
MOCIÓN CONXUNTA PARA RECUPERAR O PULO 

CULTURAL NO CONCELLO DE REDONDELA 

 

PLENO 07 de FEBREIRO 2019. ACTA 01/2019 

Moción asinada pola voceira do PsdG-PSOE e voceiros de AER e BNG, con 
entrada no concello o día 24.01.2019 con número 2019-E-RC-1273 que se 
transcribe a continuación: 

“Nos últimos meses ou anos asistimos a unha perda cultural dramática no Concello 
de Redondela. E xa non só nos referimos aos eventos e actividades musicais ou 
culturais que se deixaron de facer en 2018, senón ao que para nós, a día de hoxe, 
xa é mais grave: a falta de respecto, por parte dos responsables municipais, para 
coa cidadanía que, de maneira ordenada e respectuosa solicita, segundo as 
canles que se lles indican, permisos e equipamentos municipais para levar a cabo 
actividades culturais e deportivas gratuítas e abertas a toda a cidadanía. 
Actividades que enriquecen a oferta cultural e deportiva da vila, que manteñen 
vivas tradicións populares, que ofrecen alternativas culturais de calidade para os 
máis cativos. 

Isto é un resumo do que tamén padeceron o equipo de persoas que organizaban o 
Redondela en Curto, nomeadamente o seu director Fernando “Cuchi” Carreira, e 
que os levou a súa dimisión, anunciada nos últimos días. A día de hoxe este 
festival de cine en formato curto que xa está consolidado como un dos máis 
destacados de Galicia, e que pon a Redondela no circuíto de festivais de maior 
prestixio, está en perigo de desaparición e o máis lamentable é que a causa desta 
desaparición sexa a dificultade, que adquire dimensións de loita, á hora de resolver 
cuestións que están en mans do goberno de Javier Bas e deberan ser de fácil 
resolución. Resulta intolerable o desprezo amosado por Javier Bas e a concelleira 
de cultura a todas as persoas que durante estes anos veñen facendo posible este 
festival. É insultante a prepotencia do alcalde de Redondela cando anuncia sen 
reparo algún que o festival se realizará si ou si, apropiándose dunha xestión que 
non lle pertence. 

Dende Sinha Paca xa vimos advertindo do deterioro da cultura en Redondela 
provocada pola falta de interese amosada polo Partido Popular. A desastrosa 
xestión cultural do goberno de Javier Bas en Redondela faise patente ao facer 
reconto de todos os eventos e actividades culturais que levan desaparecido nos 
últimos anos, só en 2018 deixaron de ser organizados cinco festivais así como 
outras iniciativas xestionadas e realizadas pola cidadanía, agora súmase o 
Redondela en Curto. 

A cultura é un ben do pobo. Porque é o pobo o que a crea e a conserva. Tamén é 
o pobo o que a paga, aínda que os que temporalmente a xestionades podades 
chegar a pensar, por veces, que vos pertence. NON. 



Por todo o exposto a plataforma SINHA PACA solicita do Pleno da Corporación 
municipal a adopción do seguinte ACORDO: 

 
1. Que o concello de Redondela comece un diálogo canto antes cos 

colectivos e asociacións culturais que teñen abandonado, así como coas que 

continúan, para reconducir esta lamentable situación. 

2. Que o concello de Redondela dea traslado a todas as formacións políticas 

que concorran as próximas eleccións municipais de maio como acordo do 

pleno e petición desta plataforma que a CULTURA debe figurar no programa 

electoral de maneira real.” 

3. Que o alcalde de Redondela dea orden á concelleira de cultura deste 

Concello para que sexa ela quen responda as peticións culturais. E que no 

desenrolo do seu traballo sirva de enlace municipal entre a cidadanía e os 

outros departamentos que cumpran para levar unha actividade cultural ou 

deportiva a bo termo. 

4. Que o Concello faga público, por exemplo na web, o inventario de material 

municipal (isto é, de todos) dos que se pode dispor para levar a cabo unha 

actividade Cultural ou Deportiva (palcos, xeradores, valados, baños, seguro, 

punto de luz, de auga...), así como da Ordenanza Municipal que regulamenta 

o uso do mesmo. 

5. No caso de que non existan ambos, nin o Inventario nin a Ordenanza, que 

o Concello de Redondela adquira o compromiso firme de crealos antes de 

que remate o presente ano, para poder asumir o ano novo nunhas 

condicións dignas. 

6. Que o Concello asumas os puntos que correspondan la Lei de 

Espectáculos de Galicia, en vez de repercutilos nos colectivos que 

desinteresadamente traballan para levar a cabo as actividades. 

7. Que o Concello de Redondela fomente o respecto, a igualdade de trato e a 

interlocución con todas as Asociacións e Colectivos deste Concello. 

 

VOTACIÓN E ACORDO: 

Sometido o asunto a votación, o Concello Pleno, en votación ordinaria e por 

maioría dos/as Sres./as concelleiros/as, sendo 11 votos a favor (06 do PSdeG-

PSOE, 03 de AER, 01 do BNG e 01 do concelleiro non adscrito), e 7 votos en 

contra do PP, aproba a moción. 

      


