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QUEN SOMOSQUEN SOMOSQUEN SOMOSQUEN SOMOS

A Xuntanza é unha Asociación Veciñal interesada na mellora da calidade

de vida dos veciños e veciñas do barrio.  Queremos contribuír  á solución dos

problemas  e tamén das  carencias  que  hai  tanto  a  nivel  de equipamentos  e

infraestruturas dotacionais como no ámbito da convivencia, a saúde, a cultura, o

traballo  e  o  lecer.  Levamos máis  de  30  anos  traballando  polo  benestar  dos

veciños e veciñas do Barrio de San Pedro.

QUE FACEMOSQUE FACEMOSQUE FACEMOSQUE FACEMOS

� Análise dos problemas do barrio e propostas de solución.

� Actividades  educativas  e  de  dinamización  sociocultural:  cursos  e

obradoiros de teatro, manualidades, pintura, gaita, acordeón, baile...

� Actividades relacionadas coa situación da muller e a saúde, a través da

Vogalía da Muller.

� Recuperación das festas populares (cacharelas, festas...).

� Cooperación con outras asociacións do Barrio e coa Rede de Centros

Socioculturais para desenvolver accións comúns.

� Colaboración  con  outras  asociacións  veciñais  de  Compostela  para

reflexionar e propor solucións a problemas comúns da cidadanía.
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BALANCE ECBALANCE ECBALANCE ECBALANCE ECONÓMICO DO ANONÓMICO DO ANONÓMICO DO ANONÓMICO DO ANO 2013O 2013O 2013O 2013

ORZAMENTO 2014ORZAMENTO 2014ORZAMENTO 2014ORZAMENTO 2014

Está previsto un orzamento nas mesmas liñas que o gasto do ano anterior;

prevese, non obstante un incremento do  8%, debido ao incremento do alugueiro

do  local.  Este  crecemento  verase  compensado  parcialmente  coa  posta  en

marcha dun pequeno plan de patrocinios para actividades concretas.
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PERIODO : 01-01-13 / 31-12-13  
A C T I V O EJERCICIO 13

A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.799,01
II. Inmovilizado material 1.799,01

217. Equipos para procesos de información 999,00
219. Otro inmovilizado material 9.890,92
281. Amortización acumulada del inmovilizado material -9.090,91

B) ACTIVO CORRIENTE 8.196,47
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 3.711,00

3. Otros deudores 3.711,00
447. Patrocinadores, afiliados e outros deudores 1.811,00
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos 1.900,00

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 4.485,47
570. Caja, euros 4.114,23
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros 371,24

TOTAL ACTIVO
9.995,48

P A S I V O EJERCICIO 13

A) PATRIMONIO NETO 9.546,37
A-1) Fondos propios 9.546,37

I. Capital 10.311,64
1. Capital escriturado 10.311,64
101. Fondo social 10.311,64

VII. Resultado del ejercicio -765,27
129. Resultado del ejercicio -765,27

C) PASIVO CORRIENTE 449,11
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 449,11

2. Otros acreedores 449,11
410. Acreedores por prestaciones de servicios 188,76
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales 260,35

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 9.995,48



MEMORIA E PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADESMEMORIA E PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADESMEMORIA E PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADESMEMORIA E PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES

Dinamización sociocultural, programa anual

A  Asociación  Veciñal  seguiu  desenvolvendo  durante  o  ano  2013  un

intenso  programa  de  actividades  de  dinamización  sociocultural,  ademais  das

tarefas propias relacionadas coa mellora das condicións de vida no barrio.

Entre outras, o programa estable desenvolvido ao longo deste curso inclúe

as seguintes actividades estables:

Baile galego (3 grupos)

Canto

Cerámica

Corte e confección (3 grupos)

Encaixe de Camariñas

Gaita

Ioga

Pandeireta (2 grupos)

Coiro

Zumba

Pintura e manualidades

Teatro (2 grupos)

Tamboril-percusión tradicional

Nova xoieria 

Acordeón 

Guitarra

Flamenco

Pilates (2 grupos)

Lingua de signos

Música  para bebés

Ganchillo Requinta

Violino Guitarra

Outras actividades

En paralelo a estas actividades, programadas para todo o curso, deuse

pulo durante este ano a actividades de curta duración, pensadas e programadas
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para grupos pequenos e con intereses específicos. É un esquema que funciona

unhas veces  mellor  que outras  pero  que  nos  permite  atender  demandas de

grupos pequenos e xerar arredor deles grupos de interese.

As actividades desenvolvidas neste marco de actuación en 2013 foron:

• Reciclaxe de roupa

• Obradoiro de Teatro

• Erótica a emocións

Como  parte  do  noso  traballo  social  e  dinamizador  acometemos  tamén  a

organización  doutras  actividades  máis  abertas  e  destinadas  a  todo  tipo  de

públicos,  como foron as charlas sobre temas de consumo, banca ética ou a

instalación  de  ascensores.  Dentro  dun  proxecto  conxunto  con  Amarante  e

Verdegaia organizamos tamén unha nova edición o ciclo de cinema “coñecer

para aprender” no que entre os meses de abril, maio e xuño tiveron lugar tres

video-coloquios  destinados  a  aprender  e  debater  sobre  novas  formas  de

consumo e sustentabilidade. Este ano 2013, ampliouse a actividade cun pequeno

certame de curtametraxes que tivo gran participación.

A Vogalía da Muller

Continúase cunha forte incidencia no barrio dende a  Vogalía da Muller,

organizando ciclos de charlas e encontros sobre diversos temas de interese. Este

é  un  espazo  de  formación  e  debate  no  que  se  desenvolveron,  entre  outras

cousas, varios obradoiros que resultaron especialmente exitosos ou a proxección
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de películas. Un ano máis organizáronse tamén actividades específicas arredor

do  Día  Internacional  da  Muller  e  do  Día  Internacional  contra  a  Violencia  de

Xénero.

Os nosos grupos

Dos  distintos  grupos  participantes  nas  actividades  da  nosa  asociación

foron conformándose diversos colectivos que, hoxe en día, xa saen do espazo do

lecer. O máis antigo deles é o grupo de Carauta Teatro, que como cada ano,

puxo en escea no verán unha nova produción. 

Xa máis recentemente, tamén os grupos de baile galego, os Tabernícolas

e  as  pandereiteiras  comezaron  a  saír  do  local  e  amosar  o  seu  traballo  á

veciñanza; hoxe son un evento fixo da programación das festas do barrio. Outro

tanto pode dicirse do grupo de gaiteiros máis experimentados da Escola de Gaita.

O colectivo máis novo é o das persoas (maioritariamente mulleres) que

baixo a denominacion As da Ajhulla dinamizan e adornan o noso barrio coas súas

intervencións na rúa. As súas obras de  Urban Knitting son xa un referente en

eventos como o Día do Barrio ou as Festas.
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NO BARRIONO BARRIONO BARRIONO BARRIO

A Asociación segue  cooperando decididamente  nos programas para a

recuperación e promoción das festas populares,  no marco das convocatorias

efectuadas pola Comisión de Festas na organización das Festas do Barrio, que

novamente  resultaron  ser  un  éxito  de  convocatoria  e  satisfacción  para  os

participantes.  Tamén  asumimos  a  organización  da  tradicional  cacharela-

sardiñada na noite de San Xoán. Este evento é hoxe en día un referente para os

composteláns nesa noite tan especial.

Xunto coa Comisión e a Asociación de Comerciantes do Barrio de San

Pedro, levamos a cabo a organización novamente dunha feira de primavera  Esta

última actividade resultou moi interesante xa que participaron nela, non so boa

parte dos comerciantes da Rúa de San Pedro, senón tamén a gran maioría das

entidades culturais e asociativas do barrio. O grande paso dado en 2013 foi a

ampliación  da  feira  comercial  e  artesanal  á  Rúa  dos  Concheiros;  era  algo

longamente pedido polos comerciantes e veciñanza desa rúa e o certo é que

pagou a pena. A feira gañou en vistosidade, oferta e capacidade de dinamización

social e comercial ao chegar o seu impacto a unha zona máis ampla. 

Durante  este  ano retomamos tamén,  en dúas ocasións o Mercado do

Caracol, que tivo lugar en maio e en outubro. Este evento ten varios obxectivos:

dinamizar o comercio da Rúa do Home Santo, dala a coñecer á veciñanza como

espazo  para  novos  emprendedores  e  promover  hábitos  de  consumo
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responsables e sustentables. Nas dúas ocasións superáronse os 20 postos de

venda, foi notorio o repunte do movemento comercial na rúa nese día e houbo un

número satisfactorio de visitantes. 

Mantiveronse tamén as actividades de animación á lectura e préstamo de

libros na Biblioteca. 

A feira da primavera e o éxito do Mercado entre Lusco e Fusco e o do

Caracol fannos pensar na relevancia destes eventos non só na dinamización do

barrio  senón  tamén como soporte  do  noso  tecido  económico,  principalmente

comercial. Esta liña de traballo manterase en 2014 con medidas específicas e de

apoio a todas aquelas iniciativas que podan incidir nestes dous aspectos; hai xa

varios proxectos -entre eles o de elaboración dunha marca única para o barrio-

que están en marcha, en colaboración coa Concellaría de Promoción Económica.

A segunda Edición do Día do Barrio tivo lugar en xuño. Foi unha xornada

de convivencia veciñal e de traballo comunitario que tivo unha grande acollida;

nesta vez púxose o acento na necesidade de facer do barrio un espazo máis

agradable e cómodo: saneamento dalgún muro, creación de pequenos xardíns

urbanos, acción de Urban Knitting, etc.

A  valoración da participación  e o seguimento das actividades tanto por

parte dos socios e socias como dos veciños e veciñas é positiva. Máis de 370

persoas participaron nos diversos cursos que de xeito habitual e, ano tras ano,

ofrece esta asociación e se ben algúns grupos a penas chegaron ós 6 asistentes
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outros superaron folgadamente os 30. De feito neste ano introducíronse novas

actividades e duplicouse a oferta nalgúns obradoiros. En conxunto, estímase que

participaron nestes cursos, máis nas charlas e nas actividades específicas da

vogalía da muller, preto de 500 veciños e veciñas, sen contar os milleiros de

persoas  que  concorreron  a  eventos  puntuais  como  as  festas,  a  Feira  da

Primavera, o Mercado do Caracol, ou o San Xoán etc. 

OUTRAS ENTIDADESOUTRAS ENTIDADESOUTRAS ENTIDADESOUTRAS ENTIDADES

A asociación  participou  -e  seguirá  participando-  no 2013  en  diversas

plataformas cidadás asistindo ás súas reunións e apoiando aqueles proxectos

que desenvolveron ó longo do ano. Neste ano comezamos unha liña de traballo

na  área  de  benestar,  conformando  con  outras  entidades  do  barrio  e  as

profesionais do concello un grupo que traballará en rede e de xeito estable nestas

materias. É un grupo recente pero hai xa algúns proxectos en marcha.

Algúns  membros  da  nosa  asociación  participan  en  representación  de

diferentes  colectivos  en  diversos  consellos  municipais  como  o  Consello  de

Centros Socioculturais; unha representante da Xuntanza está presente tamén no

Consello  Municipal  da  Emigración.  Lamentablemente,  estes  espazos  de

participación están hoxe privados do seu contido e prácticamente non funcionan.
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Mantívose a colaboración coa AC do Barrio de San Pedro e  coa Comisión

de  Festas  e  outras  entidades  na  dinamización  e  mellora  do  noso  barrio,

nomeadamente na organización e loxística dos diversos actos programados ao

longo do ano. Sendo como son as festas un evento sinalado no programa do

inicio do verán compostelá e cun innegable atractivo para os turistas que neses

días  están  na  cidade  resulta  sorprendente  o  escaso  apoio  municipal  a  esta

actividade, de xeito que segue sendo imprescindible a nosa intermediación e

apoio loxístico.

OUTROSOUTROSOUTROSOUTROS

A  páxina  web  da  asociación  www.axuntanza.orgwww.axuntanza.orgwww.axuntanza.orgwww.axuntanza.org continúa  en

funcionamento e é un importante instrumento para a proxección da asociación e

para a comunicación entre os veciños/as do barrio. O perfil de Facebook creado

no 2009 foi grandemente potenciado neste ano e hoxe resulta ser unha poderosa

e dinámica canle de comunicación cos socios e socias e  veciñanza. A máis

directa  é,  sen  dúbida,  a  roda  de  correo,  que  nos  sirve  para  comunicarnos

directamente con socios e socias.

A  nosa  conta  de  twitter  @avaxuntanza  é  outra  ferramenta  de

comunicación que nos permite, sobre todo, maior axilidade.
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MELLORA  DO BARRIOMELLORA  DO BARRIOMELLORA  DO BARRIOMELLORA  DO BARRIO

No plano do traballo levado a cabo para a mellora  do barrio merecen

destacarse ás seguintes accións:

• Ao longo deste ano fixéronse un feixe de trámites destinados a informar,

sobre todo ao concello, de cousas que eran necesarias como reposición

de contedores, arranxo de luminarias, bacheados dalgúns puntos, poda de

árbores, etc. Nin que dicir ten que algunhas destas xestións tiveron máis

éxito que outras e, algunhas -como a da poda de árbores ou a reposición

da area no areeiro do Parque de Belvís- resultaron totalmente inútiles.

Podemos alegrarnos, non obstante, de que finalmente estea arranxada a

fonte da parte alta e os contedores soterrados da Rúa de Betanzos ou o

paso  de  peóns  que  une  a  rúa  dos  Concheiros  coa  da  Angustia  e

seguiremos  intentando  cousas  tan  simples  pero  inexplicables  como  a

insuficiente información que temos nas paradas de autobús ou que se

instale un banco na parte alta da escaleira de Triacastela.

• Dentro do grupo sociocomunitario do barrio, seguindo unha iniciativa nosa,

estamos dando os  primeiros  pasos  para  crear  un  banco  de  materiais

escolares funxibles nos coles do barrio, algo que faremos coas ANPAs.

Hoxe, máis que nunca, precisamos unha estreita colaboración para axudar

ás familias con maiores dificultades.
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Un proxecto,  que nos ven desde fóra,  pero que imos comezar estará

destinado á dinamización e visibilización da poboación inmigrante que vive

no noso barrio e mais en Fontiñas. 

• Ao longo do ano desenvolvimos un intenso traballo na área de promoción

económica,  en  colaboración  co  Concello.  Colaboramos  coa  difusión

dalgunhas  iniciativas  súas  como  as  campañas  de  dinamización  do

emprendemento  e  conseguimos  que  executaran  algúns  dos  nosos

proxectos,  polo  xeral  coa  financiación  do  programa  Santiago  Urbana

Norte.

Púxose  en  marcha  a  elaboración  dunha  imaxe  corporativa  do  barrio,

pensado  para  usar  polos  comerciantes  pero  tamén  pola  veciñanza  e

entidades sociais.  

Estase  preparando  unha  web  do  barrio,  que  funcione  como  porta  de

entrada;  como  espazo  onde  veciñanza  poda  localizar  todo  o  que

ofrecemos (servizos, oferta social ou comercial) e onde os comercios e

asociacións podan amosar o seu traballo, desde un curso ata o menú do

día dun bar. 

Estes  son dous proxectos  nosos  que  se  executan  pola  concellaría  de

promoción económica. A idea é que o barrio se proxecte á veciñanza e ao

conxunto da cidade como un espazo no que comprar, vivir ou disfrutar; é

dicir,  reforzarnos  como  barrio  e  atraer  outras  xentes.  Son  accións
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específicas para San Pedro que acompañarán a outras máis xenéricas a

prol dos barrios do norte da cidade que se desenvolven desde o Concello.

• Na área de Desenvolvemento Sostible, o traballo máis relevante foi, sen

dúbida, arredor da  obra da rúa de San Pedro, pero tratamos tamén outros

asuntos.

Por exemplo, a imperiosa necesidade de adaptar o Parque da Trisca á normativa

europea e da necesidade de pechalo para que non o usen os cans.

• Novamente, intentamos presentar e que se executase a nosa proposta de

da  curtidoría  que  está  rematando  de  rehabilitarse  un  espazo  cultural

vinculado  á  historia  do  parque e  que reforzase  o  tecido  comercial  do

barrio, con actividades arredor da artesanía. Despois de insistir no tema un

par de veces, está claro que a nosa é unha proposta que non gusta: centro

será un espazo de interpretación de parques da cidade e estará a cargo

da  empresa  concesionaria.  Así  que,  salvo  que  mude  moito  a  cousa,

teremos unha nova versión  do xa existente  centro  ambiental  da outra

curtidoría.

• Ante a anunciada reforma do Plan Especial de Protección do Casco Vello,

solicitamos en outubro xunto con todas as outras asociacións implicadas

unha reunión  co  goberno  municipal  no  que se  nos  explicara  de xeito

informal cales eran os seus obxectivos pois queríamos saber, máis alá do

A Xuntanza Asociación Veciñal
Rúa Fraguas Nº 37, Baixo - 15703 Santiago de Compostela - CIF G15223159

Teléfono  606 985 280 - email : info@axuntanza.org – www.axuntanza.org-@avaxuntanza



proceso de redacción do novo documento,  cal  era  o  seu sentir  neste

aspecto e que eles ouvisen o noso. Ata o día de hoxe non temos resposta.

• Hai agora un ano comezamos a falar seriamente das obras da rúa de San

Pedro  e  aínda  seguimos.  Esta  está  sendo  unha  intervención  ben

complicada polas características da rúa e custosa polo proxecto, tamaño,

materiais, etc.  Nós intentamos ser o máis transparentes posibles en todo

este proceso e teríanos gustado facela cun plan de mobilidade claro para

o día despois porque del depende a durabilidade da intervención.

• Informamos  tamén  repetidamente  ao  longo  deste  ano  da  imperiosa

necesidade de arranxo que ten a rúa Quiroga Palacios pois, segundo nós

o  vemos,  é  inadmisible  que  haxa  rúas  nas  que  os  peóns  non  poden

camiñar con seguridade. 

• En  paralelo,  traballamos  tamén  na  conveniencia  de  que  o  corredor

comercial San Pedro-Concheiros vaia pouco a pouco adquirindo aspecto

de  tal,  mellorando  as  condicións  dos  peóns,  creando  espazos  máis

amigables, mellorando a iluminación, etc... Non é tan urxente un arranxo

integral e a fondo como ir pouco a pouco camiñando cara a outro modelo

pois en tempos de recursos limitados hai que priorizar o imprescindible

-que para nós é o arranxo de Quiroga Palacios-.
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XUNTA  DIRECTIVAXUNTA  DIRECTIVAXUNTA  DIRECTIVAXUNTA  DIRECTIVA

Logo  das  eleccións  que  tiveron  lugar  na  Asemblea  Xeral  Ordinaria

celebrada o 12 de marzo de 2014, a composición da Xunta Directiva é a seguinte:

PRESIDENTA: Mercedes Vázquez

VICEPRESIDENTE: Antonio Martínez Neira

SECRETARIA: Noa López

TESOUREIRA: María Jesús Vázquez

VOGAIS:

Rocío Castro

Margarita Muíño

Santiago Rodríguez

Carlos Martínez

Jesús Iglesias

Mada Meléndrez

Miriam Vidal

Antonia Callón

Xosé Serén

A Xuntanza Asociación Veciñal
Rúa Fraguas Nº 37, Baixo - 15703 Santiago de Compostela - CIF G15223159

Teléfono  606 985 280 - email : info@axuntanza.org – www.axuntanza.org-@avaxuntanza


