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paula barros

PONTEVEDRA. «A cidade é un 
marco incomparable para que se 
produza cultura e encontros non 
tan previstos como os que se fan 
nas salas». Con estas declaracións 
a concelleira de Cultura, Lola Do-
pico, presentaba a segunda parte 
do programa ‘A cidade é túa’, cun 
almorzo na Casa das campás co 
que pretendía romper coa rixidez 
doutras presentacións.

Baixo o lema ‘Enerxía creativa’, 
o proxecto trata de traballar cos es-
pazos verdes da cidade para reali-
zar actividades culturais. «Preten-
demos filtrar a cultura a través da 
cidade» declarou Dopico.

Para levar a cabo este proxecto 
preparáronse unha serie de acti-
vidades definidas pola concellei-
ra como ‘‘de baixa intensidade’’. 
«Trátase de facer pequenas inter-

vencións, propiciar pequenos en-
contros que conformen un fluído 
de enerxía creativa por toda a cida-
de», explicou Dopico.

actividades. O programa, que-
comeza esta tarde coa interven-
ción poética de María Lado ás 

16.00 horas en Benito Corbal, e a 
de Mig Seoane ás 20.30 horas na 
Praza da Leña, destaca polo labor 
de decoración dos espazos urbanos 
que correrá a cargo da artista Lu-
cía García Rey. «Serán pequenas 
intervencións, como a transfor-
mación dun banco, que darán a 

nota de creatividade na cidade», 
comentou Lola Dopico.

Outra das iniciativas que se le-
varán a cabo é un intercambio de 
libros, é dicir, os cidadáns pode-
rán depositar no Concello libros 
usados que se enviarán ás casas 
da cultura municipais para com-
pletar a súa oferta.

novos talentos. Dentro das pe-
quenas pinceladas de rúa atópase, 
por exemplo, a proposta ‘música 
de rúa’, a través da cal artistas que 
realizan música dende a produ-
ción local terán a oportunidade de 
presentar os seus proxectos ante 
os cidadáns pontevedreses.

No ámbito dos sons destaca ta-
mén o proxecto ‘ornitoloxía urba-
na’, espectáculo experimental no 
que un grupo de artistas rescata-
rá o son do patrimonio natural do 
río Gafos, a Praza de Barcelos ou a 
Alameda, que se foi perdendo co 
paso do tempo.

Pero se hai unha iniciativa que 
destaca é ‘1 minuto de poesía’, ac-
tividade que pretende incentivar 
a participación dos cidadáns no 
ámbito da creación poética. Así, 
todos os que o desexen poderán 
enviar os seus poemas á páxina 
web: administracioncultura@
pontevedra.eu, ou ben deposita-
los nunha caixa de correo que se 
instalará no propio Concello.

De tódalas creacións recibidas 
farase unha selección de poemas 
que serán impresos e colocados en 
zonas nas que habitualmente os 
cidadáns teñen que agardar, como 
paradas de autobús.

Pontevedra mesturará os espazos 
públicos coa cultura urbana
▶ ‘Enerxía creativa’ 
utilizará as zonas 
verdes da cidade

▶ O proxecto comeza 
hoxe co recital ‘1 
minuto de poesía’

Un momento do almorzo de presentación da iniciativa na casa das Campás. javiEr cErvEra-mErcadillO

Os cidadáns poden 
envar poemas a 
administracióncultura@
pontevedra.eu e estes 
pasarán a decorar a didade


