
 
NOTA DE PRENSA  

 
A plataforma Defender o Público-Salvemos a Casa da 
Xuventude e os arquitectos composteláns piden ao 
Concello o mantemento da Casa da Xuventude con 
usos socioculturais ao servizo da cidadanía 
 
Clara González: “O edificio segue vixente pola flexibilidade 
de usos”  
 
Ignacio Cerrada: “Temos que reflexionar sobre o patrimonio 
existente tendo presente os escasos recursos actuais” 
 
Ricardo Varela: “Eliminar o edificio é un erro urbanístico e 
cultural”  
 
 
Santiago de Compostela, 27 de novembro de 2014 (Vía Láctea Comunicación).- A 
plataforma cidadá “Defender o Público-Salvemos a Casa da Xuventude” e a  
Delegación de Santiago do Colexio de Arquitectos de Galicia celebraron hoxe unha 
charla-debate para dar a coñecer o edificio da Casa da Xuventude e as súas 
posibilidades, así como para analizar as posibles alternativas existentes para a 
conexión do parque de Belvís e a cidade pola praza do Matadoiro. Ademais, a charla 
forma parte dunha campaña de reinvindicación para demandar ao Concello de 
Santiago o mantemento da Casa da Xuventude con usos socioculturais ao servizo de 
toda a cidade. Na mesa redonda estiveron os arquitectos Clara González, Ignacio 
Cerrada e Ricardo Varela, o secretario da Delegación de Santiago do Colexio de 
Arquitectos, Santiago García, ademais de representantes das asociacións veciñais. 
 
Desde o coñecemeto profundo da obra de Severino González, autor do proxecto en 
1984, Clara González explicou que a Casa da Xuventude desenvolveuse ao longo dun 
eixo lonxitudinal para crear un espazo de gran altura onde se abren as distintas salas –
acceso, zonas administrativas, espazo de reunión e intercambio, salón de actos e zona 
de usos múltiples–. A arquitecta destacou a “flexibilidade” de usos que se poden 
realizar no edificio con tabiques móbiles, espazos abertos e circulacións continuas.  
 
A pesar dos anos, Clara González indicou que o edificio segue funcionando para o fin 
co que se proxectou, cun espazo interior que se adapta con facilidade aos novos usos 
e necesidades, e cun espazo central que funciona como nexo de unión. “A estética do 
momento segue vixente hoxe en día e o diálogo permanece provocando na actualidade 
unha nova discusión entre a linguaxe de aqueles anos e as ideas estéticas actuais” –
manifestou–. 
 
Ignacio Cerrada destacou a importancia de reflexionar coa cidadanía a decisión de 
derrubar este edificio “público e dotacional”. Considera que é preciso ofrecer elementos 
de xuízo para adoptar unha decisión informada que transceda da mera visión estética e 
formalista, e tamén recoller as diversas perspectivas e sensibilidades. “Temos que 
reflexionar sobre o patrimonio existente tendo presente os escasos recursos actuais e 
de cara cubrir os déficits de equipamentos público” –apuntou–. 
 
 
 



 
 
 
 
Pola súa parte, o arquitecto especialista en rehabilitación de xardíns e parques 
históricos e paisaxes culturais, Ricardo Varela, asegurou que a praza do Matadoiro é 
desde o século XVIII un espazo pechado urbanisticamente. Así, o especialista 
considera que eliminar un dos seus flancos para acceder frontalmente á cabeceira do 
parque de Belvís é un “erro urbanístico e cultural”, pois supón “variar o tecido histórico 
da cidade e alterr a fixonomía das vellas hortas”. Ademais, explicou que non hai que 
esquecer que o parcelario e as aliñacións, segundo a Lei de Patrimonio Cultural de 
Galicai, son uns dos elementos determinantes que merecen especial protección. 
 
NON ao derrubamento 
 
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 
súa decisión de derrubalo. Deféndese a conservación do edificio 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 en sí valorado en máis dun millón de euros. Os representantes 
da plataforma lembran que hai outras opcións para acceder ao parque de Belvís sen 
necesidade de derrubar un edificio en “boas condicións de uso”. Entre as propostas 
destacan a do Plan Especial vixente que formula o acceso a través da parcela 
contigua, ata alternativas de conexión a través do propio edificio. 
 
Ademais da xornada de debate, desde a plataforma seguirán programando actividades 
no edificio todos os xoves ás sete da tarde, co obxecto de facer uso do mesmo e dar 
así a coñecer aos cidadáns o seu potencial. Entre as actividades que se están a 
planificar está a “Convocatoria de ideas para mellorar a conexión entre a cidade e 
o parque de Belvís conservando a Casa da Xuventude e o seu uso sociocultural”, 
aberta á participación de toda a cidadanía. 
 
 
NOTA.- Inclúe fotografía da Casa da Xuventude 
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