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GAIÁS, CIDADE 
DA CULTURA 

A Cidade da Cultura preséntase como un 
motor para impulsar proxectos innovadores 
no campo da cultura, o emprendemento e a 
tecnoloxía e un punto de conexión de Galicia 
co resto do mundo. Construída no cumio do 
Gaiás, un dos montes que rodean Santiago de 
Compostela, esta cidade que semella xurdir da 
terra eríxese como unha icona arquitectónica 
da Galicia contemporánea, dialogando 
coa Compostela milenaria, Patrimonio 
da Humanidade e destino do Camiño de 
Santiago. 

Aberta ao público no ano 2011, a Cidade da 
Cultura de Galicia foi inaugurada polos entón 
Príncipes de Asturias e hoxe Reis de España 
don Felipe de Borbón e dona Letizia. Esta 
potente infraestrutura, rodeada de espazos 
naturais, acolle estes catro edificios:  

BIBLIOTECA E 
ARQUIVO  
DE GALICIA 
Acolle estas dúas institucións 
que preservan a memoria 
bibliográfica e documental da 
comunidade galega e actúan 
como cabeceiras da rede pública 
de bibliotecas e arquivos. 

MUSEO  
CENTRO  
GAIÁS 
A súa beleza e flexibilidade 
convértenno no espazo perfecto 
para acoller exposicións 
temporais, espectáculos de artes 
escénicas e eventos de gran 
formato.  
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CENTRO DE 
INNOVACIÓN 
CULTURAL (CINC) 
Sede da Fundación Cidade da 
Cultura e da Axencia para a 
Modernización Tecnolóxica de 
Galicia (Amtega), que aglutina 
os servizos tecnolóxicos da 
Administración galega. 

ESPAZOS 
NATURAIS 
Nas ladeiras do monte Gaiás 
esténdese o Bosque de Galicia 
con máis de nove mil árbores de 
especies autóctonas. O Xardín 
Literario, o Parque do Lago e o 
da Balea ofrecen áreas verdes 
para o goce dos visitantes.

FUNDACIÓN CIDADE 
DA CULTURA DE 
GALICIA 
O complexo está xestionado pola 
Fundación Cidade da Cultura 
de Galicia, institución do sector 
público dependente da consellería 
con competencias en cultura. A 
presidencia de honra do padroado 
correspóndelle ao presidente da 
Xunta. O seu programa cultural 
conta co apoio do Fondo Gaiás 
de Empresa Galega, constituído 
coas aportacións económicas de 
destacadas empresas de Galicia. 

CENTRO DE 
EMPRENDEMENTO 
CREATIVO 
Acolle a Axencia Galega de 
Industrias Culturais (AGADIC), 
que impulsa o tecido empresarial 
no sector cultural, un espazo 
de coworking, un viveiro de 
empresas e un espazo con 
empresas punteiras no ámbito da 
tecnoloxía.
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ARQUITECTURA

A Xunta convocou en 1999 un Concurso 
Internacional de Arquitectura para realizar a 
Cidade da Cultura de Galicia. Presentáronse 
doce propostas de destacados equipos de 
arquitectura nacionais e internacionais, que 
finalmente quedaron en once tras a retirada 
de Santiago Calatrava. Os participantes foron: 
Ricardo Bofill, Peter Eisenman, Manuel Gallego 
Jorreto, Annette Gigon y Mike Guyer, Steve 
Holl, Rem Koolhaas, Daniel Libeskind, Juan 
Navarro Baldeweg, Jean Nouvel, Dominique 
Perrault e César Portela. De entre todos 
elixiuse o deseñado por Eisenman Architects 
atendendo, segundo o fallo do Concurso, a súa 
singularidade tanto conceptual como plástica e 
a súa excepcional sintonía co lugar.

Eisenman concibiu o proxecto como unha urbe 
propia. Inspirándose no casco histórico de 
Compostela e as cinco rutas de peregrinación 
da cidade medieval que conducen á catedral, 

o arquitecto trasladou esta cuadrícula ao 
cumio da montaña. Partindo deste concepto, 
o proxecto orixinal constaba de edificios 
conectados por rúas e unha praza como punto 
de unión evocando o motivo da vieira como 
símbolo da peregrinación.

PETER EISENMAN 
Recoñecido arquitecto internacional e membro 
do The New York Five, Eisenman conta cunha 
traxectoria que lle valeu o León de Ouro na 
Bienal de Arquitectura de Venecia 2004, o 
Premio Fundación Wolf das Artes ou a Medalla 
de Honra do Instituto Americano de Arquitectos 
de Nova York. Sobresaínte docente, exerceu 
nalgunhas das universidades máis prestixiosas 
do mundo como Harvard, Cambridge, Princeton 
ou Yale.
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EN CIFRAS

2M

Cada ano

500

Desde a súa apertura

actividades 
culturais 

participantes 
en eventos 
culturais 

Máis de dous 
millóns de 
visitantes desde 
a súa apertura

persoas 
traballando no 
complexo

actividades para 
estimular o 
emprendemento

asistentes a 
actividades do 
Centro de 
Emprendemento

apoios a 
proxectos 
emprendedores

eventos de 
empresas, 
institucións e 
colectivos

asistentes a 
eventos 
externos 

participantes 
nas visitas 
didácticas
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MUSEO CENTRO GAIÁS

A súa fachada de 43 metros, como unha potente 
onda de cuarcita e cristal erguéndose cara ao ceo, 
e a forza arquitectónica dos seus espazos interiores 
fan deste edificio unha obra de arte en si mesma. A 
súa programación combina exposicións temporais, 
espectáculos de artes escénicas, actividades para un 
público familiar e feiras e eventos de gran formato. 

A súa programación ten como misión dar visibilidade ao 
mellor das expresións culturais e artísticas de Galicia, 
conectando creadores galegos co resto do mundo. 
Desde a súa apertura en 2012, acolleu exposicións 
como ‘Gallaecia Petrea’, ‘Orinoco. Viaxe a un mundo 
perdido’, ‘Auga Doce. Cando a auga é arte’, ‘Códices. 
Xoias medievais das catedrais galegas’, ‘Camiño. 
A Orixe’, ‘Con-fío en Galicia. Vestir Galicia, vestir o 
mundo’, ‘José Suárez. Uns ollos vivos que pensan’, 
‘CineGalicia25’, ‘Camilo José Cela (1916-2016). O 
centenario dun Nobel. Un libro e toda a soidade’ ou ‘Da 
árbore á cadeira’.

A pesar da súa breve biografía, o Museo Centro 
Gaiás colaborou con prestixiosas institucións culturais 

internacionais, como o MoMA de Nova York, o Victoria 
& Albert de Londres, o Rijksmuseum de Amsterdam, 
o Musée d’Orsay de París, a Gallería degli Uffizi de 
Florencia, o Museo del Prado, o Thyssen-Bornemisza 
ou o Reina Sofía en Madrid, entre outros destacados 
centros de España  e do estranxeiro.

Ademais de exposicións, o Museo acolle espectáculos 
de artes escénicas, como ‘Escenas do Cambio. Festival 
de Inverno de Teatro, Danza e Arte en Acción’ ou o 
WOMEX, a feira de world music máis importante do 
mundo; e outro tipo de eventos de gran formato como 
Spin, a maior cita de emprendemento universitario de 
España, Portugal e América Latina. 

Coñecidos artistas como Paquito D’Rivera, Noa, 
Gregory Porter, Silvia Pérez,  Cruz, Chick Corea, Carlos 
Núñez, Cristina Pato ou a Real Filharmonía de Galicia, 
entre outros moitos nomes, pasaron polo Museo 
Centro Gaiás.
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BIBLIOTECA E ARQUIVO 
DE GALICIA

Cabeceira da rede de bibliotecas públicas galegas, a 
Biblioteca de Galicia reúne, conserva e difunde todo 
o patrimonio bibliográfico da comunidade e facilita o 
seu acceso, ben sexa de forma presencial ou virtual. 
Peza clave para as actividades culturais relacionadas co 
libro, a lectura e as bibliotecas, funciona como depósito 
legal, conservando copia nas súas instalacións de todo 
canto se publica en galego, sobre Galicia ou por autores 
galegos.

As súas modernas instalacións convértenna no espazo 
axeitado para preservar coleccións documentais e 
bibliográficas de alto interese, como o legado cultural 
deixado por Isaac Díaz Pardo, obras e gravados de 
Luis Seoane, a biblioteca de Basilio Losada, obras 
de Carlos Casares ou a máis completa cartografía 
de Galicia, entre outros fondos. De xeito regular 
organiza exposicións e presta as súas instalacións 
como escaparate para darlle visibilidade a prestixiosas 
coleccións bibliográficas, como os incunables de 
ABANCA.

A Biblioteca de Galicia comparte este edificio co 
Arquivo de Galicia, referencia do sistema de arquivos 
da comunidade. A súa misión é a de recibir, custodiar 
e poñer a disposición dos cidadáns todos aqueles 
documentos públicos ou privados en calquera tipo de 
formato que, polo seu valor, deban ser conservados. 
Ademais, o Arquivo de Galicia custodia os documentos 
emanados das actividades da Xunta e os seus órganos 
dependentes, asegurando o seu acceso aos cidadáns.

O edificio da Biblioteca e Arquivo de Galicia ofrece 
unha sala de estudos aberta ao público, equipada 
cunha potente rede wifi e un servizo de consulta dixital. 
Ademais, acolle o auditorio ‘Xosé Neira Vilas’ no que 
se leva a cabo unha ampla programación de eventos 
centrados nas letras.

A Biblioteca e Arquivo de Galicia alberga tamén equipos 
de investigación e de traballo de institucións como a 
Real Academia Galega ou o Consello da Cultura Galega.
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CINC. EDIFICIO DE NOVAS 
TECNOLOXÍAS

Este edificio alberga a sede da Fundación Cidade 
da Cultura de Galicia, institución responsable da 
xestión do complexo, e acolle tamén a Axencia para a 
Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA), o 
que o converte no ‘polo tecnolóxico’ do Gaiás. 

O CINC opera como o ‘corazón dixital’ de Galicia, 
o punto desde o que un equipo de 200 tecnólogos 
xestionan a Administración dixital galega. Nas 
instalacións do edificio localízase o Centro de Proceso 
Integral de Datos da Xunta de Galicia (CPDI), que 
presta servizo a 1.400 centros educativos, 600 centros 
asistenciais e sanitarios, 322 entidades xudiciais e 
1.500 oficinas de farmacia, ademais de a máis de 
90.000 empregados públicos, así como a outras 
administracións ou universidades de Galicia.

A AMTEGA, dependente da Presidencia da Xunta, é 
a axencia pública que ten como obxectivos básicos 
a definición, o desenvolvemento e a execución de 

políticas no campo das tecnoloxías da información e 
a comunicación e a innovación e o desenvolvemento 
tecnolóxico.

Este ‘polo tecnolóxico’ na Cidade da Cultura 
complétase coa presenza de empresas punteiras 
que instalaron nos espazos do Gaiás unidades de 
desenvolvemento de proxectos innovadores.

Cunha superficie de 7.500 metros cadrados, o edificio 
CINC consta de sete niveis que albergan oficinas, 
cafetería para o persoal, dúas salas polivalentes e  un 
salón de usos múltiples para a realización de eventos.
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CENTRO DE 
EMPRENDEMENTO (CEM)

Este edificio ofrece unha contorna creativa para que 
emprendedores leven a cabo os seus proxectos co 
asesoramento de expertos e cunha rede de contactos 
profesionais. A Cidade da Cultura pon ao seu servizo 
un programa de titorización e acompañamento na 
posta en marcha de modelos de negocio, identificación 
de oportunidades, asesoría financeira, networking e 
showrooms, 

Co fin de adaptarse ás diferentes necesidades, o CEM 
ofrece dúas fórmulas:

• Coworking Gaiás. Ofrece aos emprendedores 
un lugar de traballo a través de postos individuais. O 
coworking favorece o aproveitamento de sinerxías, 
alianzas e xera un espazo dinámico e de cooperación 
que propicia a posta en marcha de proxectos.

• Viveiro Gaiás. Dirixido aos emprendedores cunha 
estrutura empresarial que comeza a dar os seus 
primeiros pasos e precisan dun maior espazo.

Ademais dos servizos dirixidos aos emprendedores 
localizados no Gaiás, o CEM pretende converterse nun 
foco para estimular a cultura emprendedora en Galicia 
e organiza ao longo de todo o ano unha programación 

específica, con eventos como o Spin, a maior cita de 
emprendemento universitario de España, as charlas 
TEDxGalicia ou os premios Emprende Gaiás-Sixto 
Seco.

O edificio do CEM acolle tamén unha área tecnolóxica, 
onde empresas como Telefónica, HP ou Vodafone levan 
a cabo proxectos pioneiros na área do emprendemento 
creativo e social.

AGADIC: industrias culturais
O CEM acolle tamén a sede da Axencia Galega de 
Industrias Culturais (AGADIC), institución pública que 
ten por obxectivo o impulso do tecido empresarial no 
sector cultural. Desde este organismo lévanse a cabo 
accións encamiñadas a dotar de maior estabilidade o 
sector, optimizar a xestión empresarial nos procesos de 
produción e distribución, dinamizar o mercado interior e 
promover a proxección exterior da cultura galega.
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TORRES HEJDUK E 
ESPAZOS EXTERIORES

Inspirada no casco histórico de Compostela, a Cidade 
da Cultura artéllase a través de rúas, soportais e unha 
gran praza central que comunica todo o complexo. 
Nesta contorna, as Torres Hejduk merecen unha 
mención especial. Foron deseñadas en 1992 polo 
arquitecto John Hejduk (Nova York, 1929-2000) 
como torres botánicas para o parque compostelán 
de Belvís, pero non se chegaron a realizar. Tras a 
morte de Hejduk, Peter Eisenman decidiu recuperar 
o proxecto do seu amigo e compañeiro no The New 
York Five -grupo que mellor representa o espírito do 
neo-racionalismo arquitectónico- e propuxo a súa 
construción na Cidade da Cultura.

Actualmente, estas torres úsanse como un espazo 
expositivo non convencional, que acollen intervencións 
de artistas como Irma Álvarez-Laviada, Sonia Navarro, 
Félix Fernández, Ana Soler, Alejandra Sampedro, Pamen 
Pereira ou os proxectos dos gañadores do certame que 
cada ano se realiza no marco do Encontro de Artistas 
Novos.

Con personalidade propia destaca tamén a coñecida 
polos visitantes como bola de libros. Trátase da 
intervención Singularidade, de Alicia Martín, instalada 
nos seus inicios como unha peza temporal e que, 
co paso do tempo, acabou por converterse nun dos 
símbolos da Cidade da Cultura. Formada con milleiros 
de libros, esta obra escultórica busca, tal e como a 
concibiu a súa autora, invitar a reflexionar sobre o 
exceso de información que se vive na sociedade actual. 
A peza foi rehabilitada en 2016 coa colaboración da 
Deputación da Coruña.
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BOSQUE DE GALICIA E 
ESPAZOS VERDES

Nas ladeiras do monte Gaiás esténdese o Bosque de 
Galicia, no que medran máis de nove mil bidueiros, 
castiñeiros, carballos e outras árbores de especies 
autóctonas do Atlántico plantadas entre 2015 e 2017. 
Esta área verde ofrece unha rede de sendas iluminadas 
cun sistema led de baixo consumo, fermosas vistas 
e miradores para contemplar a posta de sol sobre 
Santiago. 

Ademais do Bosque de Galicia, a Cidade da Cultura 
conta con outras áreas verdes, como o Parque do 
Lago ou o Xardín Literario, dedicado aos escritores e 
poetas galegos. No exterior, o complexo ofrece orixinais 
espazos para o ocio infantil, como o Parque da Balea, 
cun enorme cetáceo inspirado nos monstros mariños 
do artista galego Urbano Lugrís.
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PROGRAMA CULTURAL

A Cidade da Cultura leva a cabo unha programación 
cultural ao longo de todo o ano dirixida a unha 
diversidade de públicos, cun promedio de duascentas 
actividades.

Ademais das exposicións do Museo Centro Gaiás, o 
programa presenta unha oferta dirixida a familias, como 
o festival ‘Cidade Imaxinaria’ ou os eventos ‘Nadal 
no Gaiás’, ‘Entroido no Gaiás’ ou ‘Magosto no Gaiás’. 
As artes escénicas están tamén moi presentes, con 
‘Escenas do Cambio. Festival de Inverno de Teatro, 
Danza e Arte en Acción’, así como a música, con ciclos 
que se converteron nunha referencia na axenda galega, 
como ‘Atardecer no Gaiás’, que durante os meses de 
verán ofrece concertos de balde ao aire libre.

O programa cultural abre tamén un espazo para 
as letras, con ciclos dedicados á análise da cultura 
contemporánea como ‘Nexos’, e para as artes plásticas 
e visuais, cunha especial atención ao apoio dos 
creadores emerxentes, co ‘Encontro de Artistas Novos’.

O Día do Medio Ambiente, o Día da Danza ou o Día 
dos Museos son tamén festividades importantes no 
programa cultural, así como o Día das Letras Galegas.

O programa conta co apoio económico das empresas 
integradas no Fondo Gaiás da Empresa Galega.
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EVENTOS

A singularidade arquitectónica e o equipamento da 
Cidade da Cultura converten os seus espazos en 
escenario de numerosos eventos organizados por 
institucións, empresas e colectivos sociais. Anualmente, 
o Gaiás acolle máis de 300 eventos desta natureza, 
entre os que se atopan congresos, galas, entregas 
de premios, seminarios, conferencias, actividades 
formativas, feiras empresariais, etc. Citas tan 

destacadas no calendario institucional da comunidade, 
como o acto de entrega das Medallas de Galicia ou 
os Premios da Cultura, teñen lugar nas instalacións do 
Gaiás. A potencia visual destas instalacións atrae tamén 
a ollada do mundo do cine e da publicidade, que atopa 
no complexo atractivos sets para os seus proxectos 
audiovisuais. 
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SINALÉTICA CIDADE DA CULTURA
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