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internacional
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Introdución
A Cidade da Cultura de Galicia vén de
cumprir os seus dez primeiros anos de
actividade, desenvolvendo unha ampla
cantidade de actuacións nos eidos da arte, a
cultura, a creatividade ou a tecnoloxía.
Configurouse tamén como un espazo aberto,
no que desenvolven a súa actuación diversas
entidades públicas e privadas de Galicia, nunha
contorna creativa e arquitectónica de notable
singularidade.
Inicialmente tomaron protagonismo os
edificios, para paulatinamente centrar o foco
nunha programación atractiva e diversa,
incluíndo actividades culturais, expositivas, de
pensamento, tecnolóxicas, emprendedoras,
que foron conformando un xeito de proceder
moi próximo aos diferentes sectores que
participan activamente desta programación e a
unha cidadanía que conta cun enorme
abanico de posibilidades de achegamento ao
Gaiás. Ao tempo, creáronse espazos exteriores
e naturais como o Bosque de Galicia, de 34
hectáreas e cinco quilómetros de sendas
peonís, o Parque do Lago ou Xardín de Teatro,
que dotaron ao complexo dunha dimensión
verde, natural e sustentable. Recentemente,
completouse o complexo coa apertura do
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Edificio Fontán, unha construción sustentable
e funcional que integra as tres universidades
galegas no Gaiás e fomenta a investigación e
estudos sobre o patrimonio e as paisaxes
culturais.
Nestes dez primeiros anos de vida
desenvolvéronse máis de cinco mil actividades
culturais e eventos, recibindo arredor de 6
millóns de visitantes. Estas actividades foron
organizadas tanto pola propia Cidade da
Cultura coma polas entidades públicas e
privadas que participan no proxecto, ben por
ter a súa sede no complexo, ben por ser o
Gaiás un dos seus espazos preferentes de
actividade e programación. Acadouse así a
consideración de espazo cultural de
referencia, cunha programación de interese
nos seus múltiples eidos de actuación.
A etapa final deste período inicial estivo
marcada pola crise sanitaria da covid-19, con
grandes restricións na mobilidade das persoas
e en todo tipo de actividades, incluída a
cultural. A Cidade da Cultura adaptouse
estritamente ás restricións, adoptando
rigorosos protocolos sanitarios e impulsando a
dixitalización da súa actividade.
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O novo plan estratéxico que se presenta, xorde
dun proceso de reflexión conxunto tanto
interno coma externo. Conxunto porque abre
un proceso participativo e establece liñas de
diálogo, recollida de achegas e consultas a
diferentes expertos, tanto do propio sector
cultural e creativo (xestores, programadores,
promotores, artistas...) como das empresas
que operan ou colaboran co centro, xunto a
outras destacadas pola súa involucración e
apoio a proxectos culturais. Tamén era
pertinente coñecer o pulso da cidadanía e os
públicos en canto á súa relación co Gaiás.
Así, para o diagnóstico da actividade da Cidade
da Cultura na súa primeira década, e para
incorporar as necesidades que demandan a
sociedade galega e o sector cultural e
empresarial, realizáronse tres mesas de
traballo, 34 entrevistas con expertos de
toda Galicia e 570 enquisas a cidadanía e
usuarios do centro. Así mesmo, realizáronse
entrevistas con representantes do Fondo Gaiás
da Empresa constituído polas empresas que
formaban parte da extinta Fundación Gaiás.
A primeira das mesas de traballo contou con
programadores e responsables dalgúns dos
centros e proxectos culturais máis destacados
de Galicia e do resto do Estado. A segunda
mesa contou con representantes das principais
empresas galegas que operan con actividade
propia ou a través de patrocinios no eido da
Cultura. A terceira mesa de traballo tivo
carácter internacional. Contou con
responsables dalgúns dos centros e proxectos
culturais máis innovadores do norte de
Portugal e de varias cidades europeas.
Ademais deste proceso participativo,
analizáronse aspectos da Cidade da Cultura
como a súa programación cultural, a actuación
no eido do emprendemento ou os propios
espazos cos que se conta, sen esquecer o eido
da comunicación e a promoción, clave nun
proxecto cultural de impacto. Tamén se
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analizaron os emprazamentos e actuacións
ligados aos seus espazos naturais a ao
compoñente de lecer de calidade.
Nun ámbito máis externo, desenvolveuse un
estudo comparativo da actuación e
comunicación de centros culturais similares,
incorporando unha análise das estratexias de
captación de fondos, así como das tendencias e
perspectivas actuais, influenciadas
enormemente pola crise da covid-19.
O amplo proceso de consulta permite
incorporar á nova planificación as necesidades
e expectativas do sistema cultural galego, que
como sinala a Estratexia da Cultura Galega ten
unha gran relevancia económica e social e
conta cun enorme potencial de
desenvolvemento en eidos como o patrimonio,
o turismo cultural, as novas tecnoloxías ou a
industrialización, a modernización e a
profesionalización do sector. Un sector que foi
dos máis prexudicados pola crise da covid-19,
pero que foi quen de incrementar o emprego
un 2% no mes de outubro de 2021 respecto do
mesmo mes do ano anterior.
Deste proceso de reflexión sobre o que se
acadou na etapa anterior e das posibilidades
de desenvolvemento do proxecto xorde este
Segundo Plan Estratéxico da Cidade da Cultura.
Unha vez asentado un programa de actividades
rico en número e calidade das propostas,
ábrese agora unha oportunidade para
consolidar o centro, non só como un espazo
contedor de programación, senón tamén
como un xerador de contidos ao servizo do
sector cultural e creativo galego, que
expande a súa actividade máis aló dos límites
físicos do Gaiás e que aposta pola
investigación, a formación, a
internacionalización e a proxección exterior,
a experiencia global do visitante e o
carácter único do centro como factoría
xeradora de contidos como liñas estratéxicas
de traballo para esta nova etapa.
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Retos diferentes.
Novas fortalezas
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Diagnose
estratéxica:
DAFO
Fortalezas
F1. PROGRAMACIÓN CULTURAL
Desenvólvese unha programación cultural de calidade, cun gran número de actividades
realizadas e diversidade temática e de audiencias. O resultado é un crecemento anual
sostido no número e seguimento das actividades.
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F2. PERCEPCIÓN EXTERNA
No Informe anual ‘Observatorio de la Cultura 2020’, da Fundación Contemporánea, a Cidade
da Cultura pasa do posto 3 en 2019 ao 1 en 2020 entre os 15 proxectos mencionados dentro
de Galicia.
F3. RENDIBILIDADE SOCIAL
Segundo a análise da contabilidade social, a Cidade da Cultura achegou no ano 2019 un valor
que supera os 24 M€, xerando un retorno para a sociedade de 1,85 euros por cada euro
recibido de investimento público.
F4. EFICIENCIA NO USO DOS RECURSOS
A Fundación Cidade da Cultura, cun orzamento comparativamente baixo respecto a outros
proxectos similares, consegue maximizar os recursos para ofrecer unha programación de
interese.
F5. ARQUITECTURA COMO VALOR
O Gaiás Cidade da Cultura de Galicia é un centro con enormes posibilidades (evidentes) e
cunha arquitectura espectacular.
F6. ALTO GRAO DE COÑECEMENTO DO CENTRO
O Gaiás é un complexo con alto grao de coñecemento en Galicia pola súa arquitectura, aínda
que con áreas de mellora no que atinxe ao coñecemento das múltiples actividades que nel se
desenvolven.
F7. USO DE IMAXE CORPORATIVA
Imaxe corporativa ben definida e moi visual, que se deberá seguir traballando con moito
criterio nos vindeiros anos. Constátase un uso moi coidado das creatividades dos eventos,
gráficas, carteis, etc.
F8. IMPACTO EN REDES SOCIAIS
O número de seguidores e outras estatísticas son máis que destacables nas redes sociais
(alcance, seguidores, etc.) en relación a outros centros de características similares e con
maiores orzamentos. Isto haberá que tratar de conservalo e melloralo.
F9. EQUIPAMENTOS DIXITAIS
A aposta pola tecnoloxía e equipamentos punteiros como os platós virtuais son factores que
posibilitan ofertar novos servizos e dimensións na programación e actividades da Cidade da
Cultura.
F10. CONECTIVIDADE
O Gaiás conta cun enorme potencial de comunicacións (tren, aeroporto, buses, conexión coa
autoestrada AP9), así como o feito de estar situado no centro de Galicia a unha distancia
relativamente razoable de case calquera punto da Comunidade.
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Oportunidades
O1. DIXITALIZACIÓN E CULTURA
A actual converxencia de dixitalización e cultura é unha oportunidade, que non existe
noutros centros, para o desenvolvemento de proxectos culturais vencellados á tecnoloxía, á
I+D+i e ao emprendemento.
O2. DOUS ANOS XACOBEOS ESTENDIDOS
O ano Xacobeo 2021 (coa súa anualidade ampliada a 2022) e o vindeiro 2027 son unha
oportunidade para desenvolver un programa cultural que potencie unha maior proxección
internacional.
O3. CAMIÑO DE SANTIAGO
Aproveitar a promoción do Camiño de Santiago para que o Gaiás Cidade da Cultura sexa un
dos lugares de destino cultural de Galicia.
O4. APOSTA POLOS CONTIDOS DE VANGUARDA
Baseándose nunha actividade cultural destacada e distintiva, o Gaiás pode converterse nun
centro de referencia a través da programación de eventos de alcance. Unha programación
cultural de vangarda que siga unha liña coherente na aposta polas diferentes disciplinas
artísticas.
O5. INTERNACIONALIZACIÓN
A actividade do primeiro ciclo da Cidade de Cultura é unha base sólida para desenvolver un
plan de internacionalización no que se potencien as colaboracións bidireccionais con outros
centros e se acaden novos públicos e visitantes exteriores.
O6. COMUNICACIÓN
Maior foco en accións de comunicación (editorial, campañas de medios, RRPP...) que
expliquen con maior claridade e dean a coñecer a CdC á cidadanía, ao sector cultural e
empresarial, entre outros.
O7. TURISMO CULTURAL
O seu gran desenvolvemento convida a impulsar esa hibridación turismo–cultura, de xeito
que forme parte do ADN do Gaiás.
O8. COMERCIALIZACIÓN
A conectividade e a arquitectura única do centro permiten unha comercialización
especializada, atraendo eventos e desenvolvendo o turismo MICE.
O9. DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES DIVERSAS
A aposta por proxectos nos exteriores permite desenvolver actividades que atraian novos
públicos e maximicen o impacto do proxecto na sociedade.
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O10. CREACIÓN E INVESTIGACIÓN
Existe a posibilidade de converterse nun proxecto especializado en creación, resorte do
programa de acción cultural que non foi explorado ata principios de 2021. Pódese impulsar o
programa de residencias artísticas cara a un programa de itinerancias que axude a levar
proxectos creados na CdC a outros centros de Galicia e o exterior.

Debilidades
D1. DIFICULTADE DE POSICIONAMENTO
A ampla e heteroxénea tipoloxía de actividades que desenvolve nos numerosos actos que
acolle dificulta a construción dunha identidade clara, complicando o seu posicionamento.
Existe unha falta de coñecemento nun elevado número de persoas da programación cultural
e das diferentes opcións culturais ou de lecer que existen no Gaiás.
D2. MARCA XENÉRICA
A marca 'Cidade da Cultura', tras deixar atrás una etapa marcada por un debate político e
social moi vivo, conserva na súa biografía un pasado que ocasionalmente emerxe nos medios.
Ademais, úsanse dúas marcas de xeito pouco claro (Gaiás e Cidade da Cultura) e sumando a
nivel administrativo e corporativo a terceira marca, Fundación Cidade da Cultura de Galicia.
D3. PERCEPCIÓN DUN EXCESO DE USOS ADMINISTRATIVOS
O Gaiás non é un centro cunha actividade única cultural, senón que abrangue outras
funcionalidades que fan que o seu recoñecemento como centro cultural sexa ás veces
confuso. As novas relacionadas con usos alternativos e todo o que ten que ver con
traballadores da Administración no complexo lastran a súa imaxe.
D4. SEGMENTACIÓN DE PÚBLICOS
A programación actual parte dunha caracterización de públicos ampla, sen definir novos
perfís de participantes activos no programa cultural (Xeración Alpha, Xeración Z, Millenials),
con contidos próximos á produción artística contemporánea de vangarda e ás artes dixitais.
D5. SINALÉCTICA
Falta dunha sinaléctica clara que indique cales son os puntos de acollida para o visitante que
non coñece o conxunto do Gaiás.
D6. SERVIZOS
Faise necesario un plan de mellora da experiencia de usuario do Gaiás como complexo en
xeral: chegada, punto de acollida, crear percorridos, mapas, puntos de descanso e coffee
break, peche da visita con paso pola tenda, etc.

Cidade da Cultura de Galicia
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D7. CONECTIVADE DEPENDENTE DO VEHÍCULO PRIVADO
As limitacións do transporte público teñen como consecuencia un uso maioritario do
vehículo privado para as visitas á Cidade da Cultura.
D8. NECESIDADES DUNHA MAIOR CONEXIÓN CO CENTRO DE EMPRENDEMENTO
Os proxectos empresariais presentes no centro de emprendemento necesitan unha maior
conexión coa actividade do centro, sendo moi escasas as accións que programan. Os propios
sectores de actividade das empresas, cunha relación tanxencial coa cultura ou o arte,
dificultan a colaboración coa Cidade da Cultura.
D9. PRESIÓN SOBRE OS ESPAZOS
Aínda que o Gaiás destaca polas súas amplas dimensións, existe unha alta demanda de
espazos que, no medio prazo, pode obrigar a priorizar cesións a terceiros para a realización
de eventos.
D10. LIMITACIÓNS DE RECURSOS
O orzamento de actividades e marketing é reducido, moi afastado de centros destas
características. Unha das consecuencias é o investimento en medios (dixitais e offline), moi
focalizado en Santiago de Compostela. O mesmo acontece co persoal, que é moi reducido
para as dimensións e actividade do Gaiás.

Ameazas
A1. LIÑA EDITORIAL ANTERIOR
Malia o cambio experimentado, nos buscadores de Internet permanecen ben posicionadas
informacións críticas de etapas anteriores, que trasladan unha imaxe obsoleta da Cidade da
Cultura
A2. DEFICIENTE SINALIZACIÓN VIARIA E ESCASA ACCESIBILIDADE POR TRANSPORTE
PÚBLICO
Mala ou escasa sinalización en Galicia nas principais vías de comunicación que dificultan que
moitas veces a súa situación e modo de acceso se non se coñece. Tamén é deficiente a
conexión de transporte público coa cidade de Santiago de Compostela: malas conexións e
escasa frecuencia do transporte público.
A3. CIDADE DA CULTURA ¿DE GALICIA?
Existe o risco dunha asociación da Cidade da Cultura como un centro de Santiago de
Compostela e non tanto de toda Galicia.
A4. PERCEPCIÓN ASIMÉTRICA DA CIDADE DA CULTURA
Unha grande parte do sector cultural percibe o centro cuns recursos maiores aos reais,
botando de menos maior apertura entre o Gaiás e o sistema cultural galego.
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A5. COMPETENCIA GLOBAL DE CENTROS CULTURAIS PUNTEIROS
Competencia nacional e internacional de centros dos eidos da actuación do Gaiás, con
ofertas e estratexias de promoción ben organizadas. Esta competencia é crecente pola
expansión internacional de centros “franquicia” asociados a grandes marcas museísticas.
A6. DESCOÑECEMENTO DO SECTOR DE POSIBILIDADES DE COLABORACIÓN
O sector cultural, aínda que coñece e visita o centro, non coñece as posibilidades e
mecanismos de colaboración coa Fundación Cidade da Cultura.
A7. DESCONEXIÓN CON INSTITUCIÓNS RESIDENTES
Hai risco de que a acción doutras institucións que desenvolven a súa actividade en espazos
cedidos na Cidade da Cultura non incorporen a cultura e os obxectivos do Gaiás entre as súas
prioridades.
A8. METEOROLOXÍA
A frecuente meteoroloxía adversa da Cidade da Cultura é un factor limitante para maximizar
a experiencia do visitante e incrementar os usos e colaboracións do complexo.
A9. RESTRICCIÓNS AO PATROCINIO CULTURAL
Constátase que, en xeral, as empresas están diminuíndo a súa presenza no patrocinio
cultural, en parte pola crise global covid-19. A crise sanitaria e socioeconómica dificulta
pechar patrocinios a medio/longo prazo.
A10. INSTITUCIONALIZACIÓN DA COMUNICACIÓN
Necesidade de reforzar unha identidade recoñecible, conectada coa Xunta de Galicia, máis
identificable pola sociedade como propia da Cidade da Cultura, apostando sempre por unha
comunicación de estilo e ton cultural fronte a un estilo e ton administrativo.

Cidade da Cultura de Galicia
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Estimular,
ambicionar, crear

16

II Plan Estratéxico 2021 - 2027

Cidade da Cultura de Galicia

17

Un novo
marco
estratéxico
O novo plan estratéxico da Cidade da Cultura de Galicia parte do acadado na primeira
década de funcionamento do complexo, ao tempo que incorpora e explicita novos eixes de
traballo que dan resposta a aquelas cuestións xurdidas na etapa de diagnose do plan, que
contou cun forte proceso participativo.
Así, o plan deberá dar resposta a cuestións como:
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•

•

•

•

Cidade da Cultura de Galicia

Gaiás como soporte ao sector
cultural galego: A CdC como
núcleo que centrifuga e espalla a
Cultura galega. Non a centraliza,
pero si debuxa un mapa radial que
deseña, facilita e executa
proxectos dende e para o sector
cultural e afíns, institucións e
centros galegos e do exterior.
Fomento da colaboración con
proxectos comúns con
entidades presentes na Cidade
da Cultura: Aproveitar a
oportunidade única que se dá no
Gaiás, coa presenza de entidades

e institucións vinculadas á
promoción das Industrias
Culturais, ao emprendemento
creativo, ao desenvolvemento
tecnolóxico e a innovación, á
investigación e a educación para
elaborar proxectos conxuntos, a
través da hibridación de
estratexias e eixes de actuación
comúns. Unha fortaleza única na
Cidade da Cultura, que non se dá
noutros centros de referencia e
ten a potencialidade para
converterse en elemento de
identidade diferencial.

Internacionalización: Acadar
unha maior visibilidade
internacional do Gaiás,
fomentando a colaboración con
entidades internacionais e
incrementando o número de
visitantes de terceiros países.
Visualización exterior da
Cultura galega e dos seus
creadores: Impulsar a acción
exterior dos artistas, creadores e
empresas culturais galegas,

favorecendo a súa promoción e
visibilización. Soporte ao talento
emerxente e ao consolidado, ao
intercambio, a través dunha
estratexia bidireccional: promover
a expansión fóra de Galicia e
atraer a creadores e
programadores galegos no
exterior para desenvolver
proxectos creados e auspiciados
dende a Cidade da Cultura.

19

•

•

20

Mellora da experiencia do
visitante: Favorecer a experiencia
positiva e de recordo na visita ao
Gaiás, atendendo a cada un dos
momentos: acceso, benvida,
sinalización, comprensión do
centro, dos seus diferentes
espazos e usos, do que chega
unha xornada na Cidade da
Cultura, da apropiación e
utilización dos espazos por parte
dos públicos, da súa participación
activa nos programas e iniciativas
propostas e do remate da visita
como elemento conclusivo.
Tecnoloxía: Consolidar o carácter
tecnolóxico da Cidade da Cultura,
tanto pola súa intersección coa
arte coma os retos e
oportunidades da dixitalización.
Tecnoloxía como factor de
crecemento e competitividade,

•

fomentando a súa adopción en
todo o sistema produtivo. O Gaiás
como ecosistema vertebrado pola
arquitectura, a paisaxe e a
tecnoloxía. Tecnoloxía para facer
a acción cultural escalable,
chegar a un maior número de
persoas e favorecer as vocacións
científicas, tecnolóxicas e
artísticas.
Investigación e Innovación:
Fomentar estes procesos
impulsando colaboración e
intercambio con entidades
referentes en Galicia e no
exterior, con especial foco coas
entidades que estarán presentes
no novo edificio Fontán, ao tempo
que se promoven procesos de
innovación a través dun diálogo
constante co sector cultural e
creativo.
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Plan director
Visión 2021– 2027
A Cidade da Cultura de Galicia como un espazo de proxección internacional que dá
respostas aos desafíos que a sociedade dixital formula no eido cultural á cidadanía,
proporcionándolle experiencias inspiradoras nos seus diversos ámbitos de actuación.

Misión
Achegar a cultura á cidadanía, promovendo que acade un papel relevante na vida de
cada vez máis persoas. A partir da ampla riqueza cultural de Galicia exploraremos os
novos valores da cultura, incluíndo a relación arte-tecnoloxía, nunha contorna de alto
valor creativo, arquitectónico e paisaxístico.

Cidade da Cultura de Galicia
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Obxectivos estratéxicos (OE) e Obxectivos
operativos (OO)
OE1. Desenvolver unha actividade e programación atractiva e xeradora de valor para a
sociedade e o sector cultural e creativo
Gaiás CdC debe ofrecer á sociedade unha programación de actividades de calidade, cun
enfoque integral de apoio ao sector cultural e creativo galego, incluíndo a cultura e os seus
protagonistas. Unha aposta pola xeración de valor e a sustentabilidade nas distintas
dimensións do proxecto: as artes, a cultura, a tecnoloxía, a natureza, a paisaxe, o deporte e o
ocio de calidade.
As actividades abordarán distintos formatos e ámbitos de interese para a sociedade,
fomentando a participación activa do público e o coñecemento de obras, creadores e
tendencias galegas, nacionais e internacionais. Deberá estender a súa acción ao dixital e
favorecer os procesos de creación. Esta programación construirá unha ponte entre o legado
cultural, o patrimonio, o territorio e os novos desafíos dunha sociedade cambiante,
globalizada e cada vez máis complexa.
Para acadar o cumprimento deste obxectivo estratéxico, formúlanse os seguintes obxectivos
operativos:
OO 1.1 Programación cultural diferenciada cun enfoque 360º no apoio ao sector
cultural e creativo.
OO 1.2 Estender a programación á contorna natural e ao Bosque de Galicia,
explorando as relacións entre cultura, territorio e paisaxe.
OO 1.3 Promover a creación de novos públicos e audiencias.

OE2. Consolidar a Cidade da Cultura como rótula do sector cultural galego
Unha nova concepción da actividade de Gaiás CdC máis aló das súas instalacións, dando
maior relevancia aos contidos que é quen de xerar e que deberán espallarse cara ao sistema
cultural galego, prestando asistencia e recursos nas súas áreas de actividade, e cara ao
exterior proxectando a cultura galega no exterior.
Esta apertura debe ser bidireccional, consolidando o seu carácter participativo e inclusivo co
sector cultural e creativo e coa sociedade. Gaiás como ecosistema singular polos seus
ámbitos de actuación e os múltiples axentes que conflúen no proxecto.
As relacións establecidas deben poñer no foco o talento de creadores e xestores culturais,
incluídos aqueles que desenvolven a súa actividade en equipamentos culturais no exterior.
Para acadar o cumprimento deste obxectivo estratéxico, formúlanse os seguintes obxectivos
operativos:
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OO 2.1 Prestar colaboración e soporte a axentes públicos e privados relevantes
de Galicia na definición e desenvolvemento das súas iniciativas estratéxicas.
OO 2.2 Ser produtor de contidos de calidade, especialmente expositivos, para
espazos culturais de Galicia e do exterior.
OO 2.3 Favorecer a visibilidade do Gaiás e da cultura galega no exterior,
promovendo o traballo colaborativo con entidades internacionais relevantes e
cos profesionais galegos que desenvolven a súa actividade no exterior.

OE3. Impulsar os procesos de investigación, innovación e formación no sistema cultural
galego
Recoñecemento do papel das artes e da cultura no enriquecemento das persoas e na
adopción de novos enfoques para a abordaxe individual e colectiva dos retos aos que nos
enfrontamos. A potencialidade da cultura e a creatividade como elemento de cambio e
transformación, aliñada cos valores acordados para o desenvolvemento sostible e para este
momento postcovid-19.
Gaiás como impulsor de proxectos culturais, creativos e dixitais de excelencia, facilitador de
coñecemento en ámbitos tecnolóxicos e non tecnolóxicos, e como referente en Galicia do
apoio ao sector e ao emprendemento innovador. Un espazo aberto e xerador de contidos
para o propio Gaiás, un soporte para a creación, a produción e a distribución cultural e
creativa galega.
Para acadar o cumprimento deste obxectivo estratéxico, formúlanse os seguintes obxectivos
operativos:
OO 3.1 Formalizar e amplificar o programa educativo e de investigación do
conxunto da CdC nos seus eidos de actuación.
OO 3.2 Impulsar iniciativas innovadoras de apoio ao talento, aos emprendedores
e aos creadores.
OO 3.3 Servir como espazo demostrativo de iniciativas innovadoras de
dixitalización da cultura e da súa transferencia real ao sector.

OE4. Fortalecer o papel do Gaiás como un destino creativo e de relevancia turística en
función do seu carácter arquitectónico, cultural, verde e de espazo de calidade
Gaiás como recurso espacial e de contidos para o turismo, evolucionando da man do sector e
dos seus operadores no desenvolvemento sostible e integrador desta actividade estratéxica
para Galicia.
Produto turístico de alto valor cunha comercialización excelente, baseado na arquitectura, a
conectividade física e virtual, a natureza, os servizos e unha programación de actividades con
capacidade de atracción e extensión da visita. A Cidade da Cultura como un día máis en

Cidade da Cultura de Galicia
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Santiago de Compostela e en Galicia, complementario co Xacobeo e os produtos turísticos
tematizados.
Para acadar o cumprimento deste obxectivo estratéxico, formúlanse os seguintes obxectivos
operativos:
OO 4.1 Enriquecer a experiencia do visitante mellorando a planificación, a
recepción e os servizos aos que poderá acceder durante a súa estadía.
OO 4.2 Potenciar a integración do Gaiás nas dinámicas asociadas ao Xacobeo e
ao Camiño de Santiago.
OO 4.3 Impulsar a creación e comercialización de produto turístico en eidos
temáticos como turismo cultural, turismo arquitectónico ou turismo MICE.
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Un Gaiás que vaia
máis alá do
Gaiás

Cidade da Cultura de Galicia
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Planificación

operativa
A planificación operativa do segundo plan
estratéxico da Cidade da Cultura de
Galicia estrutúrase en cinco plans de
acción:
1. Plan de actividades: Gaiás
programa
2. Plan de mellora da experiencia do
visitante: Gaiás recibe
3. Plan de gobernanza e
participación: Gaiás aberto
4. Plan de operacións: Gaiás avanza
5. Plan de visibilización da creación
galega: Gaiás proxecta

Cidade da Cultura de Galicia

Para a definición da programación
operativa defínese a seguinte estrutura:
Plan > Programas > Accións
A continuación, descríbese a planificación
operativa para o novo período do plan
estratéxico a nivel de Plan e Programa.
Unha maior descrición, incluíndo o detalle
de cada unha das accións do plan, inclúese
no apartado oitavo do presente
documento.
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O obxectivo deste programa é atraer a máis persoas cara á Cultura, as Artes e as súas
interseccións coa tecnoloxía, a innovación, o emprendemento cultural, o debate de ideas e o
ocio de calidade.
Programa Expositivo: Programa que acolle os contidos expositivos e as intervencións
artísticas de maior ou menor formato, con base principal no Museo Centro Gaiás e
extensións a outros espazos interiores e exteriores. Proxectos propios creados
especificamente para o centro e colaboracións.
Programa Performativo: Aglutina as representacións de artes escénicas e musicais e todos
os contidos performativos, de diálogo entre artistas e as audiencias, maximizando a
ocupación de espazos exteriores e interiores de todo o centro, formulando unha intervención
innovadora e creativa destes.
Programa Dixital: Estratexias, programas e accións que favorezan a transformación dixital
efectiva do sector cultural e das súas audiencias, incluíndo a creación e a difusión das
tecnoloxías dixitais.
Factoría de Contidos: Plan dedicado á creación e ao impulso do traballo dos creadores máis
alá das residencias clásicas, e que favoreza a difusión do talento emerxente e consolidado de
Galicia, prestando especial atención á creación dixital.
Programa de Investigación e Innovación: A Cidade da Cultura como un laboratorio de
investigación e innovación cultural que favoreza tanto o debate de ideas coma o intercambio
na investigación cultural e artística.
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Programa Verde e Sustentabilidade: Pivotar accións que subliñen o valor paisaxístico e
natural do Gaiás e da súa contorna natural, dos seus elementos diferenciais a través de
programas e intervencións artísticas. Propoñer todos os espazos naturais como escenario
regular de actividades performativas con público, destacando a singularidade dos espazos do
Gaiás Verde.
Programa de Emprendemento: Desenvolvemento de actividades no Centro de
Emprendemento de Galicia – CEM, que amplíe os servizos que actualmente se prestan,
dende unha óptica que supere o enfoque espacial e engada servizos de valor. Nesta etapa as
actividades incluirán o fomento da creación artística, o desenvolvemento de programas
verticais e a introdución de tecnoloxía nos proxectos e empresas do sector
Programa Educativo: Consolidación das actividades educativas e formativas para mozos e
familias, e por outra banda, para profesionais da industria cultural e creativa, que
desenvolvan actuacións programadas e estables co obxectivo de amplificar o seu interese
pola arte e a cultura, e fortalecer as súas competencias profesionais.
Vivindo o Gaiás: Ofrecer actividades atractivas máis alá dos programas relacionados coas
Artes, dedicados a distintos grupos e segmentos de idade que faciliten un coñecemento e
uso intensivo do centro. Trátase de procurar experiencias compartidas entre públicos de
distintas idades.

Cidade da Cultura de Galicia
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Programas que teñen como obxectivo mellorar a experiencia do visitante,
independentemente do motivo da súa visita, incluíndo a súa preparación, acceso, estancia e
os servizos dos que poden gozar durante a súa estancia. Trátase de facilitar que as visitas se
estendan e inclúan distintos eidos da programación e oferta, favorecendo a repetición e
recomendacións a outros usuarios potenciais.
Programa de conectividade: Mellora da conectividade interna e externa da Cidade da
Cultura de Galicia, facilitando o acceso e promovendo a visita ao complexo. A arquitectura
singular do Gaiás é un reto que esixe da adopción de medidas coherentes e meditadas, pero
que son precisas para a mellora da usabilidade e satisfacción dos usuarios.
Programa de servizos: Incremento da calidade servizos aos que poden acceder os visitantes
e usuarios do Gaiás, incrementando a súa satisfacción, duración da visita e recorrencia. O
programa parte da base de tamaño da Cidade da Cultura, da variedade de espazos interiores,
exteriores e das múltiples vías de entrada dos visitantes, coordinando un conxunto de
medidas de mellora da súa experiencia.
Programa de coñecemento e fidelización de públicos: Accións que faciliten o coñecemento
dos públicos e a súa segmentación, para definir unha estratexia de xeración e
desenvolvemento de públicos adaptada ás demandas dos usuarios, facilitando ao tempo o
seu acceso á cultura e ao ocio de calidade. A partir da obtención de datos internos e externos
poderanse orientar a programación e a súa comunicación, sendo máis efectivos e cubrindo
todos os espectros da poboación, personalizando as relacións que a Cidade da cultura de
Galicia establece cos seus usuarios.
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O Gaiás é un proxecto de Galicia no que converxen distintos actores que desenvolven a súa
actividade no complexo, ben dun xeito estable, ben mediante colaboración ou convenios
puntuais. O Plan de gobernanza e participación: Gaiás aberto ten como obxectivo orientar e
potenciar a acción de distintos grupos de interese, comezando pola propia sociedade e
incluíndo tamén as administracións locais galegas e o tecido empresarial. Tamén aborda a
promoción de proxectos colaborativos entre as distintas entidades interesadas, orientando a
súa actuación ao cumprimento da misión do Gaiás, incluíndo a nova etapa no eido da
educación, paisaxe e territorio que abre a posta en marcha do Edificio Fontán.
Cultura aberta: Fomento da participación e colaboración con entidades e persoas do eido
cultural, tanto de Galicia, para servir como dinamizador e soporte á actividade do sector,
como internacional, fomentando o traballo en rede, a visibilidade do proxecto e a
incorporación das mellores prácticas desenvoltas en centros do exterior.
Participación de entidades residentes: A Cidade da Cultura configúrase como un
ecosistema no que desenvolven a súa actividade distintas entidades. Este programa
promove o traballo colaborativo entre eles, fomentando sinerxías e iniciativas conxuntas en
prol do cumprimento da misión da CdC.
Programa de participación: Programa de fomento da participación en todos os ámbitos da
sociedade, incluíndo os cidadáns, as súas asociacións, administracións locais galegas e o
tecido empresarial, consolidando a Cidade da Cultura como un espazo aberto de diálogo e de
participación. Inclúe as accións de fomento da colaboración pública-privada e do mecenado.

Cidade da Cultura de Galicia
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Este plan dá cabida a aqueles programas que non teñen unha actuación directa coa
sociedade e o sector cultural e creativo, ao ser de tipo interno, pero que teñen unha entidade
e sustentabilidade propia na actividade da Cidade da Cultura. Trátase de fortalecer as
capacidades da Fundación para facilitar a súa acción en eidos como a comercialización
turística e o desenvolvemento de negocio.
Programa de desenvolvemento turístico: O obxectivo do programa é propoñer o Gaiás
como un recurso turístico galego e universal de primeiro nivel tanto para turismo cultural e
turismo MICE, coma para visitantes en xeral, poñendo en valor os espazos, as actividades, a
arquitectura e a contorna do Gaiás Verde.
Programa de desenvolvemento de negocio: Fortalecemento de capacidades para
incrementar as accións de desenvolvemento de negocio, orientadas á captación de recursos
e ao seguimento e mellora continua da Fundación Cidade da cultura de Galicia.
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Gaiás proxecta defínese como unha ferramenta estratéxica na acción do Gaiás para a
visibilización dos creadores galegos e das súas obras. Este plan guiará os usos da marca, o
posicionamento do complexo e as distintas accións de divulgación da variada programación
cultural da Cidade da Cultura. Considerará as especificidades dos diferentes públicos,
facilitando os recursos necesarios para xerar un produto cultural, tecnolóxico e turístico
baseado na creación galega.
Comunicación e marca: Definición dun novo plan de comunicación que oriente esta nova
etapa do Gaiás creando unha nova identidade clara e coherente. Aplicarase a todas as
relacións co sector cultural, cos visitantes, cos medios de comunicación e cos outro grupos
de interese.
Medidas de divulgación: Unha estratexia de divulgación tanto da programación do Gaiás
como dos creadores galegos e dos seus proxectos, clara e coherente coa nova liña de
comunicación e coa realidade desta nova etapa.
Novas canles: Maximizar o potencial das nova canles de comunicación, eminentemente
dixitais, considerando os diversos grupos destinatarios. Trátase de incrementar o impacto
internacional da Cidade da Cultura e da creación galega como o seu principal protagonista.

Cidade da Cultura de Galicia
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1. Plan de actividades: Gaiás programa

Programa

Acción

1.1.1 Exposicións dixitais

Descrición
Produción de exposicións arredor de contidos
como Visual & Digital Arts, Media Studies,
Intelixencia Artificial, NFT's...

Promover unha exposición anual que amose o
1.1.2 Exposición vinculada
resultado do traballo realizado nas residencias
ao programa de creación
artísticas da Factoría de Contidos (1.4).
1.1
Programa
Expositivo

1.1.3 Exposición vinculada Exposición ao redor do patrimonio cultural
ao patrimonio
galego material/inmaterial e da súa identidade.
1.1.4 Proxecto
Ollándonos

Valorización de coleccións e legados artísticos
de autores galegos mediante a realización de
proxectos expositivos na propia Cidade da
Cultura e noutros espazos.

1.1.5 Programa expositivo Exposicións de carácter máis xeral, orientadas
regular
a unhas audiencias máis amplas.
1.2
Programa
performativo
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1.2.1 Proxecto de
referencia

Creación de ciclos anuais propios de grandes
eventos arredor do performativo, como pode
ser un festival (escénico, artes vivas...) con
programación e alcance internacional.
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1.3
Programa dixital

1.4
Factoría de
contidos

1.5
Programa de
Investigación e
Innovación

Cidade da Cultura de Galicia

1.2.2 Programación
musical estable

Deseño dunha programación musical
innovadora e de vangarda, de periodicidade
mensual con artistas galegos, estatais e
internacionais que non se poidan ver nas salas
e festivais da Comunidade.

1.2.3 Promotores
externos

Favorecer a inclusión de promotores terceiros
para acoller un festival icónico con relevancia
internacional e que afonde na construción de
novos públicos.

1.2.4 Programación
escénica e musical
regular

Proxectos vinculados ás artes escénicas ou
música, tanto os que teñen xa un maior
percorrido coma os de nova actividade.

1.3.1 Centro de arte
dixital

Creación do centro na parte inferior do Edificio
Fontán dotándoo de espazos e equipamentos
punteiros no que se desenvolvan actividades
innovadoras de apoio á creación dixital en
distintos campos da industria cultural e
creativa.

1.3.2 Novos públicos

Deseñar programacións específicas regulares
especializadas en contidos dixitais para as
xeracións Alpha e Z.

1.4.1 Habilitación de
espazos

Reformular espazos existentes para adecualos
como instalacións do programa de creación e
residencias artísticas.

1.4.2 Acompañamento a
proxectos e creadores

Creación dun grupo de coordinación e soporte
(artistas, comisarios, equipo CdC) para
acompañamento e mentorización de proxectos
creados dende e para o Gaiás.

1.4.3 Descentralización

Realizar producións comisariadas pola Cidade
da Cultura como marca referente fóra dos
'muros' do Gaiás. Non só itinerancias de
exposicións, senón xeración de proxectos
executados noutros espazos da contorna e o
resto de Galicia.

1.4.4 Amplificación das
Residencias Artísticas do
Gaiás e outros

Reforzo do programa REGA, poñendo énfase no
proceso de creación in situ de principio a fin:
idea, concepto, residencia, produción e
exhibición.

1.4.5 Impulso á creación

Actividades de menor duración desenvoltas ao
longo do ano que serven de complemento aos
programas de creación de maior envergadura,
orientadas á formación, capacitación e debate
ao redor dos procesos creativos.

1.5.1 Foros de debate e
pensamento

Foros permanentes de pensamento ao redor da
Cultura e a súa xestión, emprendemento
cultural e social, a participación e innovación
cidadá, a inclusión, os novos modelos de
cidades e a sustentabilidade, entre outros.

1.5.2 Promoción
programas de encontro

Programas de encontro e capacitación de
creadores e xestores culturais, favorecendo a
creación dun ecosistema de colaboración en
rede con iniciativas, centros e HUB’s culturais.

1.5.3 Proxectos
conxuntos de
investigación
patrimonial

Proxectos de colaboración coas entidades
presentes na Cidade da Cultura con
competencias e actividades no eido da
investigación cultural.
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1.6
Programa Verde e
Sustentabilidade

1.7
Programa de
Emprendemento

1.8
Programa
Educativo

1.9
Vivindo o
Gaiás
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1.5.4 Programa
permanente de
investigación e
innovación

Programas que fagan da CdC espazo e actor
fundamental na promoción de debates sobre
os ODS, a promoción da cultura galega, o
Xacobeo, a sociedade dixital e a reconstrución
postcovid, entre outros.

1.6.1 Intervencións
artísticas nos espazos

Amplificar programas existentes de
intervención artística en todos os espazos
verdes.

1.6.2 Colaboración
INCIPIT

Formular un proxecto en colaboración co
INCIPIT sobre paisaxes culturais que destaque
o valor do territorio natural no Gaiás.

1.6.3 Evento ao redor da
biodiversidade

Creación dun proxecto/evento de mediano
formato ao redor da biodiversidade, a
protección medioambiental e a conexión coa
cultura, a investigación e a ciencia.

1.6.4 Actividade regular
do programa verde e de
sustentabilidade

Accións que subliñen a especificidade do Gaiás
como grande espazo verde e de intervención
paisaxística, ligado á súa contorna natural.

1.7.1 Programas verticais
de emprendemento

Desenvolvemento de programas de
emprendemento verticais rotatorios nos
ámbitos de Turismo, Moda, Música, Libro,
Escena e Deseño.

1.7.2 Centro
demostrativo TIC sector
ICC

Visibilización e posta a disposición do sector
cultural e creativo de solucións e propostas
tecnolóxicas que permitan ao sector acadar os
seus retos derivados da dixitalización, as
tendencias actuais da distribución e as novas
demandas dos consumidores.

1.7.3 Programación
regular de
emprendemento

Encontros profesionais, xornadas informativas
e de mentorización e soporte, a desenvolver en
colaboración con entidades con competencias
no eido so emprendemento.

1.8.1 Elaboración de
programación formativa

Elaboración anual da programación formativa
que será compartida cos profesionais do sector
e as súas asociacións, de xeito que se estableza
como un recurso estable.

1.8.2 Programa STEAM

Programación anual de actividades STEAM
(science, technology, engineering, arts and
mathematics) que contribúan ao
desenvolvemento do pensamento lóxico e
fomenten as vocacións científicas e das artes.

1.8.3 Actividades
asociadas á
programación

Planificación de visitas inclusivas, maratón
fotográfico, obradoiros e seminarios
relacionados coa programación do Gaiás,
maximizando a intervención de artistas,
programadores e comisarios.

1.8.4 Aula Gaiás

Aproximación global dende o punto de vista
pedagóxico a todas as actividades de
programación (obradoiros, xornadas e cursos
de pequeno formato e duración).

1.9.1 Organización dun
evento anual 'bandeira’

“Vivir o Gaiás” nunha fin de semana intensa en
número de actividades, no que os públicos se
'apropien' de todos os espazos do centro.

1.9.2 Programación en
familia

Programación de actividades centradas nas
familias, especialmente nos máis novos.
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1.9.3 Programa de visitas

Programa de visitas guiadas para coñecer o
proxecto arquitectónico, os espazos, os usos e
a función do Gaiás.

1.9.4 Programa regular
vivindo o Gaiás

Actividades lúdicas, deportivas e familiares,
tanto organizadas coma non regradas, de
acceso libre, maximizando un uso e
coñecemento extensivo da CdC.
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2. Plan de mellora da experiencia do visitante: Gaiás recibe

Programa

2.1
Programa de
conectividade

2.2
Programa
de servizos

2.3
Programa de
coñecemento e
fidelización de
públicos
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Acción

Descrición

2.1.1 Sinalización
externa

Mellora da sinalización viaria e urbana externa, con
carteis indicativos nas principais estradas e nas
autopistas, así como carteis indicativos no casco
urbano da cidade para facilitar o aceso ao Gaiás
dende o centro ou os arredores.

2.1.2 Sinalética
interna

Nova rede de sinaléctica do Gaiás facéndoa máis
visible e mellorando as indicacións sobre os
itinerarios, espazos visitables, lugares de interese,
puntos de acollida, servizos, etc.

2.1.3 Plan de
mobilidade e
accesibilidade

Elaboración dun plan de mobilidade e accesibilidade
que optimice os desprazamentos, buscando
promover a sustentabilidade e dando prioridade aos
desprazamentos a pé, en bicicleta e en transporte
público.

2.1.4 Camiño de
Santiago - Vía da
Prata

Desenvolvemento de accións que faciliten a visita ao
Gaiás como unha última parada para os peregrinos
da Vía da Prata.

2.2.1 Itinerarios

Deseño dun conxunto de itinerarios para o visitante,
adaptados ao seu perfil e ao motivo da visita.

2.2.2 Puntos de
acollida: creación

Creación de puntos de acollida físicos para a
información ao visitante na súa chegada.

2.2.3 Puntos de
acollida:
funcionamento

Atención continuada nos puntos de acollida nos que
se informe e oriente o usuario e visitante sobre a
súa estadía.

Estudo de públicos sobre a base da análise de datos
2.3.1 Estudio de
xa existentes e o uso de novas ferramentas de
públicos e audiencias captación de información, para mellorar a súa
segmentación.

2.3.2 Club Gaiás

Potenciación do Club Gaiás, tratando de poñelo nun
lugar moi destacado na páxina web e na
comunicación da CdC para que sirva como principal
canle de fidelización.
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3. Plan de gobernanza e participación: Gaiás aberto

Programa

3.1
Cultura
aberta

3.2
Participación
entidades
residentes

3.3
Programa de
participación
aberta

Cidade da Cultura de Galicia

Acción

Descrición

Coordinación formal e informal con entidades
do tecido cultural galego, a través de foros,
encontros e reunións bilaterais.
Fomento da internacionalización do Gaiás,
fundamentalmente mediante o traballo en rede
3.1.2 Internacionalización
con entidades relevantes, incluíndo o Norte de
Portugal e o espazo atlántico europeo.
Deseño, coordinación e execución de iniciativas
3.2.1 Instrumento de
conxuntas con entidades residentes no Gaiás
coordinación estratéxica e
mediante a creación dunha estrutura de
operativa
coordinación estable.
Posta en marcha dun servizo que dinamice e
coordine proxectos colaborativos coas
3.2.2 Servizo de proxectos
entidades presentes na Cidade da Cultura,
colaborativos
fundamentalmente nos eidos de cultura,
tecnoloxía, investigación, educación, patrimonio
e paisaxes culturais.
Interlocución cos concellos e deputacións
galegas para fomentar a prestar apoio no
3.3.1 Colaboración territorial deseño e execución de proxectos relacionados
coas áreas de actuación do Gaiás, así como o
uso dos espazos para a súa actividade.
Fomento da economía social en Galicia nos
sectores culturais e creativos, promovendo
3.3.2 Colaboración con
actividades e programas coa participación das
entidades de economía social
entidades de economía social, moi relevantes no
eido da cultura.
Definición e posta en marcha dun programa de
3.3.3 Programa de
voluntariado que facilite a participación da
voluntariado
cidadanía no desenvolvemento das actividades
do complexo.
Establecemento de canles de comunicación co
3.3.4 Fomento da colaboración sector privado para o deseño de actividades nos
pública-privada e do
eidos de cultura, ocio, natureza, ciencia ou lecer
mecenado
relacionados coas súas áreas de actuación e
coas súas políticas de RSE.
Creación e dinamización dunha estrutura
estable de cooperación empresarial como
3.3.5 Estrutura estable de
fórmula para achegar a actividade do complexo
ao tecido produtivo e posibilitar a captación de
participación empresarial
recursos dedicados ao sostemento da
actividade de CdC Gaiás.
3.1.1 Colaboración co sector
cultural galego
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4.

Plan de operacións: Gaiás avanza

Programa

Acción

Descrición

Creación de itinerarios de visita para incluír
4.1.1 Creación dun plan de
o Gaiás como circuíto cultural nos produtos
comercialización do Gaiás a
turísticos dos principais touroperadores e
nivel turístico
axencias de viaxes.
4.1
Programa de
desenvolvemento
turístico

4.1.2 Turismo MICE

Potenciar o Gaiás, en colaboración con
empresas relevantes do sector, como lugar
de referencia para acoller eventos
relacionados co Turismo MICE.

Inclusión da Cidade da Cultura no
4.1.3 Presentación do Gaiás calendario de presentacións que teñen lugar
en feiras de turismo
nas principais feiras de referencia
internacional do sector turismo.

4.2
Programa de
desenvolvemento
de negocio
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4.2.1 Servizo de
desenvolvemento de
negocio

Posta en marcha dun servizo de
desenvolvemento de negocio que
identifique novas posibilidades de
financiamento, dinamice a colaboración
público-privada e fomente a captación de
recursos do sector privado.

4.2.2 Financiamento
comunitario

Disposición dun asesoramento especializado
de fondos europeos que identifique e
xestione liñas de financiamento de distintos
programas operativos, iniciativas Interreg
ou convocatorias dos eidos de actuación da
Cidade da Cultura.

4.2.3 Estudios de
contabilidade social
bianuais

Actualización bianual do estudo
“Monetización do Valor Social“ da Fundación
Cidade da Cultura e do seguimento e da
análise dos seus resultados.

4.2.4 Autoprovisión de
espazos

Continuar coa autoprovisión de espazos aos
distintos departamentos da Xunta de
Galicia, analizando o seu impacto na
rendibilidade do complexo.
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5. Plan de visibilización da creación galega: Gaiás proxecta

Programa

5.1
Comunicación e
marca

5.2
Medidas de
divulgación

5.3
Novas canles

Cidade da Cultura de Galicia

Acción

Descrición

5.1.1 Rebranding da marca
‘Cidade da Cultura’

Creación dunha nova marca que actualice a
denominación xenérica de ‘Cidade da Cultura’ para
afrontar a nova etapa.

5.1.2 Novo plan de
comunicación

Desenvolvemento dun novo plan de comunicación
que reflicta a nova etapa e realidade do Gaiás.

5.1.3 Comunicación con
medios especializados

Incluír os medios de comunicación ‘de nicho’
relacionados coa cultura, coa arte, coa música e
con todo tipo de disciplinas culturais no plan de
medios da Cidade da Cultura.

5.2.1. Novo plan de medios

Crear un novo plan de medios para o Gaiás que
abranga a dimensión que se lle pretende dar nesta
nova etapa, na que ademais de Galicia, incluiranse
medios para producir impactos a nivel nacional e
internacional.

5.2.2. Promoción da
visibilidade dos creadores
galegos e dos seus
proxectos culturais

Crear campañas de publicidade e visibilización dos
creadores galegos e dos seus proxectos culturais
no Gaiás.

5.3.1 Renovación da páxina
web, blog e redes sociais

Renovación completa da páxina web e do blog da
Cidade da Cultura e unificación da imaxe dos
perfís das redes sociais adaptada á nova marca e
aos novos códigos visuais.

5.3.2 Novas canles de
comunicación

Apertura de novas canles de comunicación para
chegar ao sector de público máis novo, con
información dinámica e con contidos adaptados
aos novos códigos de comunicación de Internet.

5.3.3 Catálogos dixitais

Elaborar, compartir e difundir os principais
catálogos dixitais cos que conta o Gaiás.

5.3.4 Posicionamento e
marketing en buscadores
(SEO-SEM)

Levar a cabo unha estratexia definida de
posicionamento en buscadores da nova marca da
Cidade da Cultura.
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Accións máis relevantes
Centro
de Arte
Dixital
A creación e arte dixital está mudando a cadea de valor da cultura de xeito
integral: desde o acceso e a participación ata a distribución como opera a propia
industria cultural, como os artistas colaboran entre si e como as audiencias
experimentan a súa relación coas artes. O dixital debe impregnar e estar presente
en todas as estratexias e programas. Desligalo da planificación destas xa non é
nin será relevante.
Galicia precisa dun centro de creación dixital que promova accións e contidos
innovadores e rompedores neste eido, que se creará na Cidade da Cultura, coa
denominación Centro de Arte Dixital.
Este Centro de Arte Dixital impulsará unha oportunidade para o achegamento
destas disciplinas aos públicos, a través de iniciativas innovadoras, apoiadas na
tecnoloxía, que expandan o espectro da experiencia destes e a súa participación
activa. Axudará a colectivos artísticos e creadores a mellorar as súas
capacitacións dixitais e transformar os seus modelos operativos e de negocio
dentro das industrias culturais e, creando redes de traballo para os artistas con
base en Galicia, os que operan desde fóra e as conexións deles con outras
organizacións nacionais e internacionais.
Trátase de dar resposta á dixitalización como un proceso que está a transformar
a cultura, revelando oportunidades que o centro axudará a acadar. O centro
contribuirá a que os creadores poidan responder de maneira efectiva aos desafíos
e oportunidades da era dixital, e desenvolver estratexias de pensamento e deseño
de programas dixitais que se traduzan en plans de acción ben definidos e
sustentables.
O centro crearase na parte inferior do Edificio Fontán, dotándoo de espazos e
equipamentos punteiros no eido da creación dixital. Nel, desenvolveranse
actividades innovadoras de apoio á creación dixital en distintos campos da
industria cultural e creativa. Fomentarase a cultura dixital mediante distintas
tecnoloxías innovadoras nos eidos da artes dixitais, simuladores, realidade
aumentada, representacións inmersivas do patrimonio natural e cultural,
tecnoloxías innovadoras para videoxogos ou NFTs.
Descentralización
Despois dunha década de consolidación de proxectos propios executados arredor
do Gaiás, a Cidade da Cultura como marca de referencia, e a Fundación como o
seu motor de xestión, teñen a oportunidade de converterse en creadores de
programacións e contidos de relevancia para outros centros e institucións de
Galicia, que axuden a consolidar aínda de xeito máis firme a súa marca e o seu
carácter como principal centro de creación cultural e distribución de Galicia.
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Tras unhas primeiras actuacións salientables neste eido, esta acción ten como
obxectivo afianzar este papel da Cidade da Cultura como creador de contidos,
permitindo espallar e descentralizar a súa acción cultural. Complementará
programacións doutros centros e museos da esfera autonómica e local, que sen o
impulso do centro afrontarían maiores dificultades para facerse realidade.
Favorecerá unha maior democratización no acceso á Cultura e ás Artes da
sociedade galega, afianzando alianzas con outros centros, equipamentos e
espazos culturais de referencia, e promovendo a cooperación de centros en rede.
A través deste programa realizaranse producións comisariadas pola Cidade da
Cultura como marca referente. Non só itinerancias de exposicións, senón tamén
xeración de proxectos executados noutros espazos da contorna e o resto de
Galicia. O papel do centro nestas producións abranguerá os procesos de
investigación, planificación, deseño, mediación e execución dos conceptos,
programas e actividades, actuando como a rótula cultural de Galicia que espalla a
súa actuación máis aló dos seus muros.
Internacionalización
A internacionalización da acción da Cidade da Cultura é unha prioridade para esta
nova etapa xa que permite ampliar públicos, mellorar a programación cultural,
incorporar boas prácticas doutros territorios ou favorecer unha maior visibilidade
dos creadores e artistas galegos e das súas obras. A Cidade da Cultura
desenvolveu distintas accións neste eido que son un punto de inicio para ampliar
a acción exterior e participar ou liderar redes de traballo con outros proxectos e
complexos relevantes.
Ao abeiro desta acción, realizaranse distintas medidas de impulso á
internacionalización da Cidade da Cultura de Galicia, con especial foco no
fomento do traballo en rede con entidades de relevancia internacional, incluíndo
o Norte de Portugal e o espazo atlántico europeo.
Desenvolveranse medidas de intercambio de experiencias, identificación e
transferencia de boas prácticas, deseño de proxectos en común ou promoción da
mobilidade dos creadores e das súas obras, ademais dun fortalecemento da
comunicación internacional da Cidade da Cultura. Tamén se abordarán cuestións
específicas de captación de financiamento comunitario mediante programas en
cooperación con estes centros e entidade de outros territorios.
Proxecto Ollándonos
Galicia conta cun amplo volume de coleccións e legados artísticos que é preciso
preservar, valorar e difundir. Existe, polo tanto, a oportunidade de abordar un
proxecto de posta en valor de coleccións e legados artísticos de autores galegos
que promova a visibilidade destas coleccións de artes plásticas e reivindique o
legado de artistas e autores galegos contemporáneos.
O “Proxecto Ollándonos” aborda a valorización de coleccións e legados artísticos
de autores galegos na Cidade da Cultura de Galicia. Darase visibilidade a este

Cidade da Cultura de Galicia
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patrimonio mediante a realización de proxectos expositivos na propia Cidade da
Cultura e noutros espazos. Para iso, realizaranse as seguintes actividades.
•
•

Elaboración do plan de actividade do centro e das súas áreas de
actuación.
Elaboración dun plan de exposicións para o período 2022-2027, tanto
no Museo Centro Gaiás coma noutros centros.

Amplificación das Residencias Artísticas do Gaiás e outros
O lanzamento do programa de Residencias Artísticas do Gaiás-REGA foi un
primeiro paso para unha liña de programación e contidos que debe ser primordial
nos vindeiros exercicios, para atender as necesidades do tecido artístico galego
nas disciplinas máis diversas.
Esta acción aborda o reforzo do programa REGA, poñendo énfase no proceso de
creación in situ de principio a fin: idea, concepto, residencia, produción e
exhibición. Potencial transvasamento de artistas do EAN (Encontro de Artistas
Novos) cara ao REGA no seguinte exercicio. O programa aborda as seguintes
actuacións específicas:
•
•
•

•

Consolidar o programa REGA con plans de acción estendidos.
Deseñar novos formatos de residencias, atendendo a unha
aproximación completa de todas as fases do proceso creativo.
Afondar no percorrido de programas como EAN, para que teñan unha
continuidade en forma de residencias máis aló das propias xornadas
de celebración deste.
Facer partícipes das residencias non só aos artistas senón tamén a
programadores, xestores e demais axentes do sector cultural.

Creación dun plan de comercialización do Gaiás a nivel turístico
A Cidade da Cultura de Galicia, máis aló dun centro cultural, de emprendemento
e de tecnoloxía, ten a posibilidade e a necesidade de converterse nun referente
turístico de Galicia e da Cidade de Santiago de Compostela por detrás da
Catedral. Por este motivo, porase en marcha o programa de traballo denominado
‘Gaiás como recurso turístico’ para propoñer o Gaiás como un recurso turístico
galego e universal de primeiro nivel.
O plan de comercialización turística pasa por crear itinerarios de visita, incluíndo
os edificios, a contorna, o Gaiás Verde como espazo aberto de ocio e
esparexemento, incluír o Gaiás como circuíto cultural nos produtos turísticos dos
principais touroperadores e axencias de viaxes, tanto a nivel local como rexional,
nacional e internacional.
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