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A PACCG –movemento que reúne a cento cincuen-
ta e oito (158) profesionais, compañías e entidades 
da danza e das artes do movemento–, quere amosar 
a súa posición ante as decisións unilaterais da di-
rección da AGADIC relativas á supresión dunha 
dirección artística para o Centro Coreográfico 
Galego (CCG), a rebaixa do orzamento adscrito a 
dito centro nun 66% e outras, comunicadas en reu-
nión mantida co seu Director, na sede da AGADIC o 
7 de xaneiro de 2020 e confirmadas en declaracións 
públicas realizadas durante a Xornada “O Estado da 
Danza en Galicia” no Consello da Cultura Galega o 
21 de xaneiro de 2020, manifesta:
 
_ O seu respecto ao diálogo aberto e agradecemento 
pola reunión concedida na sede da AGADIC polo 
seu Director, para a valoración das esixencias reali-
zadas no II Comunicado desta PACCG1, presentado 
por escrito con data de rexistro da Xunta de Galicia 
de 20 de decembro de 2019. Así mesmo, a PACCG 
celebra o recoñecemento por parte da AGADIC 
desta Plataforma como interlocutora válida, dada 
a súa representatividade respecto da comunidade 
da Danza en Galicia, na mediación dun diálogo 
constructivo e participado sobre a definición das 
políticas públicas que lle afectan.
 
_ En relación á modificación estatutaria da AGADIC 
proposta en Proxecto de Decreto2 polo que se modi-
fica parcialmente o Decreto 150/2012 de 12 de xullo, 
polo que se aproba o Estatuto da Axencia Galega de 

1 https://ba5978c8-fe29-4fbf-966f-2f257e108d7a.filesusr.com/ugd/
c3b9d8_8b1f958d8a7c4ef6afb9c02c43eedee0.pdf
2 https://ficheiros-web.xunta.gal/transparencia/normativa-tramita-
cion/cultura_turismo/CT-decreto-modif-estatutos-agadic-cas.pdf

Industrias Culturais ao que a PACCG presentou en 
forma e prazo, as súas alegacións mediante o trámi-
te de suxesións3; na reunión mantida co Director 
da AGADIC este mesmo confirma que non está 
aberto á negociación de cuestións orgánicas ou 
estructurais, tales como a oposición manifesta da 
PACCG á fusión do Departamento de Danza nun 
departamento de nova creación de Música e Dan-
za, a supresión da figura de Dirección do Centro 
Coreográfico Galego (CCG) e a eliminación da re-
lación de competencias atribuídas ao CCG recolli-
das no actual art. 27 do Estatuto da AGADIC na súa 
nova redacción, decisións que considera son da súa 
exclusiva competencia. 

_ En concreto, na reunión de data 7 de xaneiro o 
Director da AGADIC confirma: 

i) a negativa a revisar de forma conxunta coa comu-
nidade da danza decisións orgánicas e de carácter 
normativo; 

ii) a creación dun novo Departamento de Música e 
Danza;

iii) a supresión da figura de Dirección do Centro 
Coreográfico Galego;

iv) a convocatoria dun concurso público para a selec-
ción dunha coordinadora xeral do Departamento de 
Música e Danza que asumirá xunto as tarefas relativas 
á industria, a comunidade profesional e creadora do 
ámbito musical,  a función da dirección do CCG; 

3 https://ba5978c8-fe29-4fbf-966f-2f257e108d7a.filesusr.com/ugd/
c3b9d8_2733c004e2c44ecb922b4b93b7903d1f.pdf
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v) a irrelevancia e supresión da faceta artística des-
te perfil de Alta Dirección, de carácter meramente 
xestor; 

vi) a negativa a que a PACCG ou a comunidade da 
Danza participe coas súas suxerencias e esixencias 
na redacción das bases da convocatoria de dito con-
curso público; 

vii) a supresión na nova redacción dos Estatutos da 
AGADIC (pendentes de aprobación) das nomeadas 
competencias do CCG recollidas no actual art. 27 
da norma estatutaria tales como o desenvolvemento 
da política da creación coreográfica, a planificación 
e coordinación da actividade da sede do CCG, a de-
cisión do plan de programación anual do CCG, a 
selección e contratación (por carecer das potestades 
administrativas necesarias) de compañías artísticas, 
productoras e artistas, a promoción de acordos e 
convenios con outros centros análogos e o exercicio 
da representación ordinaria do centro; 

viii) a creación dun plan regulado de cesión de espa-
zos de ensaio para o CCG; 

ix) a indiscutible diferenza entre o CDG, dotado 
dun espazo de exhibición e a infradotación e defici-
taria xestión do CCG, sen persoal adscrito que poi-
da levar a cabo as competencias que tiña atribuidas;

x) a reducción orzamentaria para o CCG nun 66% 
(de 150.000€ a 50.000€) os cales o Director da AGA-
DIC califica como “gasto anticipado” e que di se 
completarán coas axudas á produción de caracter 
xeral para as artes escénicas, unha posible copro-
ducción pública e diferentes accións de financiación 
pertencentes ao Plan Xacobeo XXI.

_ A PACCG amosa a súa fonda preocupación e 
rexeitamento frontal ao baleirado de funcións 
do CCG, o que debera ser o centro institucional 
de referencia para a comunidade da Danza e o 
seu sector industrial e profesional. O CCG debe 

responder a un plan integral capaz de atender á di-
versidade plural do sector, ao igual que os centros 
análogos cos que estatutariamente debera establecer 
relacións, no que se contemple a formación, a crea-
ción, a investigación aplicada, a produción, a visi-
bilización e a distribución como unha relación de 
interdependencia necesaria para o correcto desen-
volvemento dunha política de creación coreográfica. 
A actual posición da AGADIC, como responsable 
administrativa da política de creación coreográfica 
en Galicia supón unha evidente vulneración do De-
reito Humano Fundamental e Universal de acceso á 
cultura recollido na Constitución, no Pacto Interna-
cional de Dereitos Económicos, Sociais e Culturais 
da ONU, no seu Protocolo Facultativo – o cal o fai 
esixible ante os Tribunais – e na Carta de Dereitos 
Fundamentais da UE. Neste senso a PACCG ratifí-
case nas esixencias do seu II Comunicado. 

_ Durante a celebración da Xornada “O Estado da 
Danza en Galicia” o pasado 21 de xaneiro de 2020 
na sede do Consello da Cultura Galega, o Director 
de AGADIC confirmou por primeira vez en públi-
co, durante a súa intervención na mesa “A Xunta de 
Galicia como núcleo das políticas públicas de danza 
en Galicia. Tratamento para os síntomas no futuro”, 
a desaparición da dirección do CCG, a eliminación 
da faceta artística na súa xestión, a fusión do Depar-
tamento de Danza cun de nova creación de Música 
e a redución orzamentaria dos 150.000€ a os 50.000€ 
(dun total de 12 millóns de euros adicados á promo-
ción da cultura pola AGADIC) recollidos nos orza-
mentos de 20204. 

_ Durante a xornada, a PACCG xunto con outras 
compañeiras implicadas na vida cultural galega 
amosou o seu fondo malestar pola falta de escoi-
ta, a mala interpretación do que é a efectiva parti-
cipación, a vulneración do seu dereito de acceso á 

4 https://praza.gal/cultura/a-escena-galega-alerta-dun-recorte-do-
40-a-teatro-danza-e-cine-e-a-xunta-retruca-que-o-cobre-con-cartos-do-xa-
cobeo
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cultura na súa vertente prestacional, de creación e 
de participación nas concretas políticas públicas, a 
inexistencia dun plan integral para a danza así como 
para a interpretación e investigación histórica e a 
incomprensión ante a súa vulnerabilidade, nun mo-
mento histórico en Galicia cunha xeración de co-
reógrafas e coreográfos de extraordinario recoñece-
mento e prestixio artístico que se ve imposibilitada 
para traballar no seu país. 

_ Como resultado da xornada, o Consello da Cultu-
ra Galega publicará unhas propostas de axenda que 
trasladará á Xunta de Galicia, e que serán conside-
rados tamén pola PACCG de cara á redacción dos 
documentos de traballo necesarios para afrontar o 
diálogo e a elaboración dun plan integral ao que a 
Dirección da AGADIC foi impelido públicamente. 
Este diálogo iniciarase de forma inmediata coa cele-
bración dunha próxima reunión no mes de febreiro, 
da que se fará informe público. 
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