
A PLATAFORMA “DEFENDER O PUBLICO-SALVEMOS A CASA DA 
XUVENTUDE” E A  DELEGACIÓN DE SANTIAGO DO COLEXIO DE 

ARQUITECTOS DE GALICIA, FAN A SEGUINTE CONVOCATORIA 
ABERTA A TODA A CIDADANÍA: 

 

A CASA DA XUVENTUDE E TUA, REINVENTAA! 

IDEAS PARA MELLORAR A CONEXIÓN ENTRE A PRAZA DO MATADOIRO E O 
PARQUE DE BELVÍS MANTENDO O USO SOCIOCULTURAL 

 

Antecedentes: 

Nestes últimos tres anos, o goberno do noso concello está dando pasos para derrubar o edificio da Casa da 

Xuventude, apelando a necesidade de abrir a cidade ao parque de Belvís e ca escusa da “fealdade” do edificio, sen 

valorar outras posibles opcións. 

 

A Delegación de Santiago do Colexio de Arquitectos,  en febreiro do 2012 organizou unhas xornadas públicas para 

reclamar un maior debate e reflexión sobre a oportunidade e a necesidade deste derrubo e a necesidade de estudar 

outras alternativas, opción que defende publicamente desde entón. 

 

Nesas xornadas e noutras organizadas pola plataforma hai uns días, estudouse o edificio proxectado polo arquitecto 

Severino González e construído no ano 1984, e tamén as peculiaridades urbanísticas da súa implantación nesta 

parcela para evitar que se abrira un vial rodado para urbanizar todo este espazo que hoxe é o parque de Belvís. 

 

A Plataforma Cidadá “Defender o Público-Salvemos a Casa da Xuventude”, oponse a demolición do edificio da Casa 

da Xuventude e insta ao Concello a dar marcha atrás na decisión de derrubalo, para poñelo a disposición de toda a 

cidadanía mantendo os usos socio culturais. 

 

Dende esta plataforma defendese a conservación do edificio basicamente porque non se considera xustificable o 

gasto de diñeiro público para destruír un edificio en condicións de uso, en lugar de acondicionalo e poñelo a 

disposición dos cidadáns para o seu uso. O custe da intervención representaría para as arcas municipais, ademais 

dos 165.000 euros da demolición e o custe da obra de acondicionamento posterior da zona, a perda patrimonial do 

edificio valorado en máis dun millón de euros.  

 

Esta decisión foi tomada ao marxe da proposta do Plan Especial vixente que formula o acceso a través da parcela 

contigua, e propón a mellora das fachadas do edificio, e tamén sen estudar outras  alternativas de conexión posibles, 

como podería ser a conexión a través do propio edificio. 



A xestión do edificio nestes últimos trinta anos foi da Xunta de Galicia, a través da Dirección  Xeral de Xuventude e a 

partir do 1 de xaneiro de 2.015 o edificio e a súa xestión pasan a ser do concello, e este en lugar de poñelo ao servizo 

dos cidadáns decide derrubalo. 

 

Dada a importancia desta intervención tanto a Plataforma Cidadá Defender o Público-Salvemos a Casa da Xuventude 

coma a Delegación de Santiago de Compostela do Colexio de Arquitectos de Galicia  queren abrir o debate cidadán , 

e co este obxecto propoñen esta convocatoria de ideas. 

 

Obxectivos:  

O obxectivo xeral é abrir o debate sobre como mellorar a conexión entre a praza do Matadoiro e o parque de Belvís 

mantendo o edificio da Casa da Xuventude existente e sobre todo mantendo os usos socio culturais abertos a toda a 

cidadanía neste lugar, en contraposición ca idea proposta polo concello, sen ningún tipo de reflexión participativa 

previa, de demoler o edificio existente para conectar estes dous espazos. 

 

 Con esta convocatoria estamos intentando recuperar a participación cidadá nos procesos de construción da cidade e 

do territorio. Neste senso esta é unha convocatoria de Ideas aberta a todos os cidadáns aos que lles interese o tema 

da intervención na cidade ou a defensa e participación activa nos espazos de de uso socio cultural ao alcance da 

cidadanía de Compostela. 

 

Tratase dunha convocatoria libre na presentación de propostas encamiñadas a: 

-Mellorar a conexión entre esta parte da cidade e o parque de Belvís.  

-Mellorar os espazos urbanos e o edificio da Casa da Xuventude ca intervención proposta. 

-Mellorar a mobilidade nesta area e o acceso peonil ou en cadeira de rodas ao parque. 

-Manter e posibilitar a revitalización dos usos socio culturais ao servizo de toda a cidadanía no edificio e no seu 

entorno. 

 

Formato: 

Tratase dunha convocatoria aberta a todos os cidadáns e a todas as disciplinas, polo que o formato, contido e soporte 

é totalmente libre: relato, ensaio, fotografía, collage, proxecto arquitectónico, vídeo, acción urbana, instalación, cómic, 

documental, etc... e como único requisito de formato e que permita a valoración da proposta por parte do xurado. 

 

Documentación e consultas: 

A documentación completa do concurso atopase na páxina web da Delegación de Santiago, 

www.arquitectosdesantiago.org ou pódese pedir por correo a plataforma na dirección  opublicoedetodas@gmail.com. 



 

Disponse dos planos orixinais do edificio e da proposta do Plan Especial da Cidade Histórica e do Plan Xeral  de 

Ordenación Urbana para este area, ademais doutros planos históricos da cidade de Santiago de Compostela. En caso 

de ter dificultades para descargar a documentación da web, poderá solicitarse información na páxina web da 

Delegación do Colexio de Arquitectos ou no correo da plataforma:  opublicoedetodas@gmail.com. 

 

Datas e admisión das ideas: 

O prazo de presentación comeza o día seguinte da publicación desta convocatoria e remata o día 17 de decembro as 

24 horas e enviaranse a dirección de correo opublicoedetodas@gmail.com . 

 

O xurado: 

Estará formado por 3 persoas que serán nomeadas e actuarán en representación da Plataforma Cidadá Defender o 

Público-Salvemos a Casa da Xuventude, da Delegación de Santiago do Colexio de Arquitectos de Galicia, e do 

colectivo e asociacións veciñais e culturais de Santiago de Compostela 

O xurado co apoio da votación pública tras unha primeira exhibición de todas as propostas, escollerá as tres 

propostas mais destacadas, que poderán seguir mellorándose a partires da súa selección de forma que podan ser 

presentadas publicamente ante o goberno municipal para solicitar a súa execución. Estas propostas seleccionadas  

recibirán un lote de libros do Colexio de Arquitectos, e  poderán recibir unha compensación económica para cubrir os 

gastos da reimpresión ou maquetación dos mesmo. 

 

Publicidade das propostas 

Cando se dispoña da lista definitiva dos traballos presentados procederase a dar publicidade dos mesmos nos medios 

de comunicación, ademais da presentación e da exposición pública dos mesmos. 

 

Criterios de Valoración: 

O Xurado analizara que as propostas dean solucións aos problemas suliñados no punto dous, e valorará  ademais 

dos obxectivos da convocatoria, os seguinte aspectos: 

-Pertinencia da idea coa situación actual e ca idea de manter e mellorar o edificio existente 

-Orixinalidade na maneira de dar solucións  aos problemas expostos. 

-Capacidade da proposta para xerar posibles actuacións concretas  

 



 

Exposición e mesas de debate: 

Como resultado da convocatoria realizarase unha exposición pública de todos os traballos presentados, e 

convocarase unha ou varias mesas de debate para que as propostas mais desatacadas sexan explicadas polos seus 

autores. A devandita exposición das propostas  será anunciada a todos os participantes, foran ou non seleccionada as 

súas propostas. 

 

Tamén poderán ser obxecto dunha publicación na que se farán constar os nomes dos autores, a excepción daqueles 

que expresaran o seu desexo de permanecer no anonimato no caso de non resultar premiado. 

 

Pensando en estas posibilidades, opcionalmente (en función do diversidade do formato utilizado), pódese entregar ata 

un máximo de 3 A4 incluíndo un resumen das ideas da proposta.. Estes poden vir en formato dixital debidamente 

maquetado para unha futura exposición se resultase premiado, e correra a cargo deste a súa preparación. 

 

Dereitos e Devolución dos traballos 

Os autores conservarán a propiedade intelectual dos traballos presentados, non podendo ningún de eles, nin sequera 

os premiados, ser empregados para outros fins nin como material para a redacción doutros proxectos por persoas 

diferentes dos respectivos autores. 

 

Transcorrido ese prazo ou a exposición pública que no seu momento se acorde, os concursantes terán dereito a 

retirar os traballos admitidos durante o prazo dun mes, a partir do cal o Colexio  poderá proceder á súa destrución. 


