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Xabier Pérez Igrexas, en calidade de concelleiro do Bloque Nacionalista 

Galego (BNG) no Concello de Vigo, ao abeiro do estabelecido no Regulamento 

Orgánico do Pleno e da restante normativa aplicábel, eleva ao Pleno da 

Corporación para o seu debate a seguinte  

 
 

MOCIÓN 

SOBRE A POLÍTICA XUVENIL DO CONCELLO DE VIGO 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A cidade de Vigo foi durante anos un exemplo referencial en materia de políticas para a 

mocidade. Após décadas de inercia e de desatención, a partir do ano 1999 e baixo o 

impulso do Goberno municipal liderado por unha alcaldía nacionalista, o Concello de Vigo 

despregou un importante esforzo por atender as necesidades da poboación máis nova. Un 

esforzo público que xermolou no programa “Móvete con Vigo” e que posteriormente 

cristalizaría en iniciativas de éxito como o programa de lecer alternativo “Noites  Vivas” e 

nun apoio institucional sen precedentes ao tecido asociativo xuvenil. Non se tratou dunha 

actuación limitada senón de carácter transversal, desenvolvéndose para alén da área 

delegada de Xuventude en ámbitos como a política cultural, deportiva, educativa ou de 

igualdade.  

Froito desa visión audaz e comprometida coa mocidade viguesa desenvolveuse tamén 

unha importante aposta por dotar a cidade de espazos e programas que permitisen  

consolidar e alargar a oferta de actividades e servizos no ámbito xuvenil. O reforzo dos 

servizos da Casa da Xuventude e do seu Centro de Información e Documentación Xuvenil, 

lograra daquela converter o chalé El Pilar nun verdadeiro nodo base dunha rede de espazos 

que continuaría coa posta en marcha, en marzo de 2001, do programa Súbete ó Castro e a 

apertura anos despois do Punto Xove, sob un modelo decididamente descentralizado.  
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O Súbete ó Castro permitiu recuperar unha dotación practicamente abandonada, como 

era a vivenda e conserxería do depósito de auga, para a converter nun vizoso espazo de 

servizos e actividades para a mocidade nunha localización privilexiada no cerne dun dos 

pulmóns verdes da cidade. De entre as moitas accións desenvolvidas e das que se 

beneficiaron millares de mozas e mozos, cómpre salientar a labor realizada no que ten a 

ver co apoio á creación musical da cidade, albergando un dos primeiros locais de ensaio 

municipais, ofrecendo un amplo programa de formación musical gratuíta ou impulsando 

os CastroConcertos, que mereceron o recoñecemento como unha das mellores iniciativas 

de promoción musical a nivel galego e que serían unha importante plataforma para o 

lanzamento de grupos hoxe consolidados da escena musical viguesa. Aliás, o Súbete ó 

Castro impulsou outras iniciativas de éxito como a Liga de Improvisación para Xóvenes 

Afeccionados (Lixa) e sediou os primeiros esforzos municipais na promoción da cultura e 

deportes de carácter urbano, nomeadamente no ámbito da BMX e o skate.  

O Punto Xove, instalado desde o ano 2007 na rúa López Neira , non era apenas unha 

extensión descentralizada da propia  Casa da Xuventude, senón que respondía ao afán 

municipal por ofrecer unha alternativa saúdabel a un modelo de lecer nocturno ligado ao 

consumo de alcol en pleno centro da cidade, chegando a atender nun só ano a máis de 25 

mil mozas e mozos da nosa cidade. 

En 2011 a política xuvenil municipal daba un importante salto adiante coa apertura do 

Vigo Sónico, en  Valadares. Un proxecto ambicioso, froito da colaboración iniciada entre a 

Dirección Xeral de Xuventude da Xunta bipartita e a Concellaría de  Xuventude, como un 

complexo dedicado fundamentalmente ao apoio á creación musical da mocidade, 

albergando 5 salas de ensaio, 4 cabinas de formación ou un estudo de gravación, das que 

fixeron uso varias centenas de grupos e artistas. Vigo Sónico desenvolvía ademais un 

amplo programa de actividades de diverso tipo, de carácter formativo e tamén de lecer 

alternativo, e as súas instalacións foron utilizadas por un importante número de 

asociacións e colectivos para a realización de eventos.  

Todo o que se ten relatado describe un importante esforzo municipal, que con 

diferentes intensidades e graos de compromiso acabou por ser asumido por diferentes 

gobernos municipais, de diverso signo político, até o ano 2014.  
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En novembro dese ano enceta, co peche do Súbete ó Castro, xustificado en inicio como 

provisional por unhas obras que nunca se realizaron e que se tornou definitivo, un proceso 

de desmantelamento da política xuvenil do Concello de Vigo.  

En agosto de 2017 o actual goberno municipal botaría o feche tamén ao Punto Xove e 

reduciría até a mínima expresión a actividade e servizos da Casa da Xuventude.  

Por vez primeira en case dúas décadas, un Goberno local demóstrase incapaz xa non de 

impulsar novas iniciativas ou programas en material xuvenil senón mesmo de manter o xa 

creado por gobernos anteriores.  

Un desmantelamento que se alarga este ano co feche do Vigo Sónico, que se ben cesou 

na súa actividade a mediados de marzo por causa da pandemia do coronavirus acabou por 

se tornar un dos poucos espazos municipais que non volvería abrir as súas portas. E iso, 

malia que o 13 de febreiro se iniciou un proceso de licitación pública para a prestación do 

servizo de xestión deste espazo, que en xuño sería suspendido para finalmente a Xunta de 

Goberno Local acordar, sorprendentemente, o pasado 26 de novembro a non adxudicación 

do contrato. Un feito que engadido á non celebración da prórroga inicialmente prevista en 

marzo, vén de provocar que neste momento non se saiba se o Vigosónico vai reabrir as súas 

portas nin cando, nun exemplo de xestión neglixente que non se xustifica nas restricións 

sociosanitarias derivadas da Covid19 e que non impediron a reapertura e o reinicio da 

actividade pública noutras instalacións municipais.  

De non corrixir esta situación, promovendo a reapertura no máis breve prazo de tempo 

do VigoSónico, adoptando as medidas organizativas e loxísticas que foren precisas para o 

funcionamento seguro dese espazo, o Goberno municipal fará retroceder dúas décadas a 

política xuvenil do Concello de Vigo colocando a nosa cidade á cola das sete cidades galegas 

neste ámbito e ocasionando un evidente e grave prexuízo ao conxunto da mocidade 

viguesa. 

A este desmantelamento en curso da política xuvenil engádese tamén unha estrutural 

desatención por parte do Concello das necesidades da mocidade viguesa en ámbitos tan 

importantes como o seu acceso ao emprego e á vivenda, que urxe reverter. 
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Polo que, proponse ao Pleno a adopción dos seguintes  

ACORDOS: 

Instar o Goberno municipal a:  

 1  Adoptar as medidas que sexan necesarias para promover a reapertura no menor 

prazo de tempo posíbel do espazo xuvenil Vigosónico coas máximas garantías 

preventivas. 

 2  Volver poñer en marcha o programa Súbete ó Castro e o Punto Xove, así como 

restituír os servizos e actividades suprimidos na Casa da Xuventude.  

 3  Constituír o Consello Municipal da Xuventude como espazo de participación e co-

decisión da mocidade viguesa e o seu tecido asociativo no deseño da política xuvenil 

do Concello, e que teña como primeira encomenda a elaboración dun Plan 

Estratéxico de Políticas para a Mocidade na nosa cidade.  

 4  Despregar novas accións e programas municipais orientados a atender as 

necesidades da mocidade viguesa nos ámbitos do emprego e a vivenda, a principiar 

por executar de maneira completa as partidas do orzamento municipal relacionadas 

con esta finalidade. 

 

Vigo, Galiza, 23 de decembro de 2020. 

Asdo. 

 

 

 

 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE 

CONCELLO DE VIGO 


