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1. QUEN SOMOS? 

 

a. Plataforma Cidadá Proxecto Cárcere 

A Plataforma Proxecto Cárcere é unha estrutura aberta creada a finais de 
2010 entre distintas persoas e colectivos cidadáns que intenta recoller as 
inquedanzas e sentimentos da veciñanza do barrio e da cidade en xeral 
entorno á rehabilitación do cárcere e uso do mesmo por e para a cidadanía a 
través da creación dun movemento cívico de concienciación do dereito a 
acadar eses fins. 
 
No momento actual onde o edificio do cárcere é cedido por parte do SIEP 
para uso sociocomunitario ao Concello da Coruña, Proxecto Cárcere inicia 
unha nova fase que pode ser denominada de “transición”.  A nosa función 
fócase agora en abrir un espazo de participación para as cidadás e cidadáns 
interesadas nun uso público e en comunidade do cárcere. 
 
Proxecto Cárcere funcionaría durante a fase inicial de posta en marcha da 
proposta como facilitadora do proceso participativo e negociacións entre 
institucións e cidadanía aportando os seus coñecementos, experiencia e 
filosofía. 
 
Proxecto Cárcere está constituída legalmente como asociación cultural sen 
ánimo de lucro, regulada na Lei Orgánica 1/2002, con CIF G-70328359. 

 

b. Actual Grupo Cidadán 

A fase transición pretende crear un grupo estabel, denominado Grupo 
Cidadán, disposto a traballar in situ no edificio e na creación de propostas e 
negociación coas institucións. 
 
As persoas e colectivos que neste momento, Xaneiro 2017, están 
activamente a participar no proxecto, e que presumimos irá aumentando coa 
incorporación de mais persoas nos próximos meses son: 
 

● Adrián González 
● Alberto Fortes 
● Alfonso Rodríguez (Ostendit musica) 
● Asociación de Recuperación da Memoria Histórica 
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● Carmen Cotelo 
● Carmen G Rodeja (Memoria do cárcere) 
● Comisión Recuperación Memoria histórica 
● Daniel (Feira Social) 
● Eva Pinheiro 
● Fabrizio Rosano 
● Javier Rodríguez 
● Laura Sánchez 
● Manolo Pazos 
● Manuel Monge 
● Mariola Mourelo 
● Mauricio 
● Rafael Prieto Suarez (Ostendit musica) 
● Son d'aqui 
● Senén Rodríguez-Carrera 
● Tono Eidan 
● Vera Arauzo 
● Xaquín Silva 
● Pepe Lado 
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2. OBXECTIVOS DO PROXECTO 

 

a. Filosofía do proxecto 

O antigo cárcere provincial da Coruña, actualmente en desuso, 
preséntasenos hoxe como un desafío á cidadanía coruñesa para intentar 
acadar a súa transformación dun espazo de represión noutro representativo 
da convivencia libre, onde primen os usos sociais, culturais e educativos e 
onde a memoria histórica do edificio estea sempre presente, recuperando e 
reivindicando a memoria das vítimas. 

 
Pretendemos que ese espazo responda ás necesidades e intereses reais da 
cidadanía e no que a participación desta cobre o maior protagonismo por riba 
de outros intereses económicos ou políticos. Así, as fórmulas de organización 
e de xestión que se establezan deberán conceder especial importancia á 
capacidade de decisión das persoas e asociacións que formen parte do 
proxecto. 
 
Fuximos de investimentos millonarios e apostamos por modelos sustentables 
e de aproveitamento dos recursos existentes e así, no relativo á rehabilitación 
e posta en uso do edificio, apóstase por respectar a estrutura orixinal e 
basearse en principios de sustentabilidade e integración no entorno 
urbanístico no que se atopa, nas inmediacións do campo da Torre, patrimonio 
da Humanidade dende o 2010, e do Campo da Rata e do Memorial Xermolo. 
 

b. Obxectivos actuais 
● Rehabilitación urxente das cubertas e estructura base do edificio. 

● Iniciar un proceso gradual de restauración e mantemento do 
mesmo baseado en principios de adaptabilidade, sustentabilidade, 
participación e baixo custo. 

● Abrir o cárcere de forma urxente para a posta en práctica dunha 
xestión cidadá do espazo para transformar o cárcere nun lugar de 
encontro, coñecemento e participación cidadá, con propostas sociais, 
artísticas, culturais, turísticas e espazo da recuperación da memoria 
histórica e de dereitos humanos. 
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c. Obxectivos ao longo prazo 
● Recuperar e manter na súa totalidade o antigo cárcere da Torre para 

uso e desfrute da cidadanía. 

● Crear modelos de xestión participativa onde as cidadás e cidadáns 
sean as e os protagonistas e que podan ser aplicados dentro e fora do 
cárcere. 

● Conseguir autonomía económica, tanto monetaria como social, para 
que o proxecto poda funcionar sen tutelaxes e dacordo aos tempos e 
ritmos das persoas.  
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3. PROPOSTA REHABILITACIÓN 

 
A fase de rehabilitación terá unha primeira fase na que se abarcará as 
actuacións urxentes en todas as áreas do complexo, nas envolventes 
(cubertas, muros e ocos) na procura da estanquidade do conxunto. No 
proxecto de rehabilitación terase en conta o aniñamento das aves no cárcere, 
podendo contar na obra con especialistas nesta fase.  
 
Ademais tamén se abordarán a adaptación dalgunhas zonas do edificio para 
poder ter actividades dentro do cárcere dende o primeiro momento. 
 
No proceso de licitación das obras de rehabilitación se incorporarán cláusulas 
sociais que primen a empresas pequenas/medianas especializadas en 
rehabilitación e cobertas. 

 
O proceso de rehabilitación e posta en uso do edificio debe responder a unha 
serie de principios básicos, acordes coas inquedas da iniciativa e coa 
viabilidade efectiva da súa recuperación. Así, dito proceso será:  

 
● Aberto e adaptable: Non responderá a un proxecto pechado 

previamente, nin se acometerá de vez, senón que se levará a cabo por 
fases atendendo a un plan estratéxico. Isto permitirá a flexibilidade 
dos tempos e do financiamento. Así mesmo, facilitará a concordancia 
entre as necesidades reais de uso e o seu soporte físico, ao ser 
posible adaptar as distintas intervencións ás circunstancias do 
momento (recursos, novos usos, novas propostas), e ao contar co 
coñecemento adquirido a través dun aprendizaxe proba-erro nas 
actuacións anteriores. 

 
● Participativo: Estender as dinámicas democráticas coas que se 

desenvolven no proceso participativos cidadáns á propia rehabilitación 
do edificio, permitirá incorporar as necesidades, desexos e 
perspectivas da cidadanía á súa posta en uso, co que, traballando 
dende o consenso, garantirase o éxito do resultado e a súa mellor 
aceptación e futuro coidado por parte das propias usuarias.  

 
● De baixo custo: Trátase de orientar o esforzo ao contido e non tanto 

ao contedor, a diferenza do que ocorre noutros equipamentos 
públicos. Ademais, a intervención ten que ser consecuente coas 
limitacións orzamentarias do momento actual. Así, traballarase dende 
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unha lóxica da necesidade e abrindo vías alternativas de 
financiamento. 

 
● Respectuoso cos valores do edificio: A intervención no inmoble 

porá énfase sobre os seus valores arquitectónicos e patrimoniais para 
preservalos e potencialos. A filosofía de mínimos que se propón para a 
actuación semella moi compatible con este aspecto. 

 
● Sustentable: A concreción física da intervención incorporará fórmulas 

vinculadas á responsabilidade coa cuestión ambiental, como son a 
redución das esixencias, a reciclaxe, o emprego de materiais 
respectuosos co medio dende a súa extracción e a bioconstrución, 
posta en obra e vida útil, de técnicas bioclimáticas, e mesmo de 
enerxías renovables. 

 
● Legalista: A rehabilitación deberá asumir as esixencias de 

seguridade, funcionalidade e confort que fixan as normativas da 
edificación correspondentes, de xeito que a xestión e o uso do espazo 
non se vexan comprometidos. 

 
 

Creación dun Observatorio arquitectónico  
Sería de grande beneficio para a recuperación e mantemento do edificio do 
cárcere, aproveitar o traballo realizado polo grupo de infraestruturas de 
Proxecto Cárcere, así como de outras organizacións e colectivos, e 
institucións públicas, que están a apoiar a recuperación do edificio dunha 
maneira sustentable e en sintonía coas demandas e propostas cidadás. 
Neste observatorio poderíase incluír a Escola-obradoiro e a realización de 
formación e intercambio de procesos de construción e urbanismo acorde cos 
tempos actuais. Entre as diferentes propostas de temas a tratar están a 
bioconstrución, urbanismo social, sustentabilidade arquitectónica, reciclado 
de lixo, contaminación, transporte urbán, xentrificación, etc.  
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4. USOS E CONTIDOS 

 

a. Filosofía 

Entendemos que a vontade da maioría da cidadanía está a prol de que o 
cárcere manteña un carácter de uso público no seu conxunto, 
independentemente dos diferentes proxectos que podan convivir no edificio. 
Concluímos, pois, que non sería axeitado iniciar proxectos de carácter elitista, 
lucrativo ou mercantilista que resultase contrario aos intereses das coruñesas 
e coruñeses e que xa están a funcionar noutros espazos privados ou públicos 
da cidade. 
 
A proposta da Plataforma Proxecto Cárcere consiste na creación dun centro 
sociocomunitario, da memoria e dos dereitos humanos, de xestión e 
participación cidadá onde se poidan desenvolver actividades sociais, culturais 
e artísticas e onde se respecte e recupera a memoria das vítimas e do 
edificio. 
Esta proposta non sería incompatible con outros usos públicos do edificio do 
cárcere, dadas as súas dimensións, e que se consideren adecuados ou 
apropiados ao mesmo sendo consensuados co Grupo Cidadán. 
 

b. Criterios de uso 

Este espazo estaría aberto a todas as propostas cidadás independentemente 
da natureza da súa actividade ou corrente ideolóxica, sempre e cando 
respectasen os valores e principios do proxecto e dos dereitos humanos 
internacionalmente recoñecidos: non sexista, non racista, non lgtbiqfóbico, 
non clasista... 
 
Priorizaríanse proxectos e iniciativas que encontrasen dificultades en 
participar nos espazos convencionais por razóns económicas, por ser grupos 
ou persoas individuais nos inicios da súa actividade artística, social, deportiva 
ou aquelas actividades que teñan que ver coa memoria e a reparación do 
sufrimento das vítimas, ou por ser a súa actividade por e para minorías ou de 
carácter específico con limitadas axudas e divulgación. 
 
A pesar de dar prioridade a iniciativas minoritarias o cárcere aceptaría tamén 
outras actividades de maior envergadura e proxección económica, cultural e 
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social de acordo cuns canons predeterminados nos que todas as partes se 
beneficiaran da súa colaboración. 
 
Daríase valor a proxectos de medio e longo prazo que contribuísen ao 
financiamento ou/e actividade continua no cárcere. O espazo pretende ser un 
referente de actividade diaria e por tanto, precisa de iniciativas e actividade 
comprometida co día a día do centro. 
 
Na fase inicial de posta en marcha do proxecto é importante ser parte do 
proceso de formación da estructura do mesmo, colaborando no traballo de 
organización, planificación e deseño do funcionamento do espazo e criterios 
de usos. 
 
Queremos que o cárcere, especialmente neste período de entrada, se 
convirta nun espazo cohesionado onde os diferentes axentes constrúan unha 
identidade común propria e característica do espazo e espíritu do proxecto. 

 

c. Propostas  

No noso Plan de Viabilidade hai diferentes propostas que no momento de 
entrada no cárcere darían paso a aquelas que contasen con persoa/as 
promotoras dispostas a tornalas realidades.  
 
A  continuación incluímos algunhas das que están a saír do Grupo Cidadán 
actual en que se vai transformando a Plataforma Proxecto Cárcere, e que 
contan con persoas e/ou colectivos con intención de promovelas. A medida 
que os diferentes espazos do edificio sean recuperados e habilitados poderán 
irse incorporando mais ideas a desenvolver dentro do cárcere. 

 

A) Espazos de lecer e convivencia: Hortas Urbanas, un bo comezo 
Habilitar espazos exteriores e interiores de lecer, deporte e troca de intereses 
e saberes desde diferentes perspectivas, incluíndo a interxeracional e 
multicultural, e onde se facilite a participación das mulleres e de persoas con 
diversidade funcional. 
 
Neste momento temos a cesión dunha das tres Hortas Urbanas por parte do 
Concello no Parque Carlos Casares e xa temos formado un Grupo de 
Traballo para comezar a darlle vida vexetal, humana e sobretodo comunitaria. 
Tomando como base esta primeira iniciativa iríamos abrindo segundo sea 
requerido diferentes espazos de lecer e convivencia que acheguen ás 
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diferentes persoas do barrio ao cárcere como proxecto comunitario. Algunhas 
posibilidades serían acondicionar os xardíns, mercadiños de troco, cinema, 
taller de bicis, cociña/comedor comunitario, granxa escola, espazos 
deportivos e punto de información sociocultural, entre outras. 
 

B) Espazo da Memoria e Dereitos Humanos 
Crear un espazo permanente de reflexión e proxecto de futuro sobre os 
dereitos humanos utilizando a memoria histórica como base. Non se procura 
crear un museo estático e afastado da vida contemporánea senón que sea un 
ente vivo conectado coa actualidade social e política, como unha escola 
permanente e en continuo diálogo do pasado, presente e futuro coa memoria. 
Tomando como exemplos outros centros de Arxentina, Chile, Francia, 
Alemania ou Bosnia. 
 
A memoria impregnaría todo o cárcere, deixando que as marcas do pasado 
fiquen nas paredes a convivir cos novos usos e actividades que ocupen o 
edificio. Ademáis de relacionalos con outros lugares da memoria da cidade 
como son o Campo da Rata e o Memorial Xermolo 

 
Tamén considerar a posibilidade de utilizar un espazo no cárcere como sede            
da futura Oficina Municipal de Atención ás Vítimas, dependente dun          
organismo máis amplo que estamos a reclamar a través dos grupos           
municipais; facer o inventario de todas as persoas represaliadas         
politicamente que pasaron polo cárcere, e propoñer a celebración periódica          
no cárcere -como eixo do que puidera ser unha programación estable de            
actividades memorialísticas- dunhas xornadas da memoria histórica da Galiza         
poñendo especial atención na recuperación da memoria de espazos de          
represión que foron borrados. 

Estes espazos permitiría colocar a Coruña no mapa dos concellos implicados           
na Historia reciente e nos Dereitos Humanos. 

 

C) Espazos de diferente tamaño para uso público puntual e permanente  
b.1. Espazos de pequeno e medio tamaño: Salas de reunión para o 

proxecto e outros colectivos e persoas que o precisasen. Especialmente 
importante para aqueles grupos informais que non teñen CIF e só poden 
reunirse en horario de tarde noite, ficando así fora da maioría dos centros 
públicos da cidade. 
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Galerías, obradoiros, salas de ensaio, salas de conferencias, 
concertos, etc. onde artistas provintes do viveiro e artistas independentes e 
artesáns podan expoñer e vender o seu traballo, e onde se ofrezan 
obradoiros, charlas e todo tipo de eventos que acheguen a arte ás cidadás e 
cidadáns, e onde as/os artistas se inspiren na comunidade na que viven ou 
traballan. Propostas concretas de persoas do grupo cidadán de técnicas de 
estarcido stencil, mercado regular de artesáns e tenda e lugar de exposición 
da que se ocuparía o mesmo colectivo, actividades de teatro e a celebración 
do mes do Orgullo Trans en Outubro do 2017, ademáis de organizar un 
festival de arte multidisciplinar. 

 
b.2. Espazos de medio e gran tamaño: Consideramos tamén moi 

importante a idea de ocupar espazos máis amplios onde se podan facer 
concertos de música, teatro e outras actividades e que podan albergar a un 
número maior de persoas. Isto preséntase como unha necesidade para os 
colectivos e persoas do Grupo Cidadán actual como un xeito de poder acoller 
a un crecente número de usuarias do cárcere, e para darlle vida e 
sustentabilidade socioeconómica ao proxecto ao medio e longo prazo. 
Entendemos que depende do progreso das obras no cárcere mais queríamos 
colocalo neste documento como unha petición moi relevante para o grupo. 
Propostas concretas: concertos musicais puntuais, taller ou talleres de 
oficios, que funcionen tamén como lugares de aprendizaxe, pista de 
patín cuberta, que sería a primeira da cidade e de especial demanda por 
parte da xente xoven, nunha cidade con longos invernos de choiva.  

 

D) Escola de Participación Cidadá 
Desenvolver unha formación continua de valores sociais participativos para 
facer sustentable a xestión cidadá do Proxecto, así como de toda a cidadanía 
en tempos de precariedade laboral e económica, con aprendizaxes que 
fomenten o pensamento, reflexión e a asertividade individual e colectiva das 
mulleres e homes da nosa cidade. As temáticas suxeridas en torno a este 
espazo son dunha grande diversidade: Economía social, modelos alternativos 
de financiamento e xestión, grupo de investigación de comúns urbanos, 
cooperativismo, oficios tradicionais, ecoloxía, mediación, feminismo, procesos 
grupais, convivencia pacífica, reciclaxe, emprego, sostenibilidade, consumo, 
bioconstrución, software libre, tecnoloxías sociais e teatro político-social, etc. 
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E) Oficina de estudo da cidade en man común 
O propio funcionamento do cárcere plantéxase seguindo unha lóxica de 

mancomunidade. Esta práctica podería empregarse para investigar e desenvolver o 

tema do man común aplicado a bens urbanos, e mesmo chegar a crear normativa ao 

respecto.  

 

F) Viveiro de Artistas 
Un espazo colaborativo de traballo para todas aquelas persoas adicadas a 
temas culturais e artísticos onde poder crear sinerxías para o desenrolo da 
súa actividade tanto a nivel creativo como profesional. Sería un lugar de 
encontro entre os diferentes axentes da cidade, dándolle especial importancia 
ás relacións de apoio e “contaminación” cultural entre artistas en diferentes 
momentos da súa andaina, á experimentación e produción interdisciplinar, e 
á proxección e aprendizaxe local, nacional e internacional.  

 

G) Recordarse do outro cárcere  
Tendo en conta a proximidade física co C.I.S. Carmela Arias y Díaz de 
Rábago” e o pasado do noso edificio entendemos que unha estreita 
colaboración entre os dous centros sería unha ferramenta valiosa para o 
desenrolo cultural  e facilitar,na medida do posible, a reinserción e integración 
plena dos internos na nosa sociedade. 

 

H) Outras ideas do Plan de Viabilidade  
Das propostas que recollemos no Plan de Viabilidade e esperamos se podan 
desenvolver nun futuro no espazo do cárcere estan:  Espazo de participación 
activa para a mocidade,  Servizos Públicos e Comunitarios, Biblioteca de 
libros libres, Albergue Xuvenil, Vivendas Sociais, Centro Interpretación da 
Torre de Hércules ou Observatorio Arquitectónico (explicado no apartado 3 
deste documento).  
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5. XESTIÓN E RELACIÓNS CO CONCELLO 

 

a. Modelo de xestión 

“Entendemos a autoxestión como a autonomía da cidadanía en determinar os 
contidos, a toma de decisións e a organización do cárcere.” 
 
É importante subliñar o marco de partida deste proxecto. A diferenza doutros 
procesos cunha perspectiva autoxestionaria levados a cabo na cidade nos 
últimos anos, como poden ser o CS A Comuna, A Nave ou o CSO A 
Insumisa, estamos a falar agora dunha iniciativa que aspira a activar un 
espazo a través do entendemento coa administración pública e co apoio da 
veciñanza. Pendentes de concretar o grao de colaboración admisible ou 
desexable coas administracións e institucións, a aposta firme é a de traballar 
dende a autonomía no control do devir desta iniciativa.  
 
Non estamos pois a falar dun modelo xa construído, senón que o temos de 
facer entre todas en base a referencias doutros espazos similares en 
diferentes partes da Galiza, do Estado Español e do mundo, e a nosa propia 
experiencia como cidadás e cidadáns. Pensamos que é fundamental ser 
conscientes das nosas particulares potencialidades como limitantes, 
algunhas que xa coñecemos e outras que só poderemos enfrentar coa 
prática do día a día da posta en marcha do proxecto. A propia xestión do 
espazo é parte do proceso en que a teoría, a práctica, a experimentación e 
por tanto o erro son os pilares da aprendizaxe colectiva e da particularidade e 
excepcionalidade desta proposta. 
 
Este é un proceso por tanto flexíbel e responsable no que se procurará a 
maior efectividade colocando no centro as propias dinámicas e ritmos da 
participación cidadá cun diálogo aberto coas institucións responsabeis do 
edificio. En calquera caso serán as persoas que participen no grupo activo as 
que definan co seu compromiso e visión colectiva o modelo concreto que 
escolleremos de xestión.  
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b. Organización interna 

 

 
De momento imos manter a nosa organización interna pois pensamos que se 
adapta ben á nosa situación actual.  
 
A comunicación xeral do proxecto, así como dos diferentes Grupos de 
Traballo é transmitida na Asemblea onde tamén se toman as decisións 
estratéxicas. O Grupo coordinador, idealmente formado por representantes 
dos diferentes Grupos de Traballo, encárgase da dinamización da toma de 
decisións e accións do proxecto. Estableceranse diferentes Grupos de 
Traballo que poderán mudar no tempo dacordo as diferentes fases e 
momentos do proxecto, e serán os encargados de facer o traballo mais 
específico da súa área así como de tomar decisións operativas respetando 
sempre a visión e acordos tomados en Asemblea.  
 
Temos un Manual de Funcionamento elaborado en detalle que servirá como 
guía para o noso traballo do día a día e que será revisado e adaptado 
periodicamente dacordo á nosa experiencia e necesidades. 
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Para establecer as nosas relacións e organización grupal e idea de 
participación basearémonos no principio de mancomunidade “Casa Aberta 
con Fume” outorgando dereitos e responsabilidades aquelas persoas que 
contribúan a darlle vida ao proxecto no día a día. Teremos en conta ás 
persoas que contribúen de forma esporádica ou á distancia, mas sempre 
respectando e priorizando ás persoas e colectivos que fagan posibel que esta 
casa que será o cárcere da Torre se manteña con lume, é dicir actividade 
permanente. 

 

c. Relación/Coordinación co Concello 

Acollendo o reto de crear novos modelos de relacionamento entre a 
cidadanía e as institucións, particularmente as locais, cremos que é 
fundamental establecer unha comunicación e coordinación fluída ao mesmo 
tempo que respectuosa coas necesidades e ritmos das diferentes partes. 
 
Proporíamos que unha vez establecidos os criterios de uso do espazo, a 
intervención do Concello no día a día do proxecto fose mínima para permitir 
que o grupo activo do Cárcere puidera desenvolver a súa actividade con 
tranquilidade, eficacia e autonomía. 
 
Realizaríanse reunións trimestrais entre a xente que asuma o cárcere da 
Torre, dentro do noso organigrama probablemente o Grupo Coordinador, ou 
un comité específico, e representantes do Concello. Nestas reunións, en que 
se establecería un diálogo de igual a igual, compartiríase información de 
ambas partes sobre a actividade da Cidade e do Cárcere.  
 
Coa práctica de encaixar as diferentes dinámicas que se dan no ámbito 
burocrático e no ámbito social, esperamos que xurdan co tempo modelos 
efectivos e flexibeis que poderían ser aplicados non só no cárcere mais en 
outros espazos da cidade nos que a cidadanía en formato coletivo quixese 
xestionar e promover iniciativas en inmobles en desuso da cidade.  
 
Tendo unha proxección e visión global do proxecto a 10 - 20 anos vista para 
nós é especialmente importante a autonomía deste proxecto de calquera 
partido político pois a nosa intención é ir alén de lexislaturas temporais e 
facer permanente a actividade e xestión cidadá do Cárcere da Torre. Con ese 
fin estamos dispostas a abrir canles de comunicación con outras 
organizacións políticas da cidade e en particular daquelas que forman parte 
do goberno de María Pita.  
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6. FINANCIAMENTO 

 
Dende Proxecto Cárcere somos conscientes da envergadura do gasto que 
pode supoñer tanto a rehabilitación inicial do edificio, como o seu posterior 
mantemento. O gran tamaño do edificio fainos ser realistas e propor unha 
rehabilitación e recuperación da actividade por fases. Se o noso obxectivo é a 
autoxestión, debemos ser conscientes da necesidade de equilibrar gastos e 
ingresos. 
 
Tamén queremos incluír neste apartado a nosa visión sobre os recursos 
económicos que son necesarios para o funcionamento e vida do proxecto 
cidadá no cárcere. A pesar de que nos imos focar aquí na parte monetaria, 
tamén é fundamental salientar a parte social e humana. Uns recursos que 
todas e todos os que estamos xa a participar no proxecto estamos aportando 
ao mesmo. O noso tempo, as nosas habilidades, a nosa ilusión, son a base 
fundamental sobre a que se ten sustentando esta iniciativa durante 6 anos. 
Sabemos que a forza humana será o grande potencial económico que como 
colectivo imos a aportar e sen o que ningunha outra iniciativa, pública ou 
privada, pode ter sustentabilidade nen no tempo, nen no espazo, non importa 
o habitable ou fermoso que poda ficar con moitos cartos invertidos nel.  

a. Responsabilidades das Institucións 

A parte dos gastos de mantemento básico do edificio do cárcere, 
consideramos deberían correr por conta da institución pública propietaria do 
inmoble, neste momento o SIEP. Os gastos de uso por actividade 
sociocomunitario, isto é electricidade, auga, seguro de responsabilidade civil, 
etc, por parte da institución á que se lle cedeu o uso para este fin, o Concello 
da Coruña. 
 
O Concello da Coruña apoiaría posibeis solicitudes de financiamento tipo 
subvencións europeas feitas desde o Grupo Cidadán, cando fora requerido 
este aval pola institución convocadora. Tamén negociaría co SIEP no caso de 
ser necesario para poder cursar as solicitudes e propostas de financiamento 
para melloras do Cárcere e o seu uso sociocomunitario. 
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b. Responsabilidade do Grupo Cidadán 

O Proxecto Cárcere tense constituído como unha asociación cultural sen 
ánimo de lucro e, polo tanto, ten personalidade xurídica de seu, con 
capacidade para contratar (persoas e servizos) e xestionar fondos.  
 
O grupo cidadán de entrada á súa vez procuraría financiamento, 
independentemente ou en colaboración coas institucións para levar a cabo a 
progresiva rehabilitación do edificio e dos espazos de uso comunitario e 
socioculturais da súa responsabilidade/xestión para garantir o seu uso real a 
través de métodos como o micromecenazgo, obradoiros-taller, subvencións a 
diferentes institucións públicas/privadas de nivel local, galego, estatal, 
europeo e/ou internacional, aportacións das iniciativas cohabitando no 
cárcere, etc. 
 
O financiamento de cada proxecto ou actividade concreta que se 
desenvolvera no edificio sería responsabilidade das persoas promotoras de 
cada iniciativa. 

c. Posibeis fontes de ingreso  

Outras fontes de ingresos para garantir o funcionamento e actividade 
continua do centro sociocomunitario proposto neste documento poderían ser: 
 

● Bar permantente ou temporal para eventos. 

● Cotas de socias/os  

● Doazóns de mecenas ou cidadáns que simpaticen co proxecto e 
desexen ver o antigo cárcere en uso e mellor estado.  

● Aluguer de espazos permanentes e temporais. No caso de actividades 
consideradas lucrativas.  

● Subvencións que convocan diversas entidades públicas.  

● Patrocinio de diversas entidades privadas para o proxecto en xeral ou 
para actividades puntuais que se organicen polo colectivo, sempre e 
cando eses patrocinadores cumpran unha serie de requisitos que 
consideramos fundamentais para aceptar achegas (respecto ao medio 
ambiente, comportamento ético, respecto á igualdade e á 
diversidade...). 
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● Actos de recadación de fondos contando con participación de artistas 
involucrados no proxecto: músicos, artistas, doazóns artistas 
plásticos,etc . 

● Venda de merchandising da asociación (camisolas, chapas, paraugas 
e outros artigos).  

● Mercados de troco que inclúan en cada intercambio de bens entre 
dúas persoas unha pequena doazón para a asociación.  
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7. FORMA XURÍDICA 

 

a. Realidade actual 

A Plataforma Proxecto Cárcere ten a forma xurídica de asociación 
sociocultural sen ánimo de lucro, regulada na Lei Orgánica 1/2002.  
 
Converternos nunha entidade xurídica implicou unha maior burocracia 
interna, pero tamén, nos ofrece maiores facilidades de colaboración coas 
administracións públicas.  
 
De momento continuaremos con este modelo xurídico como vía mais rápida e 
fácil para a posta en marcha do proxecto á maior brevidade. 
 

b. Perspectivas de futuro 

A pesar de utilizar a forma xurídica de Asociación, queremos traballar durante 
estes anos na creación dunha proposta de forma xurídica que responda 
mellor as necesidades reais da cidadanía e que poda ser aplicada a outros 
proxectos similares ao noso.  
 
Para iso contamos coa boa experiencia dun obradoiro e charla sobre as 
mancomunidades galegas realizado nos pasados anos, no que nos demos 
conta de como esta forma xurídica e xeito de xestionar o común podería ser 
aplicado ao cárcere.  
 
Temos intención de colaborar de aquí ao futuro con outros grupos e 
colectivos enfocados na investigación da mancomunidade como ferramentas 
xurídicas para un mellor funcionamento e adaptabilidade ás persoas e grupos 
que traballamos polo ben común.  
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