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A Plataforma de afectadas polo Centro Coreográfico 
suxire respecto das modificacións previstas na presen-
te normativa o mantemento dentro da nova estrutu-
ra interna da AGADIC, da unidade administrativa 
“Departamento de Danza” que atenda exclusiva-
mente á realidade da Danza e das Artes do Move-
mento, co mesmo rango, dotación de recursos, com-
petencias e funcións cos restantes Departamentos. 
Consideramos que a Danza é un sector desatendido 
polos organismos públicos autonómicos e que isto non 
responde á realidade do sector cultural profesional, nin 
ás necesidades da vida cultural da nosa sociedade. Pe-
dimos que a Xunta de Galicia respecte o principio legal 
de equidade e as súas obrigas competenciais respecto 
do acceso ao dereito universal de participación na vida 
cultural recollidas nos arts. 148.1 e 149.2 da Constitu-
ción Española. 
 
Opoñémonos a integración do Departamento de 
Danza no Departamento de Música prevista nos no-
vos artigos 25 e 26 do Estatuto de AGADIC xa que 
consideramos que ambas manifestacións culturais 
necesitan dun tratamento e unha dirección técnica 
específica que non se pode atender dende políticas pú-
blicas e unidades administrativas homoxeneizadoras. 
Consideramos ademáis que non deberan producirse 
desigualdades entre Departamentos como o audio-
visual ou o teatral que manteñen, segundo o actual 
proxecto de decreto, a súa especificidade e autonomía 
administrativa.  

Suxerimos tamén, mediante este trámite, evitar e rec-
tificar o baleiramento de funcións que supón o novo 
artigo 27 do Estatuto da AGADIC segundo o Proxecto 
de Decreto, no que desaparecen funcións e atribucións 

recollidas no actual Estatuto (as mencionadas no arti-
go 27.2., apartados b, c, d, e, f do Decreto 150/2012, do 
12 de xullo, polo que se aproba o Estatuto da Axencia 
Galega das Industrias Culturais). Suxerimos que a re-
dacción das funcións tanto do Departamento de dan-
za, como da persoa coordinadora do mesmo, sexa re-
visada e consensuada co sector profesional, mediante 
a apertura dun proceso de participación. A inclusión 
dos axentes culturais nos procesos de elaboración das 
políticas públicas é un dereito que debe ser atendido en 
base ao dereito fundamental de participación directa 
nas políticas públicas e o dereito constitucional de ace-
so á cultura dos arts. 9 e 44 da Constitución; tal e como 
recolle o art. 3.1 a) do Estatuto da AGADIC respecto 
do “compromiso de consulta e participación do/as in-
teresado/as na realización dos seus traballos” en cum-
primento do mandato constitucional do art. 9.2 CE: “ 
... facilitarán a participación de tódolo/as cidadáns na 
vida política, económica, cultura e social”.

Por último, suxerimos que se aproveite a ocasión da 
modificación dos Estatutos da AGADIC, para revi-
sar e dotar da xusta autonomía e independencia á 
figura da dirección do Centro Coreográfico Galego, 
función que actualmente e na redacción proposta no 
proxecto de Decreto é competencia da persoa que 
ostente a coordinación do Departamento de Música 
e Danza. Consideramos que, a efectos prácticos, isto 
supón a perda da necesaria autonomía e capacidade 
para exercer a dirección do Centro Coreográfico Gale-
go, algo difícilmente compatible coa xestión indiferen-
ciada e centralizada de música e danza. Reclamamos 
pois a previsión do posto directivo do CCG como fun-
ción diferenciada da coordinación do Departamento 
que atenda á danza.
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