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En resposta ao Plan de reactivación dos sectores cul-
tural e turístico fronte aos efectos derivados da CO-
VID-19 publicado pola Xunta de Galicia, a PACCG 
quere manifestar a súa fonda preocupación polas 
eivas detectadas no citado plan, tanto no plano xe-
ral das medidas previstas para a cultura, como moi 
especialmente no plano particular da danza e as ar-
tes do movemento, fortemente afectadas pola crise 
e novamente esquecidas. Trasladamos, así, o noso 
rexeitamento a un Plan que consideramos de todo 
insuficiente e sesgado tanto no orzamentario como 
nas realidades atendidas, elaborado e presentado 
con escasa transparencia e sen rigor metodolóxico, 
que adoece de ambigüidades e falta de concreción, e 
que deixa fóra a moitas persoas e axentes fundamen-
tais do tecido cultural. 

Apreciacións de tipo xeral ao Plan de reac-
tivación do sector cultural: 

A Xunta de Galicia publicou o pasado 5 de maio de 
2020 o Plan de reactivación coas primeiras medidas 
específicas para o sector cultural fronte a crise do 
Covid191. Este documento chega 52 días despois 
de ser decretado o estado de alarma, e despois de a 
Xunta ter recibido numerosas propostas por parte 
de diversos axentes e asociacións do sector cultural 
galego nos diálogos mantidos coa Consellería de 
Cultura e a AGADIC. A PACCG, como tantos ou-
tros axentes da comunidade cultural galega, non foi 
chamada en ningún momento a formar parte dese 

1 https://ficheiros-web.xunta.gal/cultura/publicacions/plan-reacti-
vacion-cultural-turistica.pdf

diálogo institucional. No entanto, asinamos varios 
documentos de propostas, como o documento con-
sensuado de medidas específicas dirixidas a paliar 
os efectos da crise sanitaria na comunidade do sec-
tor cultural galego remitido o pasado 20 de marzo2, 
e un mes máis tarde a solicitude de compromiso 
urxente para a reactivación da cultura en Galicia3. 
Tras realizarmos unha lectura do Plan de reactiva-
ción e asistirmos á presentación pública celebrada 
o pasado día 7 de maio vía online, dende a PACCG 
trasladamos as seguintes consideracións ao mesmo: 

 >>Falla de veracidade. Se ben xa se avanza-
ra que se faría “reestruturando o orzamento”, o plan 
aprobado pola Xunta non responde ás necesidades 
urxentes provocadas pola Covid-19. Os investimen-
tos anunciados (10,2 millóns para cultura, 11 mi-
llóns en turismo e 5,6 millóns nos Xacobeo 2021) 
inclúen créditos e medidas previstos na presente e 
outras anualidades (axudas, subvencións e outras 
medidas habituais que simplemente son adaptadas 
ás circunstancias), polo que resulta enganoso pre-
sentalos agora como unha inxección de liquidez di-
rixida á reactivación. Enganoso é tamén presentar 
como “novas medidas”, accións, programas e con-
venios de colaboración pechados incluso no ano an-
terior. 

 >> Falla de protección ás persoas dun plan 
dirixido ao emprego, a liquidez e o consumo no 
ámbito industrial que deixa atrás a axuda directa ás 

2 https://ba5978c8-fe29-4fbf-966f-2f257e108d7a.filesusr.com/ugd/
c3b9d8_13483c6f11ea4517b9afb797426ed503.pdf
3 https://ba5978c8-fe29-4fbf-966f-2f257e108d7a.filesusr.com/ugd/
c3b9d8_71fff4c520a943e28479ac91744f10c7.pdf
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persoas profesionais implicadas na creación cultural 
en áreas non exclusivamente dirixidas á produción e 
o consumo como son a creación, a investigación, a 
formación, a escrita, a reflexión ou o ensaio o que 
supón un afondamento na precarización da cadea 
de produción de valor cultural. Na atención ás per-
soas ou axentes independentes, o plan de reactiva-
ción non vai máis alá do impulso ou o anticipo de 
recursos e medidas xenéricas aprobadas polo gober-
no estatal.

 >> Falla de transparencia, pois a participa-
ción no plan de reactivación redúcese á selección 
unilateral de interlocutoras por AGADIC e a Conse-
llería de Cultura e Turismo, nun proceso sen respos-
ta aos documentos enviados, sen transversalidade 
e sen trámite de enmendas ao documento final. Na 
presentación do Plan, a Consellería destacou que o 
Plan estaba consensuado co sector, mais foron moi-
tos os representantes sectoriais que xa desmentiron 
ese consenso, aos cales nos sumamos. Estar abertos 
á recepción de propostas, non quere dicir que o Plan 
sexa participado pola comunidade cultural. 

 >> A imposición do Xacobeo 21 como úni-
co eixo transversal do feito cultural galego, median-
te a orientación dos poucos programas autonómicos 
que atenden á pluralidade da realidade artística con-
temporánea e á liberdade de creación cara os obxec-
tivos do plan de xestión Xacobeo 21 como marca de 
oportunidade. Unha decisión que contradí a obriga 
da administración autonómica de garantir a diver-
sidade cultural do seu pobo. Unha recuperación do 
sector, para ser unha recuperación real, non pode 
estar focalizada de xeito case exclusivo no “catali-
zador do Xacobeo”, a risco de rachar co verdadeiro 
valor diferencial que a cultura pode aportar á socie-
dade, e que ten a súa base na liberdade de creación e 
na diversidade de contidos e proxectos.

 >> Falla de medidas hixiénico-sanita-
rias no ámbito cultural. O plan recolle a referen-
cia xenérica ao acompañamento na implantación 

de medidas, a creación dunha comisión de exper-
tas, manuais de uso e un futuro asesoramento para 
empresas e profesionais, sen embargo únicamente 
aproba medidas concretas relativas á garantía das 
medidas de seguridade, a readaptación de equipos 
e o apoio á adaptación de establecementos abertos 
ao público, cunha dotación económica de máis de 
1.5M€, no caso do sector turístico. Non entendemos 
esta grave desigualdade na provisión de ferramen-
tas de seguridade.

Apreciacións en relación ao ámbito das ar-
tes escénicas, a danza e as artes do move-
mento no  Plan de reactivación do sector 
cultural: 
 >> Ausencia total de medidas específicas de 
protección e apoio para a danza e as artes do mo-
vemento, unha comunidade xa moi fraxilizada na 
última década e fortemente golpeada dende a irrup-
ción da crise do Covid194. Denunciamos, ademais, 
a omisión do Centro Coreográfico Galego que non 
aparece nomeado no Plan, mentres si o está o Cen-
tro Dramático Galego e a súa Sede o Salón Teatro, 
o que supón unha discriminación incomprensible. 
Tampouco é comprensible que non exista ninguha 
previsión sobre como se vai relacionar este CCG (e 
os seus recursos asignados, económicos, humanos 
e materiais) perante a crise do Covid19 e a enorme 
afectación que esta supón para o sector da danza e as 
artes do movemento . 

 >> Redacción enganosa das ‘Medidas de 
apoio ás artes escénicas’ (páxina, dotadas con con 
1.815.382 €), definidas como “Medida nova”, cousa 
que non é tal, dado que a meirande parte das medi-
das corresponden a liñas de actuación e créditos 
pre-existentes: a adaptación das Axudas á creación 
escénica, Subvencións á distribución, Axudas a festi-

4 A danza é nomeada unha única vez en todo o documento, na páxi-
na 65 no medio dunha enumeración xenérica sobre as actividades susceptibles 
de se beneficiar do ‘Fondo para proxectos culturais Xacobeo 2021’, sen calque-
ra atención específica. 
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vais de artes escénicas, ou da normativa e funcionamen-
to das funcións afectadas na  RGTA non supón unha 
“Medida nova”. Trasladar prazos ou dotar de flexibilida-
de ás axudas habituais, non é máis que unha resposta 
administrativa para facer viables medidas pre-existentes. 
O crédito asignado a estas liñas non ten efectos compen-
satorios das pérdidas nin pode derivar nunha suposta 
reactivación. 

 >> Insuficiencia das novas axudas específicas 
para as artes escénicas: Consideramos o orzamento de 
500.000€ moi escaso para a totalidade das artes escé-
nicas galegas, non garanten unha protección mínima 
á comunidade e ós proxectos vinculados á danza e ás 
artes do movemento (sen dúbida chegarán moi poucos 
recursos trala distribución do crédito entre as diversas 
áreas, empresas e axentes das artes escénicas). Ademais, 
consideramos moi grave que non se anuncie ningunha 
axuda de recuperación desvinculada da produción ou 
distribución de contidos no marco do Xacobeo:

a) ‘Programa de apoio ao sector escénico para 
proxectos, única liña nova de axudas destinadas 
específicamente á reactivación do sector escéni-
co galego (Medida 39, páxina 66), dotada cun or-
zamento de 500.000 € e enmarcada no Xacobeo 
2021. 

b) O programa anterior compleméntase coa “Po-
tenciación do programa Cultura no Camiño” 
(Medida 43, páxina 67) con 520.000 € adicionais 
aos 230.000€ xa previstos orixinalmente, cos que 
se pretende apoiar á distribución das artes escé-
nicas e da música. De novo, créditos vinculados 
ao Xacobeo 2021. E que, ademais, non garanten 
a accesibilidade das compañías e profesionais, 
dado que o seu reparto e execución vai depen-
der dos Concellos e da escolla que estes fagan de 
espectáculos. Este crédito adicional chegará en 
baixa proporción á comunidade de profesionais 
da danza e as artes do movemento, pois o núme-
ro de funcións de danza é históricamente moi 
baixo neste programa. 

 >> Insuficiencia e falta de concreción do 
resto de medidas transversais, susceptibles de se-
ren de aplicación tamén para as artes escénicas e 
a danza: pola  configuración destas medidas, consi-
deramos que serán de difícil aplicabilidade para as 
profesionais e actividades de danza e artes do mo-
mento:

> Medida 6 - Axudas para o fomento e dina-
mización da cultura en Galicia (páxina 47): 
300.000 € dirixidos a todos os profesionais e 
entidades da cultura galega.  

> Medida 10 - Plan de formación no eido 
cultural (páxina 50): 575.571 €. Enfocado so-
bre todo a persoal de museos, arquivos, bi-
bliotecas ou xestores culturais. Non se prevé 
dotación económica para outros tipos de for-
mación que precisan as artes escénicas, e que 
os profesionais imparten e reciben continua-
mente, sendo parte importante da actividade 
económica e de saúde dos e as profesionais 
da danza. 

> Medida 11- Asesoramento e consultoría 
para empresas e profesionais culturais: 40.000 
€ por convenio. Prestado en colaboración coa 
Cámara de Comercio de Santiago de Com-
postela. Resulta incormprensible que se es-
tableza este servicio por convenio cun ente 
como a Cámara de Comercio, que considera-
mos alonxado das necesidades do sector cul-
tural e máis específicamente da danza.  

> Medida 37 - Fondo para proxectos cultu-
rais: 1.500.000 € vinculados, de novo, ao Xa-
cobeo 2021. 

 >> Falta de programas que recollan re-
clamacións históricas e actuais da comunidade 
da danza e as artes do movemento, capaces de 
inxectar recursos directos ás profesionais desta área, 
como son: Apertura dos espazos escénicos públicos 
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e asignación de dotacións económicas para a reali-
zación de ensaios, residencias artísticas e técnicas, 
traballos de creación/investigación e preparación fí-
sica.  Este tipo de axudas son fundamentais para que 
as profesionais da danza e as artes do movemento 
poidan acometer a reprogramación de funcións, ou 
producir cousas novas a través das liñas de apoios 
e axudas novas previstas no Plan (sen espazos nen 
recursos técnicos, materiais ou económicos para o 
traballo creativo e de ensaios, non se poden desen-
volver proxectos ou producións, tampouco distri-
builas). 

>> Falta de diagnose clara do impacto do Covid19 
na danza, e falta de conexión das fontes bibliográ-
ficas coa comunidade afectada: entre as fontes em-
pregadas para xustificar a adopción de medidas, o 
Plan menciona diversos informes externos relativos 
a outras anualidades (Anuarios do Ministerio de 
Cultura ou da SGAE). O único informe impulsado 
pola Xunta en relación a esta crise é o mencionado 
“Estudo de impacto do COVID-19. Economía e em-
prego no sector cultural. Universidade de Santiago de 
Compostela. 2020”, descoñecido ata a data pola PAC-
CG e do cal non se trasladan datos segregados por 
áreas de actividade5. 

5 No ámbito da danza, por exemplo, as cifras que a día de 05/02/2020 
ten rexistradas FECED en relación a compañías e profesionais da danza de 
Galicia, ascenden a 140.000 euros de pérdidas contabilizadas por tan só 43 
actividades canceladas ou suspendidas polo Covid19.
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