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1.- Introdución
O presente Estudo sobre a realidade das Salas de Concertos privadas no ámbito da
provincia da Coruña -realizado entre finais de 2020 e inicios de 2021- grazas ao
financiamento acadado por unha subvención da Deputación da Coruña, ten tres obxectivos
principais:
1. Expor a realidade das salas de concertos existentes na actualidade, incluíndo
aquelas que se perderon dende o inicio da pandemia da Covid19.
2. Realizar un informe sobre as posibilidades reais de que nos vindeiros anos xurdan
novos espazos culturais privados nos Concellos da provincia de A Coruña con máis
de 10.000 habitantes.
3. Contextualizar a importancia da existencia deste tipo de espazos na súa
comunidade de referencia pois son auténticos centros neurálxicos de creación e
expresión cultural de artistas que están a comezar a súa carreira, de proxección dos
xa consolidados e incorporan factores sociais relevantes como ser escenario de
cohesión social ao servir de espazo de encontro e sociabilidade para persoas con
gustos similares. Compre sinalar que as Salas de Concertos son recoñecidas e
financiadas por institucións publicas en moitos lugares de Europa -e algúns de
España- como “patrimonio cultural a conservar e protexer”.

A Sala Guión foi inaugurada en novembro de 2019. Tras 5 meses de vida chegou a pandemia.
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Como dato relevante para facernos unha idea da importancia do que se vai tratar no
Estudo, as 35 salas galegas asociadas a Clubtura organizaron en 2019 en torno a 5.000
eventos de música ao vivo e outras artes escénicas. É frecuente que nas salas se celebren
tamén monólogos, obras de teatro, espectáculos de cabaré, proxeccións, presentacións de
libros, actos benéficos…Son puntais da vida cultural local e todo o seu esforzo podería
perderse de xeito irreversible e con unhas consecuencias catastróficas para a nosa
sociedade se non se actúa de xeito coordinado entre as diversas administracións públicas e
con políticas de patrocinios, mecenado e outras fórmulas dende o sector privado.
No momento de realización deste informe, e salvo casos puntuais que serven de excepción,
as Salas de concertos levan pechadas dende marzo de 2020 e, polo tanto, milleiros de
artistas, técnicos, programadores... non poden exercer a súa profesión nestes espazos,
limitándose tamén a saída laboral destes perfís profesionais que hoxe só acadan contratos
ao fío das iniciativas públicas.
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2.- Presentación da entidade responsable do Estudo: Clubtura
A Asociación Galega de Salas Privadas de Musica ao Vivo Clubtura é a única asociación
representativa do sector en Galicia. Fundada en decembro de 2005, na actualidade conta
con 35 salas asociadas.
Os seus estatutos contemplan os seguintes obxectivos, recollidos no artigo dous:
1.- Converter a Clubtura nunha asociación capaz de innovar e representar todas e cada
unha das salas de música ao vivo existentes na comunidade galega.
2.- Lograr o recoñecemento cultural das salas de música ao vivo privadas ante as instancias
da Xunta de Galicia e de forma prioritaria ante a Consellería de Cultura.
3.- Homoxeneización e regularización das licenzas que soliciten as salas asociadas. Tentar
que a sua concesión pase a depender de administración de Cultura.
4.- Converter a Clubtura na máxima representación autonómica de salas de música ao vivo
privadas ante as administracións autonómica, estatal e europea.
5.- Promoción, comunicación e difusión da Música ao vivo.
6.- Favorecer a creación e mantemento de espazos para música ao vivo.
7.- Integración das actividades e equipamientos de salas asociadas no tecido cultural dos
concellos da Comunidade Autónoma galega.
8.- Creación de circuítos de traballo e mecanismos de difusión conxuntos e comúns.
9.- Conseguir unha protección especial para salas privadas de pequeno e mediano aforo.
10.-Conseguir a dotación dun orzamento anual estable para cultura por parte da Xunta de
Galicia e outras institucións públicas e privadas.
11.- Fomentar acordos entre colectivos de artistas e as salas asociadas para beneficio de
ambos.
12.- Establecer, cando sexa convinte, relacións con medios e publicacións especializadas
nacionais e internacionais para a difusión dos fins obxectivos e actividades de clubtura.
13.- Protexer xurídica e moralmente ás Salas asociadas,
14.- Promover e mellorar a visión colectiva de salas de música o vivo co fin de equiparalas
cosas institucións culturais.
15.- Perseguir a equiparación de recursos entre as salas de música o vivo privadas e as
públicas.
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3.- Grao de cumprimento dos obxectivos de Clubtura
No presente estudo convén facer unha reflexión sobre o grado de cumprimento dos
obxectivos da Asociación, unha vez que se acaban de cumplir 15 anos da súa constitución.
Adicamos as seguintes liñas a reflexar as impresións que se nos achegan dende a Xunta
Directiva -algúns dos compoñentes da mesma son socios fundadores- dun xeito resumido.
Consideramos de relevancia de cara ás administracións implicadas no desenvolvemento
cultural o que a continuación se aporta:
a) Clubtura representa na actualidade a unha parte moi representativa das salas de
concertos con programación estable presentes en Galicia. Aquelas salas que non
pertencen a este colectivo alegan tres causas principais:
i)
O pago da cuota: difícil de asumir a día de hoxe; cando xa se está moi ao
límite económicamente calquera cuota extra resulta moi difícil de asumir.
ii)
Discrepancia con algunhas das decisións tomadas en asemblea.
iii)
Considerar que a asociación non será útil para posibles negociacións a nivel
municipal, que é onde os responsables das salas adoitan ter conflitos (pode
ser por temas de ruídos coa veciñanza, ou detalles sobre a licenza).
b) O recoñecemento como espazos culturais ante a Xunta de Galicia logrouse coa
incorporación no novo Catálogo de Licenzas do apartado que recolle a este tipo de
instalacións: Salas de Concertos. Recollemos a continuación o contido do Decreto
no que por primeira vez aparece a categoría “Salas de Concertos” no Diario Oficial
de Galicia:
DOG Núm. 195 Luns, 14 de outubro de 2019 Páx. 45109
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
DECRETO 124/2019, do 5 de setembro, polo que se aproba o Catálogo de
espectáculos públicos, actividades recreativas e establecementos abertos ao público
da Comunidade Autónoma de Galicia e se establecen determinadas disposicións
xerais de aplicación na materia.
ANEXO Catálogo de espectáculos
establecementos abertos ao público

públicos,

actividades

recreativas

e

II. Actividades recreativas
II.1. Actividades culturais e sociais
II.1. Actividades culturais e sociais. Aquelas que ofrecen ao público a posibilidade de
incrementar e intercambiar os seus coñecementos e relacións humanas a través do
acceso á información, con independencia do formato en que se atope esta, así como
mediante o acceso a obras, manifestacións e actos artísticos ou culturais que se
desenvolvan en establecementos cerrados debidamente acondicionados e
habilitados para iso ou ao aire libre.
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III.2.4. Establecimientos para actividades culturales y sociales.
Establecimientos abiertos al público que se destinen a acoger actividades culturales
y sociales. Pueden ser de los siguientes tipos:
III.2.4.5. Salas de concertos: establecementos abertos ao público que dispoñen de
camerinos e escenarios e que ofrecen bebidas e actuacións de variedades ou
musicais en directo para o lecer do público asistente.
Clubtura está presente con voz propia nas mesas de negociación dende o primeiro
momento. Conseguir que as “salas de concertos” -con ese nome- existan na nomenclatura
da propia Xunta de Galicia foi un logro importante para a entidade aínda que queda moito
traballo por facer. A seguinte batalla será a dos horarios de apertura permitidos para este
tipo de espazos, pois o feito de aportar valor cultural non debe implicar unha redución de
horario de apertura como se pretende por parte da Xunta de Galicia. Cando as esixencias
de insonorización son iguais ou superiores a outros espazos, semella ilóxico en todo punto
limitar a posibilidade de manter estes negocios vivos reducindo o seu horario de facturación
con respecto a outros de similares características e normativa a respecto do espazo,
insonorización, seguridade…
Na actualidade atopámonos nun periodo transitorio xa que o decreto sinalado ofrece un
periodo de dous anos para que os concellos galegos adapten as licenzas existentes ao
novo catálogo. Debido á pandemia da Covid19 é probable que se engada un prazo superior
para esta adaptación.
É relevante sinalar que o feito de que a catalogación das salas existentes non fose antes da
pandemia provocada pola Covid19 está a provocar serios problemas para moitas salas que,
pola súa tipoloxía e a súa actividade deberían ter esta consideración dende fai tempo. Algo
aparentemente sinxelo de solucionar con boa vontade e compromiso firme por parte das
administracións implicadas non se realizou no seu momento e na actualidade diversas
axudas públicas quedan fora do alcance de salas asociadas a Clubtura e outras que non o
son por non ter esa licenza. E na actualidade quedar fora de liñas de axuda pode provocar
serios problemas de supervivencia para espazos que leva dende marzo ou pechados ou
cunha actividade moi limitada.
Lograr que se armonicen as licenzas en toda Galicia tamén é algo polo que se levaba
tempo loitando e a súa consecución é un éxito para a entidade e salas asociadas, aínda que
non se conseguira que as concesións pasen a depender das áreas de cultura e non de
urbanismo, como até o de agora. Ainda así, estanse a realizar múltiples xestións coa
FEGAMP (mantívose unha xuntanza telemática a inicios de 2021), así como cos concellos
onde Clubtura ten presenza e está previsto continuar as negociacións para que haxa algún
tipo de vínculo cos departamentos municipais de Cultura e non so con Urbanismo e
Medioambiente. O obxectivo é dar pulo a estas instalacións e facer que comporte algún tipo
de avantaxe o feito de crear un espazo cultural en calquera localidade galega (ou do
contrario haberá que seguir nunha situación moi complexa).
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Observamos durante os días de realización deste Estudo que institucións como o a
Comisión de Cultura do Congreso dos Deputados (febreiro de 2021) o Senado ou o
Concello da Coruña aproban Declaracións institucionais para que a Cultura sexa
consideraba un ben de primeira necesidade e iso debe materializarse en medidas
concretas máis alá das palabras e os xestos simbólicos. Mesmo ao Parlamento galego
achegouse unha moción apoiada por BNG e PSdGa ao respecto.
Recollemos algunhas novas que acreditan o comentado:
A comisión de Cultura no Congreso dos Deputados
https://www.laopinioncoruna.es/cultura/2021/02/18/congreso-pide-gobierno-declarar-cultura35067132.html
A moción no Parlamento galego:
https://www.elcorreogallego.es/galicia/bng-y-psdeg-piden-que-la-cultura-sea-declarada-biende-primera-necesidad-EK4972215
A nova da proposta do Senado recollida por Europa Press:
https://www.europapress.es/cultura/exposiciones-00131/noticia-senado-pide-gobierno-declar
ar-cultura-bien-esencial-20200922181918.html
c) Clubtura forma parte da Asociación Estatal ACCES -Asociación Cultural
Coordinadora Estatal de Salas privadas de música en directo- [páxina web:
http://salasdeconciertos.com/ ] fundada no verán de 2005. Na actualidade Clubtura
ocupa a súa presidencia e ademáis, dende fai moitos anos, é a asociación territorial
que máis salas aporta do conxunto do Estado. A súa vez, ACCES forma parte de
LIVE DMA, a asociación europea de salas e festivais que integra a un total de 17
países con unhas 2300 salas de concertos aos que se suman festivais e clubes ata
chegar a un volume de 3000 asociadas. [web: https://www.live-dma.eu/ ]. Polo tanto,
outro obxectivo acadado pola asociación.
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d) A promoción e difusión da música ao vivo é outro dos obxectivos da asociación e nel
hai un esforzo sostido ano a ano, dando a coñecer as actividades que se celebran,
compartindo e proxectando as axendas de concertos, enviando novas aos medios
de comunicación e xerando circuítos propios dos que falaremos a continuación.
e) As salas de Clubtura teñen información directa dos diversos circuítos e accións que
se van implementando tanto a nivel público: Girando por Salas (GPS) do INAEM,
Ministerio de Cultura, a Artistas en Ruta da asociación de xestión AIE, e tamén
Outonalidades en colaboración con Portugal e a Rede Galega de Música ao Vivo
que financia o AGADIC. Asi mesmo, grazas a un contrato de patrocinio coa marca
de cervexa Estrella Galicia, realízase dende hai catro anos o ciclo ClubE que ofrece
un total de 60 actuacións de bandas galegas por ciclo e que visita unhas 20 salas
diferentes das catro provincias. Faltaría lograr un ciclo no que podan participar todas
as asociadas atopando unha marca que patrocine e que sexa compatible con todas
as salas, algo que non sucede no Ciclo ClubE debido a que hai outras marcas
comerciais que patrocinan ás salas e resulta imposible que unha sala patrocinada
por unha marca da competencia acepte un concerto pagado por Estrella Galicia.
f)

Clubtura mantén comunicación constante e fluída coa única asociación
representativa de músicas da Galicia que é Músicas ao vivo, que teñen tanto unha
asociación como unha cooperativa que permite aos artistas xerar contratacións e
xestionar as súa cotizacións na Seguridade Social. Lógranse moitos puntos de
acordo e algunhas inevitables discrepancias que se van solventando coa boa
vontade de ambas partes. Unha comunicación que se considera fundamental para o
bo entendemento e para acadar boas condicións para ambas partes nas
negociacións coas administracións e con outros axentes cando se precisa.

g) No tocante a creación de novos espazos e mantemento dos existentes, hai un
esforzo importante para atender as consultas que chegan de asociados e iniciativas
grazas a posibilidade de manter un traballo de xerencia. Clubtura aporta
documentación precisa, normativa aplicable, contactos e información sobre posibles
axudas, ciclos e circuítos…
h) Un obxectivo non cumprido é do integración das actividades e equipamentos no
tecido cultural dos concellos pois se entende como moi positiva a integración da
programación das salas privadas dentro da oferta cultural das vilas e cidades. Aínda
que a labor cultural realizada implica múltiples efectos positivos, os intentos por
acadar esa integración, máis alá das boas palabras, atopan (ou al menos iso se nos
di) unha grande reticencia por parte das intervencións municipais. O argumento é
que non se pode dar publicidade gratuíta ou outro tipo de avantaxes a empresas
privadas que ademáis venden alcohol. Seguiremos a buscar fórmulas para mudar
isto, pero é unha mentalidade contra a que, ate o de agora, resulta moi complicado
loitar.
i)

Un aspecto que preocupa seriamente aos responsables das Salas de Concertos na
actualidade é que se logre recuperar ao público que leva moitos meses lonxe deste
tipo de espazos. Resulta moi gravosa a mensaxe que se está a enviar de que o
maior perigo para os posibles contaxios estános espazos pechados, nos que
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ademáis hai persoas cantando e xerando aerosoles. Semella fundamental promover
campañas promocionais financiadas por institucións públicas que permitan recuperar
a sensación de confianza na cultura, que é segura; estas accións son
imprescindibles para que a afección á música en directo regrese ás salas e estas
sexan espazos economicamente viables no menor tempo posible. En caso contrario,
estamos abocados ao peche xeralizado e a un empobrecemento do sector cultural
que terá carácter case irreversible.
j)

Outra problemática que estamos a observar é a reducción de profesionais da
comunicación que se adican á cultura. Aínda que sería mellor afirmar que -ao
contrario do sucedido durante o confinamento da primavera 2020-, os responsables
dos medios consideran pouco rendible o espazo dedicado a contidos culturais; isto
implica unha redución dos tempos e tamén dos profesionais de referencia. Resulta
frecuente lograr que un evento apareza nunha axenda de actividades pero é
impensable que un profesional do xornalismo se desprace para facer unha crónica
do que acontece realmente nos eventos. Presentacións de discos, inicios de xiras…
foron noutro tempo temas relevantes e conformaban novas con cabida nos medios.
Co tempo esa práctica foi desaparecendo e xa resulta case imposible de ver a un
xornalista nunha sala preparando unha crónica e que aos dous días apareza
publicada nun xornal xeralista; mesmo é complicado atopar medios especializados
en música máis alá de webs de amadores que adican o seu lecer a unha afección
que é tamén paixón.
Cabe salientar o caso do programa de Radio e páxina web Ábrete de Orellas que xa
gañou en duas ocasións o Premio Martín Codax á mellor proxecto de comunicación
musical. É un esforzo enorme o que desenvolve e moi meritorio: unha única persoa
que se desplaza por toda Galicia na busca de concertos, sen importar o estilo, para
facer crónicas dos mesmos; que ese proxecto gañe a outros financiados por medios
públicos ou privados debe ser motivo de reflexión tamén.

k) Por último, a protección xurídica e defensa dos intereses das empresas que
xestionan as salas é un obxectivo que se persegue aínda que non resultaba doado
até o desenvolvemento deste novo catálogo de actividades; a día de hoxe hai
garantías á hora de negociar cos concellos galegos que serán finalmente
osresponsables de conceder e modificar licenzas de actividade.
O caso de moitas salas de concertos do casco histórico de Santiago de Compostela
é un exemplo paradigmático: todo o mundo recoñece a súa importancia como
espazos de cultura e conexión entre persoas que chegan de todo o mundo tras facer
o Camiño de Santiago. Pese a iso, resulta imposible acadar un acordo duradeiro por
parte do Concello de Santiago de Compostela.
Non podemos deixar sen destacar que a institución que máis aposta pola promoción
do Camiño de Santiago como destino espiritual e turístico, a Xunta de Galicia,
presentou un recurso ante a normativa que en 2018 dictou o Governo Municipal de
Compostela para tratar de establecer unha fórmula para regular os concertos na súa
localidade. Tal como fixa a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia,
unha norma local non pode contravir unha norma de rango superior. O verdadeiro
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problema é o que resulta disto: O sector cultural vese de novo limitado no seu
desenlvolvemento sen que se lle ofrezan alternativas.
Compartimos aquí a nova sobre o que acabamos de comentar:
https://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/15663-el-tsj-de-galicia-anula-l
a-ordenanza-que-permitia-organizar-conciertos-en-bares-de-santiago/
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4.- A Cultura e a Música ao vivo
Os números da cultura
En Galicia en 2016 as industrias culturais son un sector pequeno pero activo, imbricado con
outros sectores como o turismo, o ensino, o benestar ou mesmo a industria. Xeneraba nese
ano arredor de 13.700 empregos, representando o 2,8% do total do Estado. A facturacion
anual era de 741, 3 millons de €. Son cifras que hai que tomar con precaución pola
distorsión estatística que supón a diversidade de códigos CNAE e a elección dos que entran
no estudo, que polo xeral no reflicten a globalidade e diversidade do impacto económico da
actividade cultural así deben interpretarse como os do peso mínimo do sector na totalidade
da economía. De feito, as estimacións máis acertadas adscriben en 2019 un total de 30.000
empregos para o conxunto de Galicia; no existen estatísticas que debullen estas cifras a
nivel provincial.

Diversos estudosos veñen sinalando desde hai anos a necesidade de dar ao ámbito cultural
un maior pulo e a súa toma en consideración como sector estratéxico da economía galega
pola súa capacidade de crear valor engadido tanto económico como social, sobre todo nas
provincias atlánticas, que é onde ten maior peso.
Un aspecto moi interesante é a súa dispersión ao longo do territorio: as industrias culturais
asentanse -como boa parte da nosa actividade terciaria- sobre todo nas zonas urbanas,
tanto nos centros metropolitanos como nos municipios dos arredores así como nalgunhas
vilas e cabeceiras comarcais. As provincias atlánticas e o seu corredor urbano son as
grandes protagonistas neste ámbito produtivo.
En 2019 a achega cultural era xa o 3,6% do PIB galego e camiñaba nunha liña de ascenso
moderado que quedou quebrado pola chegada da COVID-19, que trouxo a paralización
prácticamente total do sector tanto pola conxelación da economía como polas limitacións ás
actividades que implican contacto social. Os ámbitos máis afectados foron aqueles
relacionados coas representacións en vivo por canto as limitacións de aforo que buscan a
prevención de contaxios provocaron una marea de cancelacións de eventos e unha
diminución substancial do público asistente nos poucos actos que se mantiveron. No
esceario post epidemia, prevese un impacto maior que o que experimentarán outros sectos

11

sectores económicos e unha recuperación máis complexa, o que é un handicap enorme
para un sector que comezaba a deixar atrás a crise de 2008 e o desgaste provocado pola
suba do IVE cultural en 2012.
Os indicadores do crecemento experimentado eran evidentes e polos datos recompilados
válidos tamén para a provincia da Coruña: maior gasto en cultura, incremento do número de
consumidores, emerxencia de eventos e propostas con gran capacidade de atracción de
públicos e actividade económica...
O perfil do consumidor galego de cultura até 2020 é o dunha persoa -predominantemente
muller-, cunha idade inferior aos 45 anos e habitante dunha cidade ou vila mediana. É
tamén espectro de público que maioritariamente asiste a espectáculos de música en directo;
a súa presenza nas vilas -onde conforman un grupo de poboación susbtancial, dado o seu
recente crecemento- é unha oportunidade que non debe deixarse escapar.
A música ao vivo
A música é un dos produtos culturais máis consumidos e demandados en Galicia; de feito,
aparece sempre entre os preferidos polo público cando se levan a cabo enquisas sobre o
tema. A querencia é sobre todo polo que os expertos chaman música popular; como é
habitual no conxunto do estado, as audiencias da música clásica son minoritarias.
Segundo os datos do Observatorio da Cultura Galega, a asistencia a concertos musicais é a
actividade cultural preferida tras a lectura e ten cultivadores en todos os grupos de idade,
independentemente da súa orixe xeográfica e nivel formativo. E más alá do seu gusto pola
música, os datos apuntan a que unha parte interesante dos galegos e galegas acude cando
menos unha vez ao ano a un evento de arte interpretativa e que un grupo relevante deles
faino con certa asiduidade. Estamos, xa que logo, ante unha proposta con atractivo e
presente nos hábitos de lecer da nosa sociedade.A música precisa espazos, tanto no caso
dos grandes eventos como nas programacións estables de menos proxección. Até hai
pouco o doado acceso a esta oferta era un dos principais condicionamentos.
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Con todo existía e mántense unha demanda consistente, á que se respondeu neste anos
cunha mellor oferta de espazos e maior diversidade nas programacións9:

As grandes infraestruturas públicas levan a palma á hora de computar o volume de
espectadores asistente a eventos do ámbito da interpretación e tamén cae sobre elas o
groso da programación en termos de custes. Non obstante, as salas de música ao vivo
teñen a capacidade de chegar a máis xente por canto están máis esparexidas no territorio;
a Asociación Galega de Salas de Música ao Vivo agrupa a 30 salas deste tipo, 14 de elas
na provincia da Coruña. A elas habería que engadir un nutrido grupo de pubs, discotecas ou
salas de festas que de xeito máis ou menos regular programan música en directo. Son elas
as maiores protagonistas no esforzo por achegar a música en directo aos públicos non
urbanos11.
Até a crise da COVID-19 estas salas conformaban un sector económico e unha proposta de
lecer e sociabilidade que estaba acadando maior preponderancia, tanto no número de
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espectadores como no de facturación e emprego segundo os datos ofrecidos polo
Observatorio da Cultura Galega12. A emerxencia de diversos eventos de todo tipo,
orientación e impacto -desde Festivais até ciclos de concertos- son o mellor testemuño do
potencial e traxectoria alcista do sector que agora quedou en suspenso. O último Barómetro
da cultura galega, publicado en marzo de 2021 non deixa lugar a dúbidas a este respecto13.
A música ao vivo é un dos sectores con maior impacto das medidas tomadas para a
prevención dos contaxios na epidemia da COVID-19. Era unha actividade que se movía en
certa precariedade e en moitas zonas estaba condicionada á actividade e obxectivos do
local que a acollía (centros sociais, hostelaría) pero a pandemia atacou non só aos espazos
que a acollían senón tamén á unha das súas liñas de flotación: a súa condición de
actividade de socialización. Calcula o Observatorio da Cultura Galega que se suspenderon
en Galicia unhas 30.000 funcións con contidos musicais por mor da pandemia só en 2020.
Pecharon as salas de concertos, públicas e privadas, e pecharon tamén durante semanas
os locais de hostelería nos que de xeito habitual ou puntual tiñan lugar concertos; nas
tempadas de actividade permitida, as limitacións de cabida fixeron que a música e outros
eventos tiveran que desenvolverse ao aire libre pois o as restriccións á actividade no interior
non permitían outra cousa. No verán 2020 a música estivo nas rúas cando e onde foi
posible, pois non todos os organizadores dispoñen do espazo público. En todo caso, a súa
presenza foi case testemuñal comparada coa tempada anterior14

Ráchase así a tendencia alcista do período anterior de xeito que se antes o 43% da
poboación galega non ía a concertos de pago, a dia de hoxe podemos situar ese volume no
80,7% da cidadanía. Outro tanto sucede no caso dos concertos gratuítos. En todo caso, a
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caída é importante e afecta de xeito substancial ao público máis novo e ao maior de 45
anos.
Non obstante a realidade pre-COVID-19 ofrece datos de moito interese que compre ter en
conta ao deseñar un futuro. Os estudos a nivel galego feitos con anterioridade á crise de
2020 afirman que hai certos grupos de idade para os que escoitar música en directo é unha
actividade bastante usual e que estaba aumentando o gasto medio por cidadá neste rubro.
En efecto, era a xente nova a que ten maior preferencia pola música e pola asistencia a
eventos con este contido; antes da pandemia era a actividade máis relevante entre os
grupos de idade menores de 45 anos.
Os datos actuais apuntan a que son eles os que menos perderon o hábito tras a crise da
COVID e os que siguen sutentandoo nos concellos medianos, sobre todo naqueles no arco
dos 20.000-50.000 habitantes que é onde mellor resiste a actividade.
Con respecto á recuperación hai cambios relevantes se comparamos esta crise coa de
2008 e tamén deben ser tidos en conta. A percepción de inseguridade é hoxe un item moi
importante na decisión do público e acabará modulandose á medida que haxa un mellor
control dos contaxios. Ese vai ser un factor clave na recuperación da actividade.
Outro factor disuasorio, aínda que a moita distancia, era o prezo da entrada pero os datos
sobre gasto nos anos anteriores a 2020 indican que cada vez ten menor relevancia.
Tamén baixara daquela a percepción do principal atranco doutro tempo: o non dispoñer
desa oferta na proximidade do domicilio. O esforzo público e privado neste aspecto foi
considerable nos últimos anos na Coruña e en Galicia, sobre todo nas vilas que entenderon
que unha oferta cultural estable contribuía a mellorar a vida comunitaria e ao benestar
colectivo ao tempo que servía de ferramenta para dar pulo a outros sectores como a
hostelería ou o turismo.
Nesta música de proximidade, gratuíta ou de pago, o impacto da COVID-19 é importante:
moitas salas están temporalmente inactivas e outras tiveron que botar o peche ante a
imposibilidade de facer fronte aos gastos correntes. Este mesmo panorama aprezase ao
observar a situación doutros locais de caracter máis xeral que ofrecían música en vivo de
xeito estable ou puntual como os pubs ou salas de festas.
Así as cousas recuperar a oferta de proximidade é un esforzo que paga a pena. O retorno
económico desta actividade (músicos, técnicos, local etc.) no territorio inmediato é
importante, tanto no caso dos eventos de maior proxección como nos pequenos concertos
celebrados nun pub e e necesario ter en conta tamén o seu efecto no conxunto da
sociedade por canto a música (goce ou aprendizaxe) é unha opción moi atractiva para a
mocedade.
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Como proposta económica, a musica ao vivo ten a capacidade para convocar visitantes e
completar unha oferta turística pero tamén de ampliar a oferta de lecer nunha vila mediana
o que contribúe á fixación da poboación, ao dinamismo económico e á xeración de hábitos
culturais nas novas xeracións. Desde o punto de vista social, é quen de ofertar marcos de
lecer activo e en positivo para a mocedade e mesmo saidas profesionais, aínda que neste
aspecto hai moito que mellorar.

1 Observatorio da Cultura Galega: Diagnose da cultura galega. Datos para unha estratexia cultural no século
XXI (2018) http://consellodacultura.gal/publicacion.php?id=4315]
2 Observatorio da Cultura Galega: O emprego cultural en Galicia (2018)
http://consellodacultura.gal/publicacion.php?id=4348].

[dispoñible

en:

3 Ministerio de Cultura y Deporte: Anuario de Estadísticas Culturales (2020) [dispoñible en
https://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/cultura/mc/naec/portada.html]
4 Ibidem
5 Observatorio da Cultura Galega: Hábitos e prácticas culturais en Galicia (2020) [dispoñible en
http://observatorio.consellodacultura.gal/coxunturas/coxuntura/id/76].
6 Ibidem
7 Datos do Observatorio da Cultura Galega
8 Datos do Observatorio da Cultura Galega

9 Unha visión panorámica do sector en 2017 no informe de conxuntura A música en Galicia (2017) elaborado
polo Observatorio da Cultura Galega [dispoñible en
http://observatorio.consellodacultura.gal/coxunturas/coxuntura/id/70]
10 A xeolocalización e os datos de identificación destes espazos foron recompilados polo Consello da Cultura
Galega e están dispoñibles en http://mapas.consellodacultura.gal/icultura/.
11 Algunhas, como é o caso das salas de festas, poden estar en concellos ben pequenos como é o caso de
Touro; outras como sucede cos pubs teñen certa presenza en vilas máis pequenas como Melide ou Muros.
12 Observatorio da Cultura Galega: Influencia da COVID-19 nos hábitos culturais da poboación galega (2020)
[dispoñible en http://consellodacultura.gal/publicacion.php?id=4394].
13 Observatorio da Cultura Galega: Barómetro da cultura galega II. Xaneiro de 2021 [dispoñible en
http://consellodacultura.gal/publicacion.php?id=4398].
14 Un resumo do panorama actual en O sector da música popular en Galicia perante a crise da COVID-19 do
Observatorio da Cultura Galega [dispoñible en
http://observatorio.consellodacultura.gal/coxunturas/coxuntura/id/81].
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5.- Unha visión panorámica das salas de concertos privadas a nivel galego
Galicia ten un total de 313 municipios na actualidade. O censo aproximado do total de salas
de concertos privadas, que programaban con certa regularidade na nosa terra estimábase
entre 50 e 55 antes da pandemia da Covid19. Nesta cifra están incluídos algúns espazos
que son xestionados por entidades sen ánimo de lucro, con características propias.
Desa cifra, 37 salas estaban asociadas a Clubtura a final de 2019, unha porcentaxe moi
alta.
Se analizamos a ubicación das mesmas obtemos unha información moi significativa, como
pode aprezarse nesta táboa reflexa as localidades nas que a nosa asociación ten
representación e tamén o número de salas socias nas mesmas.
O resumo por provincias de salas asociadas sería:

* Na Coruña durante 2020 pechou a Sala Bâbâ Bar, así que durante uns meses foron só
catro as salas asociadas pero a final de ano sumouse a sala Filomatic, co que a cifra final
quedou tal como estaba.
Os datos presentados e a observación do mapa ofrecen información de vital importancia:
unha porcentaxe altísima da poboación das provincias de Lugo e Ourense depende
exclusivamente da iniciativa das administracións públicas para poder acceder a música en
directo.
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A situación mellora na Provincia de Pontevedra, aínda que as salas se concentran na
cidade de Vigo (onde curiosamente dende hai décadas non obteñen as licenzas específicas
que lles permitan exercer a súa actividade con total normalidade) e outros oito municipios.
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O Bâbâ Bar, pechado definitivamente, chegou a programar 176 noites de espectáculos ao vivo nun so ano.

Finalmente, na provincia na que centraremos o estudo a partires deste apartado, atopamos
que temos o mesmo número de salas asociadas que Pontevedra pero están concentradas
en sete municipios dos noventa e tres que ten a provincia. Analizaremos nas vindeiras
páxinas detalles relevantes referidos á provincia da Coruña.
Como resumo moi breve ao que acabamos de ler, compre lembrar: dos 313 municipios
galegos so 20 contan con salas de concertos privadas asociadas a Clubtura. Certo é que
existen algunhas salas máis en Galicia pero se analizamos a súa ubicación atoparemos que
están situadas ou ben nas mesmas localidades nas que xa hai salas de Clubtura ou ben
nas áreas metropolitanas das grandes urbes galegas, salvo algunha excepción.
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Un caso excepcional e paradigmático: A Arca da Noe (Vilar de Santos)

Cabe significar o caso específico dunha sala de concertos galega ubicada no municipio con
menos habitantes de todas as asociadas. Trátase da Arca da Noe (Noemí e a súa principal
responsable) no concello ourensán de Vilar de Santos, municipio cunha poboación
aproximada de 829 segundo os datos do INE. O impacto económico, social e cultural dun
espazo como este no rural galego debería facernos reflexionar sobre o rendimento
exponencial dun investimento público apoiando a creación dun espazo privado de cultura
para garantir que a poboación tamén considere que se decide apostar ir a vivir por territorios
pouco poboados, vai ter opcións de disfrutar de cultura máis alá do que teña na pantalla de
televisión, nos libros da súa casa ou as case sempre escasas propostas a nivel municipal
debido ao limitado orzamento que manexan os municipios de reducida poboación.
Voltando ao caso que nos ocupa. O esforzo do equipo que o xestiona, logrou facer do seu
espazo un fito de referencia para a música en directo co que foron quen de acadar un
Premio Martín Codax á Mellor sala de concertos galega, de artellar unha programación cuns
100 concertos anuais (case todos en venres e sábados) e lograr que se despracen ata alí
persoas duns dez concellos da provincia de Ourense, cando menos: Ourense, Barbadás,
Sandiás, Vilar de Santos, Allariz, Xinzo de Limia, Verín, Toén, Rairiz de Veiga, A
Bola…están na zona de proxección e impacto desta sala.
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Isto amosa o poder de atracción que pode ter para as persoas amantes da música -e outras
artes escénicas- a existencia dun local no que disfrutar nas noites de fin de semana e o
potencial que pode supoñer unha sala de concertos no rural galego. Cunha programación
elixida, coidando ao público e artistas, as salas son un elemento dinamizador non só do
tecido social senón que tamén funcionan como elemento tractor de riqueza para outros
sectores económicos ao xerar demanda de aloxamentos nas casas rurais, hostais e hoteis
próximos, visitas a elementos patrimoniais aproveitando o desprazamento…
Estes datos que poden resultar anecdóticos pola súa rareza, amosan as posibilidades que
ten ofrecer música en directo nas nas fins de semán polo menos a persoas que viven no
rural galego e nas vilas próximas. Logras xerar unha comunidade en torno a actividade
cultural, das a oportunidade á mocidade a coñecer de primeira man a música que se está a
facer e incluso a pasar un tempo de calidade falando con artistas que admiras.
Este debería ser un obxectivo que se expandise por moitos municipios galegos, pero son
precisas axudas económicas e a conciencia do valor dese tipo de espazos como xeradores
de novas dinámicas, só así será posible e sostible no tempo manter unha programación
regular. poucos cartos que, ben investidos, logran resultados con valores intanxibles
incalculables,especialmente cando se prolongan no tempo. Incluso sería desexable que esa
axuda económica obligase a ofrecer espectáculos a horarios adecuados para que nenas e
nenos teñan a oportunidade de ver en directo a artistas que lles sirvan de referencia. Tamén
para que artistas da localidade ou desa bisbarra teñan a oportunidade de actuar alí
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teloneando a artistas máis coñecidos para aprender e coller rodaxe, algo fundamental para
unha carreira artística. Ninguén imaxina a un piloto que na súa primeira experiencia teña
que coller un avión con cen persoas a bordo, pois na cultura, as salas de concertos son
espazos de rodaxe fundamentais.
Qué axudas se poderían plantexar dende as diversas administracións: axudas para mercar
equipamento técnico e una aportación anual para a contratación dunha persona
responsable deses materiais e de sonorizar con calidade os eventos, poderían ofrecer
resultados moi sorprendentes con impacto na percepción da cultura, na oferta de espazos
de convivencia e lecer en torno a espectáculos ao vivo ou no descubrimento de talentos
ocultos.
Cantas veces temos escoitado de grandes artistas o momento da súa vida no que
descubriron a súa paixón e a súa vocación asistindo a un espectáculo na súa infancia ou na
adolescencia? Moitas, sen dúbida. Se iso non sucede, podemos perder para sempre a esa
nena ou ese neno que agochaban un talento especial.
Un caso a destacar como exemplo disto é o da galega Aida Saco Beiroa. A pianista de
Rianxo, con dous discos editados, estase a formar entre Barcelona e París na actualidade e
todo comezou cun regalo dos seus pais: un teclado cando era moi nena.
Sen un impulso inicial, non hai posibles reaccións futuras. Se non lanzamos unha pedra ao
río, nunca poderemos ver as ondas que forma saltando por el.
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6.- As Salas de Música ao Vivo na provincia de A Coruña.
Datos demográficos e económicos da provincia
A provincia coruñesa representa o 26,9% do territorio galego e acolle case o 40% dos
núcleos poboacionais da comunidade. É un territorio densamente poboado, acadando unha
media de 141,1 habitantes/km2 con notorias diferencias pois mentres algunha comarca
conta altas cotas de densidade poboacional -como é o caso da da capital provincial, que
chega aos 848,5 hab./km2- amplas zonas experimentan unha forte debilidade demográfica,
como é o caso do Xallas ou a Terra de Melide. A densidade de poboación ten nos últimos
anos un comportamento moi desigual que anuncia tendencias de cambio pois só as
comarcas da Coruña e Santiago foron quen de intensificar o poboamento na última década.
De feito, os eixos A Coruña-Ferrol e Santiago-Barbanza agrupan á abrumadora maioría da
poboación e economía provincial e inclúe moitas vilas de mediano tamaño.
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Estes datos amosan a considerable diversidade que caracteriza ao territorio provincial, que
ten a súa razón de ser tanto en aspectos físicos como a orografía ou o clima como
inmateriais como a historia pero hoxe son as diferencias son claramente percibibles e teñen
unha importante influencia tanto na rede poboacional como na economía. Poboación e
desenvolvemento son dous factores intrínsecamente vinculados.
A economía provincial é vigorosa e está diversificada malia a mencionada diversidade
existente que encubre tamén potenciais aínda non explotados:
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Antes da crise da COVID, os datos empresariais e de actividade apuntaban a un porvenir
que deixaba atrás o ciclo económico iniciado coa crise de 2008.
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A día de hoxe o impacto da epidemia é impredecible. Con todo, o punto de partida do
territorio coruñés é esperanzador xa que estaba á cabeza de Galicia en termos de PIB.

O crecemento previsto para 2020, que se situaba entre o 1,3 e o 2,2%, quedou
condicionado pola epidemia e pola conxelación da actividade que supuxo unha detracción
do PIB situada ao carón do -9%. O propio comportamento económico durante este ano fai
pensar aos expertos que 2021 se presentará como ano de recuperación, cun ritmo que
oscilará entre o 4,8 e o 8,8% a dicir, por exemplo, do Foro Económico de Galicia. Cabe
pensar que as zonas máis dinámicas da provincia serán tamén as de maior capacidade de
crecemento.
Estes datos xerais expostos teñen moita relevancia á hora de trazar redes de servizos,
identificar oportunidades de desenvolvemento ou, como é o caso, interpretar o panorama de
espazos aptos para eventos culturais, por exemplo, a música ao vivo por canto as
coordenadas da cultura e o seu consumo teñen íntima conexión con certas coordenadas
sociais, como é caso da demografía.
En efecto, os estudos feitos1 apuntan á relevancia dos centros urbanos e das vilas e
cabeceiras comarcais como lugares de referencia para o consumo de produtos culturais
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pois é neles onde conviven unha demografía acaída e un dinamismo económico que
permite o desenvolvemento de servizos e espazos de sociabilidade complexos, como son
os espazos culturais e asimilados. Así, os municipios de máis de 10.000 habitantes -aqueles
que entrarían nesta descrición- presentes na provincia en 2020 son:

Ademáis das tres cidades principais, a provincia da Coruña conta con 17 concellos que
superan os 10.000 habitantes, repartidos entre varios nucleos de poboación principais e
múltiples lugares, parroquias, aldeas. O seu emprazamento reflicte unha vez mais a
heteroxeneidade da provincia pois hai unha evidente ausencia de núcleos relevantes nunha
parte do territorio provincial e pode advertirse unha tendencia á súa concentración en áreas
periurbanas.
Será aos recursos destes 17 municipios aos que se centrará parte este estudo, sumando as
tres cidades e tamén tres vilas que, pese a ter unha poboación inferior aos 10.000
habitantes contan cunha sala de concertos asociada a Clubtura: Laxe, Pontedeume e
Melide (neste caso duas salas asociadas). No futuro sería interesante continuar a análise do
resto da provincia.
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A Ventana de Laxe dinamiza a cultura da Costa da Morte coa súa aposta pola música ao vivo
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7.- A situación das Salas Socias de Clubtura na Provincia de A Coruña
Como observamos con anterioridade, existían un total de 16 salas asociadas na provincia
da Coruña no momento en que irrompeu a Covid19. No mes de outubro de 2020, unha
delas, a sala Bâbâ Bar foi a primeira en anunciar o seu peche debido a que lles resultaba
inasumible seguir acumulando débedas tras 6 meses de peche de actividade. Mais xusto ao
final de ano sumouse á asociación a sala Filomatic tamén ubicada en A Coruña, co que o
balance quedou tal como estaba a inicio de ano.
A nova da desaparición do Bâbâ Bar tivo relevante impacto nos médios de comunicación da
comarca coruñesa:
Radio Coruña Cadena SER
La Opinión
La Voz de Galicia
Case simultáneamente sucedía o mesmo en Vigo con outra sala socia, El Contrabajo.
É importante destacar que a actividade do Bâbâ Bar chegou a ser de 176 eventos
culturais en directo nun ano, pese a que o seu aforo era só de 60 persoas; se
multiplicamos ese número de eventos pola cantidade de artistas que se subían ao ano ao
seu esceario, máis o número de persoas que pagaban unha entrada (todos os espectáculos
eran de pago salvo algunha excepción puntual) estamos a falar duns 700 artistas que
quedan sen espazo para realizar o seu traballo e de máis de 7000 espectadores ao ano que
perden tamén un espazo de cultura e socialización. Supón un impacto considerable para o
sector cultural e iso que estamos a falar dunha das salas máis pequenas da asociación.
En canto ao resto de espazos, eses 16 que na actualidade continúan confiando en poder
retomar a súa actividade en canto se supere a pandemia foron obxecto de Estudo para o
presente documento, coa excepción da citada Sala Filomatic que se incorporou á
asociación unha vez finalizada a ronda de contactos.
Para avaliar o estado do sector levouse a cabo unha pesquisa entre elas a través de
conversas telefónicas, correos electrónicos e un formulario común para afondar nas
problematicas diversas que están a vivir aquelas emprazadas na provincia coruñesa. Dese
traballo realizado extraemos conclusións claras:
1. Nas localidades onde conviven máis dunha sala -que son A Coruña, Ferrol, Melide e
Santiago de Compostela-, todas coinciden en sinalar que teñen unha boa relación co
resto de salas do seu municipio. Polo tanto, negocios que se poderían considerar
competencia directa manteñen un trato cordial malia a crise e, en moitos casos
mantiñan unha comunicación fluida para evitar a contraprogramación de
espectáculos cun público obxectivo similar o mesmo día. Este sinal de resiliencia
permitirá aproveitar oportunidades no futuro (en caso de negociación con
administracións, poderán facer unha fronte común, acompañadas da asociación
Clubtura).
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En Ferrol conviven a Sala Ruido, durante anos chamada Sala Super 8, coa sala La Room

2. As fómulas xurídicas dos negocios se distribúen en seis persoas autónomas, oito
sociedades limitadas e duas sociedades civís.
3. O sector sinte que permanece unha problemática antiga, que é a das dificultades
para acadar as licenzas que se precisan para realizar concertos. É máis evidente
agora que a Xunta de Galicia acaba de lanzar por primeira vez unha convocatoria de
axudas á programación de ciclos de concertos en 2021. Resulta curioso que
tradicionalmente, varias desas salas, viñan participado sen obstáculo nas súas
convocatorias, en especial na Rede Galega de Música ao Vivo do AGADIC ou
Xacobeo en Salas, máis en 2021 semella que quedarán fora das mencionadas
axudas algo que poderá confirmarse en datas posteriores á finalización do presente
Estudo. Malia aos diversos intentos realizados para evitar esta situación por parte da
nosa asociación non foi posible modificar nas citadas axudas este aspecto excluinte
(son as do código de procedemento da Xunta de Galicia número CT302D).
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Este feito ten unha relevancia excepcional para as salas e xa que logo no presente
estudo. Nun momento crítico e de pandemia a nivel mundial, con peche obligado en
moitos casos

4. Obxecto deste estudo é tamén valorar a posibilidade de adaptación real de locais
existentes na provincia e que podan transformarse, cumprindo todas as normas
pertinentes, en futuras salas de concertos (veremos diversos gráficos ao respecto
posteriormente os datos recompilados).
Para ter unha referencia real sobre esta posibilidade, consultouse ás salas
asociadas se o seu proxecto partira de cero ou dunha reforma do local que xa tiña
unha licenza previa.
Hai moita variedade na resposta. Nun sector como é o da cultura que está sempre
ateigado de incertidume: A sala Capitol de Compostela transformouse de cine a
Auditorio, esa é a súa licenza actual (o que limita a súa actividade unha vez
finalizados os eventos). Catro salas iniciaron o seu proxecto partindo de cero, dun
baixo sen actividade previa. O resto foron adaptacións de proxectos previos con
variada casuística: a Sala Mardi Gras fixo unha importante reforma partindo da
existencia previamente dunha adega tradicional, con forte investimento en
insonorización. Outros locais como é o caso da Sala Ruído de Ferrol é un traspaso
de negocio (xa existía como sala de concertos baixo o nome de Sala Super 8, tamén
socia de Clubtura, co que fixo tamén unha intensa labor cultural). Outros casos
utilizan a súa licenza como Pub (Café Bar Especial) e unha serie de permisos que se
teñen concedido no Casco Histórico de Compostela para manter unha programación
de concertos continuada asumindo certos riscos ante a imposibilidade real de acadar
a licenza que garantise esa actividade sen ningún problema. Estes permisos foron
obxecto de recurso por parte da Xunta de Galicia ante o Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia e están revocados na actualidade.
A conclusión máis importante neste asunto é que moitas salas emerxeron a partir
doutras licenzas, que foron ampliando a sua vocación a medida que o facía tamén a
xerencia do local. En efecto, o relevante no caso dos resultados desta pregunta é a
posibilidade real de que algo que xa se fixo en salas asociadas poda replicarse
noutros concellos da provincia. É evidente que na situación actual non semella
razoable que ninguén se plantexe lanzarse a unha aposta tan arriscada, pero no
futuro haberá que articular políticas públicas que facilten a aparición deste oasis
culturais que serán máis necesarios que nunca.

5. A lonxevidade dos proxectos.
Consideramos un dato importante coñecer o tempo que levan as diversas salas co
seu proxecto de programación cultural. Atopamos aquí datos relevantes; na grande
maioría das ocasións todo parte da paixón dunha ou como máximo duas persoas
para poñer en marcha un proxecto hosteleiro pero cunha forte compoñente cultural.

32

Anos 60
O xa falecido Nonito Pereira puxo en marcha o Playa Club a través dunha concesión
municipal e, tras ser nomeado Presidente do Jazz Club Coruña en 1967, logrou
organizar as primeiras actuacións no Playa Club, a carón da praia de Riazor no
verán de 1968, co pianista Lou Bennet ofrecendo directos durante 15 días
consecutivos. A sala funcionou con grande éxito nos primeiros pases pero logo
experimentou unha importante merma de público pois non había afección para
tantos días. Sempre se aprende!.

O Playa Club é o único local que continúa programando concertos dende a década dos 60, sempre co
memos nome.

Anos 70
Como dato curioso, cabe sinalar que ningún dos espazos que se creou coa
finalización da dictadura e a chegada da democracia logrou chegar ata os nosos
días.
Anos 80
Unha vez pasada esta “anécdota” do Playa Club, centrámonos no resto de espazos
absolutamente fundamentais para a creación dunha escea musical galega e un
circuito de actuacións musicais de promoción privada. En decembro de 1980 na Rúa
Cega da Coruña inaugurouse o Jazz Filloa, que superou hai uns meses os seus 40
anos de vida. No 1984 súmase en Compostela A Borriquita de Belém, ainda que a
xerencia actual comeza en 2015. En 1987 chega a Casa das Crechas ao lugar máis
próximo á Catedral de Santiago no que se pode escoitar música en directo e cumpre
33 anos xa impactando en miles e miles de turistas cunha forte aposta pola música
tradicional galega sen esquecer outros xéneros; o seu protagonismo na emerxencia
e consolidación da nosa música tradicional é innegable.
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O tamaño do Jazz Filloa fai de cada actuación algo moi especial polo preto que están público e artistas

Anos 90
A década dos 90 aportou o nacemento de salas que calquera afeccioado á música
en directo terá visitado ou, cando menos, coñecerá como espazos de referencia.
Atopamos o Garufa que se funda en maio de 1992 na Cidade Vella da Coruña e que
cambia de ubicación en 2015, ampliando o nome a Garufa Club, pero mantendo o
mesmo espíritu de punto de encontro cultural que o fixo ser sala merecedora de
gañar do Premio Martín Codax a Mellor Sala de Concertos en 2019, tras tres
nominacións. Outra sala recoñecida con ese premio é A Pousada da Galiza
Imaxinaria, que se fundou en decembro de 1993 en Boiro; o seu nome orixinal era A
Pousada das Ánimas pero o responsable, importante axitador cultural na zona do
Barbanza, decidiu aproveitar unha ampliación para esta modificación no nome. As
estatuas de Javier Krahe e Fran Pérez “Narf” dotan de personalidade a un espazo
que dinamiza o Barbanza e é case un oase en moitos kilómetros á redonda. É
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necesario citar tamén a sala A Fundación de Melide, fundada en 1992 e cunha
mistura de diversas actividades para lograr manterse durante tanto tempo. É curioso
o caso de Melide xa que pese a rondar os 7500 habitantes ten dúas salas de
concertos e durante bastantes anos tivo tamén a Sala 600, co que convivían 3 salas,
ademáis dun importante número de pubs; posiblemente a súa ubicación con moitas
poboacións de tamaño medio ao arredor posibilita esta actividade. A terceira sala,
que continúa hoxe en día e xa dende un primeiro momento apostou pola asociación
Clubtura, é o Pub Gatos; co lema “Algo bo” asociado ao seu nome, leva unha
cantidade espectacular de concertos programados nun espazo reducido pero no que
os directos se viven con verdadeira intensidade. O local fundouse en 1987 pero a
actividade de concertos xa coa xerencia que continúa na actualidade comeza en
1997. Nese mesmo ano 97 comeza a funcionar na zona nova de Compostela o
Moon Music Club que xa cumpliu os 23 anos cunha variada programación en canto
a estilos.
A última sala en chegar na década dos 90 é un referente tamén a nivel nacional e
internacional: A Sala Mardi Gras en Monte Alto, na Coruña. Fundada en novembro
de 1996 e que tamén recibiu tres nominacións a Mellor Sala de Concertos de Galicia
pero sen acadar o recoñecemento en ningunha das tres. Xunto a Angie da Borriquita
de Belém, a súa xerente actual Yolanda Villa é das primeiras mulleres en estar á
fronte dunha sala de concertos na nosa comunidade.
Anos 00
Xa no século XXI chegan novos espazos para a cultura. En 2003 finaliza a reforma
da que posiblemente sexa a sala galega máis espectacular e de referencia cando as
xiras chegan aquí con unha única data. A Sala Capitol está a un paso do Casco
Histórico de Santiago, Patrimonio da Humanidade, e conta cunha licenza de
auditorio, o que limita de xeito importante a súa actividade unha vez que rematan os
concertos.
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Sala Capitol. Actuación de Heredeiros da Crus. Imaxe cedida por @Dyspromotions

Nese mesmo ano xurde A Ventana de Laxe, outro espazo importante para a música
en directo, neste caso na Costa da Morte, e está rexentado por un músico que sabe
da importancia deste tipo de espazos. Existen, sen pertencer á Clubtura, locais
como a Sala Dublín en Carballo e A Eira en Ponteceso que teñen unha
programación bastante irregular.
Anos 10
En 2010 naceu a Sala Super8 en Ferrol, que desenvolveu unha intensa
programación durante o tempo en que Rubén Coca, alma mater do proxecto estivo
ao frente, tamén involucrado en Clubtura. Ainda que en 2019 comezou unha nova
etapa, con nova xerencia e cambiando de nome a Sala Ruído, segue a ser socia.
En 2018 abre en Ferrol tamén a Sala La Room cun histórico da programación de
concertos en Galicia como é Maxi, que xa foi xerente no pasado doutras salas en
Santiago de Compostela e tamén en Ferrol.
En novembro de 2019 nacía un ilusionante proxecto en Pontedeume: a Sala Guión,
un espazo amplo que estaba comezando a estabilizar a súa programación cando
aos catro meses da apertura chegou unha pandemia mundial.
Para finalizar este repaso comentar que en 2020 pechou a sala Bâbâ Bar da Coruña
como xa temos comentado e que en febreiro de 2021 súmase a Clubtura sala
Filomatic, ubicada moi preto do Campo da Leña e que xa conta con unha ampla
traxectoria de actuacións.
Neste panorama compre formular tres preguntas de cara ao futuro:
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1.- Lograrán sobrevivir as salas existentes á pandemia e, máis incerto ainda, á post
pandemia? Débese ter en conta que a situación non era nin moito menos de
bonanza económica antes de marzo de 2020 e que aos custes fixos, que xa se
afrontaban case todas as empresas e autónomos, deberán engadirlle o custe de
devolución dos préstamos solicitados para poder aguantar o que se pensaba
inicialmente que serían uns meses.
2.- Canto tempo pasará ata que as persoas emprendedoras decidan apostar pola
creación de novos espazos privados adicados á cultura ao vivo?
3.- Terán as administracións públicas liñas de apoio decidido a eses proxectos (tanto
os xa existentes como os que se podan crear) tendo en conta os diversos
recoñecementos á importancia do sector cultural e a súa calificación como Ben de
Primeira Necesidade?
A problemática das licenzas de actividade
O xa sinalado DECRETO 124/2019, de 5 de septiembre viña teóricamente a poñer
orde no sector. Concedía un periodo de dous anos para que os Concellos
actualizasen as licenzas existentes ao novo catálogo. Non obstante, poucos meses
despois da súa publicación no DOG estalla a pandemia a nivel mundial e todos os
prazos administrativos quedaron paralizados así que na actualidade é imposible
determinar se dito término vai ser ampliado ou mesmo, e máis importante ainda, se
este catálogo permitirá que salas de traxectoria histórica con miles de concertos
celebrados nos seus espazos serán quen de obter unha licenza que debería garantir
a súa continuidade coa actividade de sala de concertos.
Se as diversas administracións non logran un consenso que permita regularizar as
licenzas de espazos chave para a cultura en Galicia como poden ser a Casa das
Crechas en Santiago de Compostela ou o Playa Club na Coruña (sen entrar na
casuística de salas de fora da nosa provincia) o ecosistema de salas de concertos
en Galicia pode quedar drásticamente reducido. Iso suporía un golpe durísimo tamén
para as bandas e solistas que desexan realizar unha xira.
Non se pode esquecer que para moitas persoas, por diversos motivos, os únicos
días nos que teñen posibilidade de asistir a concertos son as fins de semana así que
non é viable pensar nun futuro no que as salas que queden operativas organicen o
doble de eventos: non habería público suficiente e en caso de tentar programar
durante a semana con regularidade estarían destinados ao fracaso case seguro. En
calquera caso, a situación actual e a que presentarán as salas nos primeiros tempos
do post-covid non permitirán experimentos que podan provocar máis perdas
económicas.
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A Casa das Crechas cumplirá 35 anos de música ao vivo a carón da Catedral de Compostela en 2022

Compre pois, que todas as partes poñan os seus esforzos en buscar a fórmula legal
de adaptar ás licenzas á legalidade daquelas salas que por traxectoria e
equipamento podan ser transformadas en Salas de Concertos. A estes efectos,
dende Clubtura mantivéronse xuntanzas con responsables da Xunta de Galicia e da
FEGAMP para sensibilizar sobre esta problemática e lograr acordos trascendentais
para a seguridade xurídica de todas as partes implicadas.
Actualmente as licenzas das nosas asociadas van dende a de Café Cantante ou
Café concerto, Sala de Festas e Espectáculos ou Auditorio (caso da Sala Capitol de
Compostela) ata a de Café Bar Especial (coñecidos como Pub) e Discoteca, ata a de
Café Bar (caso da Borriquita de Belém). É unha heteroxeneidade que delata o
inadecuado da norma.
Para maior dificultade, anormativa vixente dentro dalgúns cascos históricos como é o
caso de Compostela semella complicar especialmente a regularización, algo que
resulta contraditorio coa capacidade e potencial social e económico desdes espazos;
en efecto, só hai que falar con visitantes ou guías turísticos de Santiago para ratificar
a relevancia de salas como a Casa das Crechas, tanto no panorama da creacion
musical contemporánea como no imaxinario turístico ao ser parada obrigada para
ver un concerto ao final do Camiño de Santiago, así de contraditoria é a situación.

38

8.- Impacto laboral das salas de Musica ao Vivo. Creación e sostenibilidade de postos
de traballo
As salas galegas, e en concreto as que foron obxecto deste estudo, teñen unha
características moi dispares entre elas aínda que a inmensa maioría non superan as 800
persoas, coa excepción da Sala Pelícano de A Coruña que ten unha licenza que lle permite
realizar concertos, ainda que non está asociada a Clubtura; isto non sucede noutros
territorios do resto de España e de Europa nos que é doado atopar espazos de maior
capacidade. O tamaño é o factor fundamental á hora de determinar o número de empregos
directos que ten cada proxecto.
É un número variable que vai na provincia da Coruña desde os dous empregados do Jazz
Filloa (cifra inamovible dende a súa fundación) ata os quince como mínimo que precisa un
evento na Sala Capitol, que as veces chega ata as vinte persoas sen contar persoal
externo, achegado polo artista ou artistas participantes nunha xornada de concerto. A cifra
máis habitual está entre os 5 e os 7: control de acceso, técnico de son, persoal de barra e
asistentes das bandas que actúan esa noite. O caso dos Djs é especial xa que tanto poden
ser residentes na sala como contratados para unha noite puntual.

Equipo da Sala Mardi Gras de A Coruña, fundada en 1999.

A ese grupo de persoal fixo que está durante os eventos súmanselle unha serie de
profesionais que fan posible que cada evento suceda: xerencia da sala, programador,
community manager (que pode coincidir ou non coa persoa responsable de comunicación e
medios), deseñador gráfico, distribución de publicidade, xestoría, imprenta, limpeza... Na
maioría dos casos trátase de persoal alleo ás salas que cobra mensualmente ou en función
dos encargos máis ou menos puntuais que reciben; a isto debemos sumarlle as empresas
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de venda de tickets online, aluguer de backline cando se precisa, contratación de
aloxamentos e catering ou manutención en restaurantes para artistas e persoal de xira.
A cadea de valor que cada evento ao vivo provoca no seu entorno é un importantísimo
xerador de actividade económica que debería ser tido en conta máis en serio polos
departamentos de emprego ou turismo, pois é moi frecuente que a determinados concertos
veña xente doutras localidades, incluso doutras provincias e comunidades autónomas
veciñas cando unha xira non pasa por elas como é o caso de Asturias e Castela León) e,
por suposto, cultura.
No entorno das salas de concertos hai sempre una serie de establecementos que se ven
claramente beneficiados as noites de concertos, en especial os que ofrecen a posibilidade
de comer e beber antes e despois dos concertos. Por iso, a desaparición dunha Sala de
concertos conleva en moitas ocasións o peche inevitable ao pouco tempo deses locais que
se beneficiaban da afluencia de xente a ese espazo varias veces por semana.
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9.- As salas como espazos de bandas residentes e residencias artísticas
Das 15 salas socias na provincia da Coruña que respostaron ás preguntas para este estudo
son 8 as que acollen a bandas que ensaian no local fora das horas de actividade como
espazo para espectáculos. Na maoiría dos casos cédense os espazos sen pedir ningún tipo
de aluguer a cambio polo que se establecese un mecenazgo informal por motivos moi
diversos (afinidade no musical, razóns de parentesco, confianza nas súas posibilidades) e é
unha posibilidade que eses artistas valoran dun xeito importante; de feito, ao mesmo tempo
é motivo de orgullo para ambas partes cando o proxecto logra chegar a cumprir os
obxectivos que se marcan.

Tamén é relevante sinalar a regularidade de ingresos que se lle ofrecen ás denominadas
“bandas residentes”. A diferencia das citadas no parágrafo anterior, aínda que as veces
poden coincidir, son bandas que actúan cunha regularidade concreta nese espazo, onde
logran xerar un público fiel que acude con regularidade aos seus concertos. É habitual que
estas formacións teñan repertorios baseados en versións de temas coñecidos dos diversos
estilos: dende a música das Big Bands como é o o caso da Garufa Blue Devils Big Band, ou
o rock clásico de EXIT con 11 anos de residencia na Sala Mardi Gras, ambas de A Coruña.
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Son dez as salas que contan con este tipo de formacións entre as quince obxecto de
estudo.
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10.- As vilas medianas e pequenas da provincia como oportunidade
O termo vila correspondese en Galicia a unha realidade evidente e recoñecible pero que é
difícil de describir e de trasladar a unha realidade medible e comparable. Na xerarquía dos
núcleos de poboación de Galicia, as vilas sitúanse nese punto intermedio entre as cidades e
as aldeas; carecen dalgunhas actividades presentes nas cidades pero dispoñen de certos
servizos e da diversificación e dinamismo económico ausente nas aldeas aínda que nesta
provincia son de moi diferente perfil e tamaño. Non é o mesmo unha vila do Barbanza, co
seu propio hinterland económico e social que outra situada na zona periubana de Santiago,
que é case un barrio da capital.
En todo caso, máis alá das tres grandes cidades, as vilas son o núcleo aglutinador dunha
parte moi relevante da poboación coruñesa pois nela se atopa a actividade económica
complexa e moitos servizos especializados, que van desde os comerciais aos culturais
pasando polo ensino ou o lecer que están concibidos para un ámbito máis amplo que o
termo municipal. Como o resto do poboamento, distribúense de xeito desigual no territorio;
de feito hai comarcas con varios núcleos relevantes -como é o caso do Barbanza ou
Bergantiños- e outras cunha única referencia que cun forte liderado comarcal, como é o
caso de As Pontes de García Rodríguez. Con todo, agás no caso das vinculadas
directamente ás cidades de Santiago e A Coruña, as vilas presentan dificultade para medrar
pois conforman unha rede que tende a enriquecer ás poboaciones maiores.
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Seguindo o ton presente no conxunto da demografía galega, a poboación das vilas tende a
estancarse ou envellecer, aínda que non ao mesmo nivel que os concellos máis pequenos;
isto débese a que son quen de atraer poboación nova desde eles e por iso algunhas delas
experimentan un notable repunte demográfico. De feito case a metade das migracións
teñen lugar dentro do propio territorio coruñés e suceden xeralmente cara as cidades pero
tamén cara ás vilas. Comarcas como o Barbanza, Bergantiños e Ordes presentan un certo
vigor demográfico e ao fío del, as súas vilas, que absorven poboación dos núcleos menores
inmediatos.

Dado que o consumo de produtos culturais está condicionado, segundo os estudos
realizados, pola poboación na que se reside, a idade e o nivel cultural, as diferencias na
demografía ou o dinamismo económico existentes dentro da provincia teñen impacto que
non pode desprezarse. Así, por exemplo, non pode negarse que o mellor acceso á cultura e
lecer enriquecedor nos últimos anos ten que ver co desenvolvemento destas poboacións; o
nivel de estudos e o grao de urbanización -maiores nas vilas que no rural circundanteinciden tamén nos hábitos e prácticas vinculados á cultura. Nestes indicadores a ventaxe
das vilas sobre as poboacións menores é evidente por iso manteñen ou ganan poboación e
son quen de emerxer como lugares con atrativo para vivir, mesmo ás veces en competencia
coas cidades, como é o caso das vilas das áreas metropolitanas
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11.- As oportunidades nas vilas coruñesas para a implantación de novas salas e
Música ao vivo.
Tras cada crise mundial xorden oportunidades. A actual ten unha característica novedosa
para todas as persoas, de calquera idade: Nunca vivíramos nada similar nas nosas vidas. A
mistura de crise sanitaria, con efectos de distancianciamento social obligatorio dos que
coñeceremos as suas consecuencias no futuro, coa económica, fan que todo sexa moi
imprevisible. Ningún modelo previo pode servir.

O Pub Gatos Algo Bo de Melide é outro exemplo da importancia das salas nas vilas galegas

A forma de reaccionar unha vez que toda a poboación estea vacinada será un elemento a
estudar. Sairemos máis? Precisaremos máis eventos nos que socializar? Teremos medo a
estar con moita xente preto de nós? Hai moitas incógnitas que so o tempo poderá despexar.
A música é algo intríseco ao ser humano. Precisámola porque provoca sentimentos
incomparables. Sóese dicir que hai unha música para cada momento, ao igual que hai tipos
de concertos moi diversos en función do público destinatario, da hora de celebración, do
espazo, da poboación á que se dirixe…
Tal como levamos defendendo ao longo do presente documento, temos a convicción de que
unha aposta por contribuir dende a iniciativa pública a que podan xurdir novas salas de
concertos nas vilas coruñesas sería algo absolutamente positivo para as comunidades de
referencia, non so a propia vila onde se implante, se non tamén en moitos kilómetros á
redonda.
E non debemos esquecer tampouco o mecenado privado, algo que para a arte foi sempre
fundamental e que non semella estar na conciencia das moitas persoas que teñen a

45

posibilidade de aportar recursos económicos a este tipo de proxectos. De cada crise
recibimos información sobre persoas que logran facerse millonarias en pouco tempo, ou
incrementar considerablemente o que xa tiñan.
Para esas persoas, ademáis de incentivos fiscais que xa existen, sería moi positivo que
houbese un proceso de acompañamento e asesoramento dende o sector público para que
sexan sensibles coas diversas artes e contribuan ao seu mantemento de múltiples xeitos,
un deles podería ser a colaboración coa creación de novas salas de concertos.

A Pousada da Galiza Imaxinaria de Boito é, coas figura de Narf e Javier Krahe na entrada, punto clave
Barbanza para a música ao vivo.

no
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O presente Estudo contactou cos departamentos de urbanismo de 17 concellos de máis de
10.000 habitantes nos que non hai salas de concertos na actualidade para obter información
sobre as licenzas de locais que serían susceptibles nun futuro de ser convertidos en salas
de concertos. Trátase só dun primeiro paso para coñecer a realidade actual neses
municipios, ainda que debemos agardar un tempo para saber se eses locais logran perdurar
tras tantos meses de peche obligatorio para poder pensar en futuras adaptacións deses
negocios como salas de concertos.
É evidente que tamén podería partirse de cero en locais que teñan as características
axeitadas para a súa correcta insonorización e que cumplan outros requisitos legais, pero
isto xa se escapa totalmente da nosa capacidade de análise.
En definitiva, no contexto actual, salvo que xurda a posibilidade de alianza entre persoas
con recursos e outras con coñecementos de cómo funciona o sector, será realmente
complexo que o ecosistema de salas na provincia da Coruña e no resto de Galicia logre
incorporar novos espazos para a música en directo sen un apoio real a nivel institucional e o
establecemento posterior de sinerxias entre a programación pública e a privada.
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12.- Documentación de referencia para o sector das salas de concertos
Consideramos de interese incorporar ao noso estudo algunhas aportacións de documentos
referenciais que existen relativos ao Sector das salas de Concertos.
Centrarémonos en dous textos recentes:
O primeiro deles elaborado pola Asociación Europea Live DMA, xa citada previamente, que
engloba na actualidade a 21 asociacións pertencentes a 17 países europeos, con 2597
salas asociadas. Foi publicado en decembro de 2020 tras un intenso traballo baseado
principalmente en datos de 2017 no que se comezou a elaboración dunha importantísima
compilación de datos a nivel europeo, ainda que durante o proceso foise incluindo
información máis recente.
A documentación pódese atopar directamente na web da Asociación Estatal de Salas de
Concertos ACCES:
http://salasdeconciertos.com/salas-de-conciertos-y-clubs-en-europa-hechos-y-cifras/
Ao longo das súas 42 páxinas atopamos unha información moi detallada do que supón a
función económica, laboral, social e cultural das Salas de Concertos a nivel europeo.
Por destacar so algunha das cifras más relevantes:
2597 salas de concertos que organizan 400.000 eventos anuais, con 950.000 actuacións
artísticas -teñamos en conta que é moi frecuente que haxa unha banda principal e unha ou
duas teloneiras, e un Dj ao finalizar a música en directo-.
Esas salas moven anualmente un total de 70 millóns de asistentes en torno á cultura. Certo
é que moitas desas persoas asisten ao longo do ano a máis dun evento e son computadas
varias veces, ainda así o impacto (positivo) nas vidas de millóns e millóns de persoas de
toda europa semella indiscutible.
Precisamente nunha das mobilidades de Life Style Europe, o proxecto que financia o estudo
do que estamos a falar, un profesional dunha sala de Munich, Thomas, fixo en voz alta
unha interesante reflexión: - Non debemos esquecer nunca que as nosas salas son, para
moita xente, un dos poucos lugares nos que poden relacionarse con persoas diferentes a
aquelas coas que conviven e coas que traballan, e ademáis saben que van a estar con
quen comparten gustos musicais, algo que facilita extremadamente as relacións
interpersoais. Non ter este factor en conta sería un erro pola nosa parte e por parte das
institucións competentes nun momento no que se fala da soidade como un elemento de
risco para moitas enfermidades mentais e factor importante en moitos casos de suicidios.

O segundo texto é o documento elaborado por Elena Rosillo para Fundación Alternativas:
La cultura de salas y su repercusión en la juventud Causas y efectos de su colapso durante
la crisis del coronavirus en España (marzo – octubre 2020)
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https://www.fundacionalternativas.org/estudios-de-progreso/documentos/documentos-de-tra
bajo/la-cultura-de-salas-y-su-repercusion-en-la-juventud
Son 110 páxinas adicadas a desmenuzar múltiples factores de grande importancia para o
sector.
Contamos co permiso expreso da autora para compartir o seu texto íntegro e así o facemos
xa que consideramos de vital importancia que se coñeza por parte do maior número de
persoas con capacidade de análise e de toma de decisións.
Debido ao extenso do documento non é posible deterse a analizar no Presente estudo o
seu contido, nin é o noso obxectivo xa que lembremos que estamos a traballar so o que
ocorre nunha parte da provincia da Coruña. Pese a isto, si que citaremos un breve texto do
que relata Elena Rosillo:
“El objetivo inicial de este documento se basaba en poner sobre la mesa las cuestiones que
habían provocado la decadencia de la cultura relacionada con las salas de conciertos en
nuestro país desde su nacimiento. Cuestiones relacionadas con un sinfín de tipologías de
licencias, una sobre-regulación del sector (precedida por una desregulación de la industria
musical), así como la existencia de estereotipos perjudiciales ligados a la actividad de las
salas de conciertos, horarios poco ajustados a la realidad social e incluso condiciones
económicas perjudiciales para los músicos. Llegados al momento actual, se pone de
manifiesto que estos mismos factores han sido también parte del problema a la hora de
proteger a un sector dañado y necesitado de iniciativas públicas que les permitieran
mantener su actividad. Unas subvenciones que ahora no son ya necesarias, sino
imprescindibles para que esta generación no llegue a ser testigo de la desaparición de un
escalón tan importante en la industria musical como son las salas de conciertos de
pequeño-mediano aforo. A lo largo de la escritura de este documento se han sucedido las
modificaciones en cuanto a regulación de espacios vinculados al ocio nocturno, siendo este
utilizado casi podríamos decir como chivo expiatorio de la pandemia en los medios de
comunicación.
Incluso se han podido llegar a observar campañas publicitarias en las que se ponían en
paralelo la imagen de un concierto y la de un hospital, haciendo imposible no asociar el ocio
musical (mal asimilado con el ocio nocturno, como se observará durante la lectura del
presente documento) con una amenaza para la salud en época de pandemia”.
A campaña da que reproducimos a continuación foi considerada axeitada polo concello de
Murcia. Ante o aluvión de críticas dende o sector foi rápidamente retirada. O simple feito de
que nun momento absolutamente crítico para a industria musical que leva tempo tentando
asociar uns valores tan positivos da música ao vivo como son os do valor terapéutico, e de
saúde a todos os niveis (mental, social, de transmisión de talento, de capacidade de traballo
colectivo a través de bandas e orquestras…), alguén queira asociar o disfrute dun concerto
ou un festival co feito de chegar ao hospital, cando todo o sector está paralizado polo ben
común, resultou claramente ofensivo e falto de toda empatía.
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Campaña del Ayuntamiento de Murcia.
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13.- Estudo sobre licenzas existentes en municipios de máis de 10.000 habitantes
Para poder obter conclusións sobre as posibilidades reais da aparición de novas salas de
concertos nos municipios da provincia da Coruña de máis de 10.000 habitantes nos que
Clubtura non ten presenza ainda, realizouse un estudo pormenorizado concello a concello
solicitando información detallada sobre os espazos xa existentes que poderían adaptarse,
con maior ou menor investimento, para ofrecer música ao vivo e outros espectáculos.
A continuación faise unha exposición do proceso levado a cabo e os datos obtidos.

O traballo de campo:
Para levar a cabo este estudo acometeuse unha investigación tomando os datos que teñen
os concellos. Elaborouse un cuestionario no que se propoñían as coordenadas de interese
do estudo, contactouse coas entidades municipais e os servizos que tramitan as licenzas de
actividade (polo común nos departamentos de Urbanismo) e procedeuse a facerlles chegar
o cuestionario que terían que respostar nun formulario on line.

O cuestionario:
A heteroxeneidade presente nas ordenanzas municipais a respecto das licenzas e
actividades económicas fixo que resultara complexo facer unha enquisa en excesivo detalle,
por canto as nomenclaturas e categorías dun concello non son as mesmas que as de outro.
Así as cousas, e identificados os temas clave, procedeuse á elaboración da enquisa, que
tiña os items seguintes, precedidos dun texto explicativo e seguidos dun espazo para notas
ou comentarios:















*Indique o número de licenzas concedidas no seu concello e que non teñan
informado do seu peche definitivo. Salón de banquetes con actividade de baile
posterior, Café Bar Especial (PUBS) e Karaoke. A estas chamarémolas Grupo A
para preguntas posteriores.
*O mesmo para Café espectáculo, Café Teatro, Café cantante, Tablao Flamenco e
Salas de Concertos. A este chamarémolos Grupo B
*O mesmo para Salas de Festas, Salas de Baile e Discotecas. A estas
chamarémolas Grupo C
*Na actualidade, indique o número de licenzas dos seguintes grupos están en fase
de tramitación. Do Grupo A.
*Do Grupo B en fase de tramitación
*Do Grupo C en fase de tramitación
*Ten vostede coñecemento de que nalgún dos locais referidos nas preguntas
anteriores se realicen (ou se teña previsto nos que están en fase de tramitación)
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concertos ou outras actividades culturais? En caso afirmativo indique o nome ou
nomes deses locais.





*Cal é o prazo medio para a concesión dunha licenza para este tipo de
establecementos no seu concello? Indique unha cifra aproximada.
*O DECRETO 124/2019, de 5 de setembro da Xunta de Galicia establece o prazo de
2 anos para adaptar as licenzas municipais ao novo Catálogo que se establece no
mesmo. Iniciou o seu concello os trámites para facer esa adaptación? En caso
afirmativo, indique se teñen unha previsión de cando entrará en vigor esa
actualización.

A toma de datos:
Enviáronse correos electrónicos aos 17 municipios obxecto de estudo e tamén foi preciso
facer unha petición pola vía da sede electrónica a maiores nalgúns deles. Contactouse con
eles novamente para verificar a recepción da enquisa e para solucionar posibles dúbidas.
En todo caso, ofreceuselles un teléfono e unha conta de correo electrónico a este efecto,
que apenas foi empregada.
Pouco a pouco os funcionarios e funcionarias foron recompilando os datos cubrindo as
enquisas. Nalgúns casos (case a metade) a dificultade foi seria por canto as plantillas
municipais fan quendas no traballo presencial nos concellos e estes son datos que non
acostuman a estar dispoñibles nos días de teletraballo. Buscar acomodo nas axendas dos
traballadores e traballadoras dos servizos urbanísticos ou secretarías nestes días de
presencialidade foi complicado pero acabou conseguindose, aínda que levou o seu tempo.
Os datos dispoñibles nos concellos apenas están dixitalizados así que o traballo primordial
consistiu en revisar listaxes e recompilar os datos. De feito, nun dos municipios -As Pontes
de García Rodríguez- foi imposible levar a cabo o traballo pola recentísima xubilación do
funcionario encargado; non ten aínda relevo e non había ninguén que puidese acometer o
noso encargo.
Con maior ou menor dificultade, respostaron á enquisa á abrumadora maioría dos
municipios interprelados.
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Os resultados obtidos foron os seguintes:
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14.- Conclusións
O presente Estudo elaborado por Clubtura e baseado na realidade actual centrándose
nunha parte do territorio da provincia da Coruña, nun momento absolutamente excepcional
na historia recente da humanidade, en plena pandemia provocada polo virus Covid19,
permite extraer as seguintes conclusións:
1. A Cultura está considerada Ben de primeira necesidade por diversos organismos
oficiais e noutros estase a tramitar unha declaración institucional similar. Que existan
espazos privados para que se realice actividade cultural de xeito regular debería
entrar dentro dos obxectivos desas institucións, algo que complementaría a oferta
pública existente, que en ningún caso pode ser a única que se lle ofreza á cidadanía.
2. As salas de concertos da provincia asociadas a Clubtura, un total de 16, están
concentradas en tan so 7 municipios dos 93 cos que conta A Coruña.
3. A Asociación Clubtura cumpliu 15 anos en 2020 e o seu papel é fundamental para
artellar redes de actuacións e poder ter interlocución coas diversas administracións.
4. Pese a levar máis dun ano pechadas todas teñen a intención de regresar coa súa
actividade habitual en canto sexa posible se logran chegar ata ese momento. Nalgún
caso puideron abrir unhas horas coa súa actividade hosteleira e cuns ingresos moi
reducidos debido á hora de toque de queda. En todo caso sen actividade de
actuacións en directo salvo momentos puntuais por circuitos financiados con fondos
públicos.
5. O caso exposto dunha sala ubicada nun municipio rural galego A Arca da Noe e o
seu impacto cultural, social e económico é un claro exemplo do que se pode acadar
en caso de algo similar se replicase noutras vilas ou aldeas galegas se a conexión
por estrada é boa. Un cento de actuacións ao ano e o movemento de persoas de ata
dez concellos limítrofes.
6. Pese ao cambio normativo recente, os concellos non iniciaron a adaptación ao novo
catálogo de licenzas. A obtención das licenzas que permitan realizar actuacóns con
regularidade e cumplindo a regulación vixente é un dos maiores problemas a
afrontar de cara a un futuro próximo. Do contrario, perderemos a unha parte
importante dun sector xa de por si reducido.
7. Os concellos de máis de 10.000 habitantes da provincia da Coruña onde na
actualidade non existen salas asociadas a Clubtura, salvo algunha excepción,
dispoñe de locais que poderían ser susceptibles de convertirse en Salas de
concertos.
8. A difusión do presente estudo nos foros axeitados podería provocar que nos
vindeiros anos xurdiran iniciativas públicas orientadas a colaborar con persoas
emprendedoras que decidan apostar pola cultura nos seus territorios.
A rendibilidade de cada euro público investido na creación de novas salas de
concertos case sempre ten unha serie de retornos intanxibles moi superiores ao seu
custe real.
Apostar pola cultura supón facelo simultaneamente en saude mental, talento
creativo, emprego, economía de proximidade, xeración de sensación de comunidade
e difusión das artes escenicas
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