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O pasado 12 de maio, a PACCG Plataforma de Afec-
tadas polo Centro Coreográfico Galego, emitiu un 
comunicado público denunciando importantes ei-
vas no Plan de reactivación dos sectores cultural e 
turístico fronte ao Covid19, publicado pola Xunta 
de Galicia1. Neste comunicado, a PACCG advertía 
xa da escasa atención prestada á danza e ás artes do 
movemento galegas nun Plan de reactivación que, 
máis alá de reordear créditos e axudas preexisten-
tes, ou de incluir á danza en liñas de apoio xenéricas 
e insuficientes para todo o sector cultural, presen-
ta ademais fallas importantes como é a omisión de 
calquera mención ao Centro Coreográfico Gale-
go que non aparece nomeado no Plan, mentres si o 
está o Centro Dramático Galego e a súa sede o Salón 
Teatro, o que supón unha discriminación incom-
prensible.  Neste sentido, a PACCG quere trasladar 
de novo a súa fonda preocupación pola ausencia de 
noticias en relación ao CCG, tras ser remitido o dito 
comunicado á Consellería de Cultura e á AGADIC, 
sen recibirmos resposta. 

Asistimos a unha enorme incerteza a respecto dun-
ha unidade de produción que debera ocupar un lu-
gar central na política cultural de apoio e promoción 
da danza profesional en Galicia, e que no entanto 
leva anos esmorecendo perante a pasividade da ad-
ministración responsable e o recorte orzamentario 
continuado. Esta situación de desmantelamento do 
CCG acadou as súas peores cotas cando a finais do 
2019 a Xunta aprobara un recorte do 66% do orza-
mento do centro (de 150.000 € no ano 2019 a 50.000 
€ no 2020), e logo de anunciar a AGADIC que non 
dotará ao CCG dun posto de dirección, deixando 
así o centro sen proxecto nen capacidade activado-

1 Comunicado da PACCG sobre o Plan de reactivación.

ra e relacional. Chegada ademais a crise sanitaria, 
que vén agravar a xa precaria situación da danza 
profesional en Galicia, resulta incomprensible que a 
AGADIC e a Consellería de Cultura non trasladen 
ninguha previsión sobre como se vai relacionar este 
CCG (e os seus recursos asignados, económicos, hu-
manos e materiais) perante a crise do Covid19 e a 
enorme afectación que esta supón para o sector da 
danza e as artes do movemento en Galicia. 

Dende a PACCG, e co apoio das asociacións asi-
nantes abaixo deste escrito, queremos facer un 
chamamento en defensa do CCG e solicitamos á 
AGADIC e á Consellería de Cultura que en 2020 
manteña e reforce orzamentariamente o Progra-
ma de coproducións de espectáculos de danza do 
CCG. Este programa constitui nos últimos anos o 
apoio e vínculo principal e case único do CCG coa 
creación coreográfica galega actual, destinando un 
orzamento de 50.392 € en 2019-2020  para a copro-
dución de tres espectáculos de danza e un orzamen-
to de 51.244 euros en 2017-2018 para outros tres 
espectáculos (cun ano no medio sen convocatoria). 
Nestes anos, a existencia deste programa supuxo un 
pulo para a creación coreográfica do que se benefi-
ciarion algunhas das compañías e creadoras galegas 
contemporáneas, que puideron levar a cabo os seus 
proxectos en condicións de viabilidade económica 
e material, xerando emprego ao involucrar a outras 
creadoras e profesionais nos mesmos, e poñendo en 
circulación seis espectáculos de danza dos que hoxe 
podemos disfrutar2. 

2 Médula, de Alba Fernández e Ana Beatriz Pérez (Artestudio Xes-
tión Cultural); Bailar agora, de Marta Alonso Tejada; E-migrantas, de Kire-
nia C. Martínez Acosta; Pink Unicorns, de La Macana; Directo 9, de Pisando 
Ovos; Corps Sonore, de SóLODOS.
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Considerando a situación de incerteza e fraxilidade 
que atravesa o CCG, tendo en conta as dificultades 
deste ano de cara á reactivación desexada do CCG, 
e tendo en conta tamén a paralización do diálogo 
para o Plan da Danza de Galicia co estalido da Co-
vid19, consideramos que a supervivencia e reforzo 
orzamentario deste Programa de coproducións 
en 2020 é condición básica para o cumprimento 
de mínimos do obxectivo estatutario do CCG de 
apoio á creación coreográfica galega, un obxectivo 
que merece especial consideración nun momento de 
crise excepcional como o que estamos a vivir. 

----------------------------------------------------------

Apoian este comunicado da PACCG - Plataforma de 
Afectadas polo Centro Coreográfico Galego: 

AAAG
Asociación de Actores e Actrices de Galicia

AGT
Academia Galega de Teatro

APTEGA
Asociación de Productores Técnicos de Espectáculos 
de Galicia

EMPRENDO DANZA
Asociación de Compañías y Empresas de Danza

ESCENA GALEGA
Asociación Galega de Empresas de Artes Escénicas
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