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QUEN 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 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 ECONÓMICO DO ANO 2014

ORZAMENTO 2015

Está previsto un orzamento nas mesmas liñas que o gasto do ano anterior.
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CONTA DE PERDAS E GANANCIAS
Asociacion veciñal "A XUNTANZA"  2014       

13.067,30  

2. Aprovisionamentos 3.281,63  
600. Compras de mercadorías 798,01  
607. Traballos realizados por outras empresas 2.483,62  

4. Outros gastos de explotación 9.785,67  
621. Arrendamentos e canóns 6.114,95  
622. Reparacións e conservación 300,66  
625. Primas de seguros 154,40  
626. Servizos bancarios e similares 82,67  
627. Publicidade, propaganda e relacións públicas 2.208,71  
628. Subministros 758,52  
629. Outros servicios 165,76  

        TOTAL      INGRESOS 10.517,10  

5. Outros ingresos de explotación 1.710,00  
721. Cotas afiliados 1.710,00  

7. Imputación de subvencións de inmovilizado non financeiro e outras 8.807,10  
746. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resu8.807,10  

D) RESULTADO DO EXERCICIO -2.550,20  

        TOTAL     GASTOS



MEMORIA E PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES

Dinamización sociocultural, programa anual

A  Asociación  Veciñal  seguiu  desenvolvendo  durante  o  ano  2014  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 debuxo

Teatro (2 grupos)

Tamboril-percusión tradicional

Ganchillo

Requinta 

Violino

Catalán

Pilates (2 grupos)

Lingua de signos

Clown e expresión corporal

Música para bebés

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 2014 foron:

• Intensivo de Corte e Confección

• Obradoiro: Cantigas infantís como ferramenta educativa

• Achegamento á lingua de signos

• Cestería tradicional

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. Dentro dun proxecto 

conxunto con Amarante e Verdegaia organizamos tamén unha nova edición o 

ciclo  de  cinema  “coñecer  para  aprender”    agora  denominado  “Revoltallo 

audiovisual” no que entre os meses de abril, maio e xuño foi un espazo destinado 

a aprender e debater sobre novas formas de consumo e sustentabilidade. Este 

ano  houbo  novamente  o  concurso  de  curtametraxes  e  tamén  un  obradoiro 

audiovisual.

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 
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cousas, varios obradoiros que resultaron especialmente exitosos ou a proxección 

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,  a escola de 

gaitas 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. 

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

baixo a denominacion  As da Aghulla 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 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 os 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 e Concheiros, senón tamén a gran maioría 

das entidades culturais e asociativas do barrio. O grande paso dado en 2013, que 

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

longamente pedido polos comerciantes e veciñanza desa rúa, consolidouse neste 

ano como unha aposta correcta. A feira gana 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 
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espazo  para  novos  emprendedores  e  promover  hábitos  de  consumo 

responsables e sustentables. Nas dúas ocasións superáronse os 30 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 de barrio. 

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. Ao longo deste ano levaronse a cabo, en colaboración co Concello, 

dous proxectos longamente desexados por nos: a posta en marcha dunha marca 

única  para  o  barrio  (comercial  e  social)  e  a  construción  dunha  web 

(barriosanpedro.eu) coa que o barrio e o seu tecido social e económico poden 

proxectarse conxuntamente ao resto da cidade. Esta liña de traballo manterase 

en 2015 con medidas específicas e de apoio a todas aquelas iniciativas que 

podan incidir nestes dous ámbitos da dinamización.

A terceira Edición do Día do Barrio tivo lugar en maio. Malia o mal tempo, 

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.
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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 400 

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 

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 ENTIDADES

A asociación  participou  -e  seguirá  participando-  no  2014  en  diversas 

plataformas cidadás asistindo ás súas reunións e apoiando aqueles proxectos 

que desenvolveron ó longo do ano. Neste ano mantivemos a liña de traballo na 

área  de  benestar  que  se  iniciou  dentro  do  grupo  sociocomunitario  de  barrio 

(conformado tamén por outras entidades do barrio e as profesionais do concello); 

pretendemos traballar en rede e de xeito estable nestas materias. A estas alturas, 

este  grupo  fixo  xa  unha  diagnose  -interesante  e  moi  esclarecedora- 

sociocomunitaria do barrio e colaborou no desenvolvemento dun proxecto -por 
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iniciativa de Asamblea Pola Paz- de integración e dinamización da veciñanza 

inmigrante (Barrios Abertos).

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 non funcionan.

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.

OUTROS

A  páxina  web  da  asociación  www.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 
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e dinámica canle de comunicación cos socios e socias e veciñanza.  A máis 

directa é, sen dúbida, a roda de correo dos socios e socias, 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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XUNTA  DIRECTIVA

Logo  das  eleccións  que  tiveron  lugar  na  Asemblea  Xeral  Ordinaria 

celebrada o 18 de marzo de 2015, a composición da Xunta Directiva é a seguinte:

PRESIDENTA: Antonio Martínez Neira

VICEPRESIDENTE: Myriam Vidal Tomé

SECRETARIA: Mercedes Vázquez Bertomeu

TESOUREIRA: María Jesús Vázquez

VOGAIS:

Rocío Castro

Margarita Muíño

Santiago Rodríguez

Jesús Iglesias

Mada Meléndrez

Antonia Callón

Xosé Serén

Lucía Salgueiro
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En cumprimento do establecido no artigo 17 do vixente Regulamento de 

Participación  Cidadá,  prácenos  achegarlle  o  balance  económico  do  exercicio 

2014, o orzamento para o 2015, a memoria e o programa anual de actividades 

desta Asociación Veciñal.

Remitímoslle tamén  a composición actual da Xunta Directiva, logo das 

eleccións celebradas no 2015.

Santiago de Compostela, 20 de marzo de 2015

Asdo.,

Antonio Martínez Neira
Presidente

SR. CONCELLEIRO DELEGADO  DE RELACIÓNS VECIÑAIS E MEDIO RURAL.-

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


	MEMORIA 2014
	QUEN SOMOS
	QUE FACEMOS
	BALANCE ECONÓMICO DO ANO 2014
	ORZAMENTO 2015
	MEMORIA E PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES
	Dinamización sociocultural, programa anual
	Outras actividades
	A Vogalía da Muller
	Os nosos grupos

	NO BARRIO
	OUTRAS ENTIDADES
	OUTROS


