XORNADA DE DEBATE COLECTIVO:
que facer coa cultura?
Ágora (A Coruña), 6 de maio de 2013

Foto twitter: Paula Cabaleiro (a AGPXC non rexistrou a actividade)

LISTADO PERSOAS ASISTENTES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Nota

Iago Martínez, xornalista cultural.
Cristina Ameijeiras, coordinadora da Biblioteca do Ágora
Xavier Campos, Biblioteca Ágora e coordinador de cultura do BNG.
Héctor Posse, da USC. (a partir das 18:00 horas)
Silvia Longueira, Directora da Fundación Luis Seoane.
Antón Fernández Malde: arqueólogo – proxectos posta en valor patrimonio
Ánxela Caramés, Artista e commisaria.
Mercedes Peón. Música
Paulacabaleiro (Responsable da Galería A.defuga, Santiago)
María Núñez (historiadora da arte, unha das responsables do Festival Freakmazine)
Gonzalo Guerreiro de Elefante Elegante
Pablo Bouza Suárez, técnico de Cultura do Concello de Culleredo
Mercedes Queixas, escritora e secretaria AELG
Ángel Rueda, Director del Festival S8 A Coruña
Daniel Loza, técnico de Educación e Cultura do Concello de Betanzos
José María Mesías, Coordinador de Normal
Alfredo Ferreiro (Algueirada)
Marcos Martínez Bacelar, técnico de Cultura do Concello de Sada
Tomi Legido, 10de10 e CUAC FM
Tono Galán, Proxecto Cárcere
Begoña Llamosas: Diretora Metropolitano e Coordinadora do Ágora.
Javier Rodríguez: Director do Coliseum.
Dulce Rodriguez: Coordinadora Xeral do IMCE.
Elena Pernas: Responsable da Rede de Bibliotecas do Concello da Coruña.
Susana Portabales: Xefa de Sección de Cultura do Concello da Coruña.
Beatriz Doldán: Responsable de Casas Museus da Coruña.
Ana Judel: Centro Cultural Ágora
Samuel Sánchez:Animador Sociocultural do Centro Ágora.
Laura Cedrón: Animadora Sociocultural do IMCE.
Isabel Blanco Pardo: Bibliotecas Concello da Coruña
Andrés Lacasa: Orquesta Sinfónica de Galicia
Chedes Suárez: Centro Coreográfico Galego
José Valentin Rodríguez Vieira: Director de Operaciones y Gestión do Teatro Colón.
Representante de Urdime. Xaime
Representante de Arte Estudio. Fany
Franciso Gómez Feijóo (Ghandi) de Copra Producións (Privado)
Montse García: Fórum Metropolitano.
Casahamlet (Privado). Manuel Lourenzo
Ana Fernández Gómez: Concelleira de Cultura e Tenienta de Alcalde do Concello da Coruña
Caxoto (Dinamo)
Pedro Brandariz (Dinamo)
Fran Rivera (Concello de Ortigueira)
María Xosé Bravo (Ex-Concelleira de Cultura de A Coruña BNG)
Tono Galán. Proxecto Cárcere
Tati Mancebo (Algueirada)
Esteban Fernández Moreira, secretario da AGC CCT (Asociación Galega de Divulgadores
Científicos)
Carmen Suárez López (vicepresidenta AGABEL – Asociación Galega polas Bibliotecas Escolares e a
Lectura)
Roi, proxecto Extramuros
Laura, proxecto Extramuros
Miguel Martin, traballador da Concellaría de Cultura do Concello da coruña e ex-Director-Xerente
do Agadic
Sergio Lago, freelance (nócomún)
Natalia Balseiro, freelance
Jorge Rivera, técnico de Cultura do Concello de Vilamaior
Carlos Lorenzo, , técnico de Cultura do Concello de Carral
Xosé Paulo Rodríguez, director do Teatro Rosalía de Castro (A Coruña)

Anotacións mesa Natalia Balseiro
tono@artono.com
espazoextramuros@gmail.com
direccion@teatrocolon.es
hector.pose@udc.es
magariclo@gmail.com
l.cedron@coruna.es
cabalero.c.paula@gmail.com
menesca@hotmail.com
e.pernas@coruna.es
proxectocarcere@gmail.com
direccion@s8cinema.com

RECURSOS PARA A CULTURA: Rede N-1 // Ferrramenta web da Deputación Provincial de A Coruña para
técnicos de cultura (N-1 é o mesmo pero de software libre, esta ferramenta depende da vontade política das
persoas que estén na deputación para poñerla en marcha, a outra só é preciso facer un taller de formación sobre
o seu uso e posibilidades)
ACCIÓN QUE SE PROPÓN PARA REALIZAR DE FORMA COLECTIVA: Provocar, cada un dende as súas posibilidades,
experiencia na ciudadanía, para xerar conciencia en relación ao cultural.

TEMAS DE INTERESE PARA TER EN CONTA, DEBATIR E DAR PRIORIDADE:







Ciudadanía activa
Diferencia entre ocio e cultura e atender a ambas áreas de desenvolvemento
Contextualizar os proxectos nos territorios
Defensa do patrimonio e posta en valor dos contextos que temos na actualidade: artistas, proxectos
locais, profesionais do ámbito privado, iniciativas ciudadás etc.
Responsabilidade mixta entre o ámbito público e o privado. Buscar novos mecanismos de
articulación e de convivencia.
Argumentar, dar peso e valor ás ideas e á creatividade.

PREGUNTAS QUE SE FORMULARON E QUE SON INTERESANTES DE POÑER SOBRE A MESA: ¿Cómo damos espazo
ás iniciativas ciudadáns e expontáneas dende a institución? e ¿Cómo facemos partícipe á ciudadanía na cultura
cando as iniciativas non xurden de xeito expontáneo?
A FRASE: Os proxectos sempre deben estar por diante das circunstancias
PROPOSTA DE FUTURO: Facer unha convivencia dende a AGPXC
Espero que alimente o documento e sexamos capaces de seguir avanzando, a min pareceume que foi moi
interesante o encontro e polo que fun recibindo da xente que convidamos quedaron en xeral moi contentos.

Anotacións mesa Carlos Lorenzo
Participantes:
Antón Fernández Malde (Malde Arqueoloxía)
Mercedes Queixas Zas (escritora e secretario AELG)
Alfredo Ferreiro (Algueirada)
Isabel Blanco Pardo (bibliotecas Concello da Coruña)
Miguel Martín (Concello da Coruña e exxerente de Agadic)
Javier Rodríguez (director do Coliseum)
Álvaro Guevara (Teatro do Andamio)
Andrés Lacasa (xerente OSG)

Conclusións
















A cultura é estructuradora dunha sociedade.
O desenvolvemento dunha sociedade mídese polo desenvolvemento da súa cultura.
A cultura é un axente de benestar.
Nestes tempos de crise é necesario ter en consideración o valor do optimismo da cultura para
emprender procesos de mellora.
Precísase que a escola lle outorgue maior valor á cultura.
Necesidade dunha maior implantación das humanidades na escola.
Débese perseguir que a sociedade teña o mesmo grao de respecto pola cultura que ten pola ciencia,
por exemplo.
A sociedade debe responsabilizarse da sostenibilidade da cultura. Non agardar sempre que sexa a
administración pública a que asuma ese rol.
Necesidade de que o público, o privado e o comunitario traballen de xeito conxunto para o
desenvolvemento cultural.
É necesario incidir na vontade política para que aumente a cesión de recursos públicos.
Resulta primordial vertebrar un sistema de mecenado e incidir no seu valor social, así como nos
posibles retornos que poden percibir os mecenas.
É importante incidir no respecto pola propiedade intelectual.
Apostar pola planficación estratéxica para obter niveis satisfactorios e sostibles de desenvolvemento
cultural.
O desenvolvemento das políticas e accións culturais deben facerse de abaixo a arriba.
Valorar en maior medida a cultura autóctona, e necesidade de emprender estratexias para vendela
mellor.

Na mesa plantexáronse opinións de que o documento precisa de maior concreción, de que se deberían formular
as oportunidades para chegar ofrecer propostas máis definidas. Incluso se debatiu se o documento debería
rematar indicando un modelo de xestión. Sobre estes asuntos non se chegou a acordo.

Anotacións mesa Sergio Lago
Carmen Suárez López (vicepresidenta AGABEL – Asociación Galega polas Bibliotecas Escolares e a Lectura)
María Xosé Bravo (Ex-Concelleira de Cultura de A Coruña BNG)
María Núñez (Historia da Arte)
Gonzalo Guerreiro de Elefante Elegante
José María Mesías, Coordinador de Normal
Dulce Rodriguez: Coordinadora Xeral do IMCE.
Ana Judel: Centro Cultural Ágora
Tati Mancebo (Algueirada)
Esteban Fernández Moreira, secretario da AGC CCT (Asociación Galega de Divulgadores Científicos)
José Expósito (Pista catro / AGPXC)
David (Danesga)

A conversa foi excesivamente aberta, o que se compartiu ao final a modo de “conclusión” foi:



As institucións públicas deben garantir o acceso á cultura
Falta COMUNICACIÓN mellor estructurada e eficaz:
o Entre esforzos (atomizados)
o Entre sectores da cultura
o Entre cultura e tecido educativo
o Entre cultura e esfera política
o Entre institucións (alta burocratización)
o Coa sociedade

Anotacións (citas literais):



























Segue a crearse cultura, xenéranse moitos recursos pero hai que canalizalos.
Se se incide na obsesión pola rendabilidade, a cultura deixa de ser democrática. As minorías deberían
ter acceso. Cultura é un dereito
Dous plantexamentos na cultura: grandes eventos (elitista) e cultura de a pé (bibliotecas por ex.)
Cultura como motor económico non se ve
Gratis non se valora, moi caro “ten que ser boísimo”
O valor da sinfónica, por ex., non é só unha visión elitista. Son tamén mestres e crean educación
sinfónica
Hai que desmitificar determinados eidos “si é para ti”: himno do dépor pola sinfónica, espectáculos rúa
Na divulgación científica está todo por facer, é moi importante pero non hai formación
Falta comunicación entre axentes culturais, educativos e científico: cada un polo seu lado
Tamén hai atrancos burocráticos para establecer vías de comunicación
A xente entende mellor a importancia da educación que da cultura
Dende o ensino considérase positivo formar espectadores, pero faltan recursos
Como se vai a crear ese gusto pola cultura? Se non o coñeces nunca o vas a precisar
Mestres ven como un gasto excesivo os libros de texto, deberían ir eses recursos a materiais culturais
As escolas públicas e a xente de fóra das cidades atópanse coa barreira de non contar con recursos
para pagar buses ou entradas
Cada vez hai máis barreiras de acceso á cultura. Tal como estamos a clase media
(económica/educativa) vai a desaparecer.
Unha escola con recursos é un axente igualitario. Permite acceso ao coñecemento.
É clave unha educación pública de calidade
O lugar para poñer en valor a cultura é a escola. De 3-6 anos xa hai unha alta escolaridade e a partir de
6 por ahí pasamos todos. Son os fillos os que ademáis “educan” aos pais e os achegan á cultura que
descubren nas escolas.
A educación é responsabilidade da comunidade enteira, non só da escola
A estructura educativa segue a ser moi vertical, debería ser máis horizontal. Unha escola máis de
valores e non tanto de coñecementos.
No IMCE hai circuitos culturais e artistas van aos centros a actuar, aínda que hai un problema de
divulgación. Serían interesantes enfoques máis didácticos, con unidades que se puideran seguir despois
na aula.
Noutros países a cultura é un factor de promoción social. Teñen referentes con dimensión humanística.
Comunidade? A referencia son as asociacións veciñais. Proxectos como o da cárcere “míranno raro”











Na Coruña hai 100.000 socios bibliotecas municipais, nunha cidade de 250.000. “Máis que o Dépor”
En Ágora aparece moita xente que quere “facer rede”: creativos anónimos, escola de imaxe e son e o
conservatorio (espectáculo de profes), curtametraxes en 48h, sala tunk...
Os divulgadores científicos teñen listado dos que son e teñen vías de comunicación activas: mailing,
asociación mestres en galego, la voz en la escuela
O portal de programación da Deputación é exclusivamente de oferta-demanda. Existe un problema
detectado de comunicación entre axentes.
Administración pública é a que ten recursos para garantir a cultura como dereito. Os concellos poden
estar máis limitados, pero hai que repensar o seu papel, sobre todo da Xunta.
Se baixa consumo cultural privado, as bibliotecas (por ex.) deberían reforzarse pero en vez disto
recórtase
Hai que facer cousas para visibilizar estas situacións. “Berrar máis”
O sector cultural está moi fragmentado e a comunicación entre axentes é moi difusa.
Existe un sesgo político na programación en galego, aínda que non no eido infantil: “considérase
aceptable”

Anotacións mesa Jorge Rivera
(...)

Anotacións mesa Paulo Rodríguez
(...)

Nota permanente na nosa web:
http://xestoresculturais.org/xeira-de-debates-sobre-o-documento-pensamentos-sobre-que-facer-coa-cultura/

Máis información e contacto:
Sergio Lago: 600533461 | info@xestoresculturais.org
Web: www.xestoresculturais.org
Facebook: www.facebook.com/agpxc.xestocultural
Twitter: @xestocultural

