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Os concellos son unha ferramenta indispensable para o artellamento
das políticas culturais en Galicia. A cultura de proximidade, a
democratización cultural a través dos equipamentos municipais e o
traballo coa cultura cidadá, de gran tradición no noso país, son
elementos fundamentais para a evolución cultural do territorio que
habitamos. 
 
Porén, as políticas municipais teñen tantas formas como concellos
hai na nosa xeografía. Existe unha carencia histórica de planificación
estratéxica, avaliación e actualización da acción municipal en
función de criterios obxectivos que transcendan a inercia e as
urxencias coas que se atopan as persoas traballadoras do eido local e
as concelleiras e concelleiros que os dirixen. 
 
É por isto que, lembrando liñas de traballo históricas como o
proxecto Interea da Deputación da Coruña ou Cultura e concellos do
Consello da Cultura Galega, ofrecemos unha parada para a reflexión-
acción en canto ás políticas culturais de proximidade nas que
traballamos. Propoñemos unha xornada de traballo especialmente
orientada a técnicos e técnicas municipais e responsables políticos
dos concellos galegos que nos sirva de refresco, inspiración e
formación para o traballo en cultura hoxe en día, de como orientalo
cara ao futuro inmediato, necesariamente marcado pola axenda
2030, e os criterios de sustentabilidade cultural nos que o CCG leva
traballando nos últimos dous anos desde a súa Comisión Técnica
Temporal de Xestión e Políticas Culturais.



SSeessiióónn ddaa mmaaññáá 
 
9:30 horas 
Presentación 
 
9:45 horas 
DE ONDE VIMOS 
Políticas culturais municipais nos 40
anos de autonomía e retos de futuro 
HHééccttoorr PPoossee, profesor da UDC e
investigador cultural 
 
10:30 horas 
ONDE ESTAMOS 
Panel de experiencias inspiradoras no
eido local 
Presenta: DDoolloorreess VViillaavveeddrraa,
coordinadora da Comisión Técnica
Temporal de Xestión e Políticas
Culturais do CCG 
 
- Sistema de avaliación da política
teatral no Concello de Carral 
CCaarrllooss LLoorreennzzoo, técnico de Cultura e
presidente da Asociación Galega de
Profesionais da Xestión Cultural 
- Cultura e desenvolvemento local no
Concello de Carballo 
XXoosséé RReegguueeiirraa, concelleiro de
Promoción Económica e
vicepresidente da Deputación da
Coruña 
- Como se deseñou o modelo
Pontevedra 
LLuuiiss BBaarráá, exconcelleiro en
Pontevedra e exdirector xeral de
Cultura da Xunta de Galicia.
Actualmente é deputado no
Parlamento Galego 
- Braga, capital cultural 
CCllááuuddiiaa LLeeiittee, coordinadora da
candidatura á Capitalidade Cultural
Europea da cidade portuguesa. 
 
12:00 horas 
Pausa

 
 
12:30 horas 
CARA A ONDE IMOS 
Obradoiro práctico sobre cultura
sustentable guiado por EEnnccaarrnnaa LLaaggoo,
xerente da Rede Museística de Lugo. 
De que maneira aplicamos no noso
traballo os criterios da Axenda 2030. 
 
13:30 horas 
Posta en común e peche 
 
SSeessiióónn ddaa ttaarrddee 
 
16:30 horas 
Conversa con CCllááuuddiiaa LLeeiittee, para as
persoas inscritas na xornada que o
soliciten. 
Presenta: SSeerrggiioo LLaaggoo, membro da
comisión e director do CEU en
Xestión Cultural da USC



Organiza
Comisión Técnica Temporal de Xestión e Políticas Culturais (CCG)
Consello da Cultura Galega

Coordina
Alberto García

Lugar
Consello da Cultura Galega 
Pazo de Raxoi, 2º andar 
Praza do Obradoiro, s/n  
15705 Santiago de Compostela 
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205

Inscrición
A inscrición é gratuíta. 
O número de prazas é limitado. 
As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición.

Máis información
www.consellodacultura.gal 
difusion@consellodacultura.gal 
Consulta os materiais en http://consellodacultura.gal

Organiza:




