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UNHA GALICIA CALIDADE PERMANENTE
Nos últimos anos, a Xunta de Galicia percorreu un longo e produtivo camiño no
campo do urbanismo, a arquitectura e o coidado da nosa contorna. Marcamos e
cumprimos unha folla de ruta que nos levou a obter grandes medidas de país para
ordenar o noso territorio de forma respectuosa co medio ambiente e cos nosos valores
como pobo.

Alberto Núñez Feijóo
Presidente da Xunta de Galicia

Trátase dun camiño que, é certo, non percorremos en solitario desde o Goberno
autonómico, senón que nel nos acompañou o conxunto da sociedade galega,
cada vez máis concienciada con protexer o noso patrimonio e con apostar pola
súa recuperación.
Agora, máis que nunca, somos quen de atender con rigor as novas necesidades construtivas e tamén de poder dar vida a aquelas que xa temos. A rehabilitación é, de feito,
unha das grandes apostas deste Goberno. A rexeneración urbana, a recuperación do
xa construído e a revitalización das nosas cidades, pobos e aldeas é fundamental para
preservar a nosa identidade e para ser responsables coa nosa terra.
Galicia debe ser cada vez máis capaz de conxugar o que temos co que necesitamos,
e apostar por crear estruturas que, ademais de resolutivas, sexan cada vez máis conscientes co medio ambiente e co patrimonio natural. E para iso precisamos da boa
arquitectura, aquela que expresa do mellor xeito unha idea, un tempo e unha cultura.
É unha forma de arte que nos rodea a diario, unha maneira de conxugar de forma
intelixente as necesidades da sociedade e as posibilidades do medio. E Galicia conta
con brillantes arquitectos que ao longo dos séculos deixaron a súa pegada non só
aquí, senón tamén polo resto de España e polo mundo adiante.
De aí vén a importancia de que recoñezamos esta profesión e os seus froitos con iniciativas como os Premios de Arquitectura e Rehabilitación de Galicia, que puxemos en
marcha desde a Xunta no ano 2016 con carácter bianual e que este 2020 celebrarán
a súa terceira edición.
E igual de relevante é a edición desta publicación, na que se recollen os finalistas e
premiados das dúas primeiras edicións, como unha maneira máis de deixar constancia
da Galicia Calidade, aquela que tamén e tan ben queda perpetuada na nosa arquitectura. Estamos seguros de que os traballos aquí expostos servirán de exemplo e inspiración para as xeracións presentes e futuras que buscan o mellor para a nosa terra.

UNHA ARQUITECTURA RESPONSABLE E SOSTIBLE CO MEDIO
AMBIENTE
Os premios de Arquitectura e Rehabilitación da Xunta de Galicia, cuxas dúas primeiras edicións se recollen neste libro, serven precisamente de pulo e recoñecemento á
excelencia da arquitectura e á rehabilitación en Galicia. Nesta obra, ademais, préstase especial atención á sustentabilidade e á traxectoria profesional dun destacado
arquitecto pola súa obra ao longo dos anos e a súa contribución á arquitectura no
territorio galego.

Ángeles Vázquez Mejuto
Conselleira de Medio Ambiente,
Territorio e Vivenda

Cada ano en Galicia realízanse obras arquitectónicas que destacan pola súa contribución á sociedade, ben sexa por contribuír á conservación do xa construído ou ben
por edificar elementos innovadores, co obxectivo de dar aos mesmos utilidade social
e, en consecuencia, coa finalidade de mellorar a vida da cidadanía galega.
Algunhas das funcións da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda son o
establecemento de accións que promovan a innovación e a calidade da vivenda e dos
procesos de edificación e urbanización, acadando estándares de calidade conforme
aos principios de sustentabilidade, aforro e uso de enerxías renovables, así como a
implantación de medidas para a recuperación e rehabilitación de núcleos e vivendas
rurais, na procura da posta en valor do patrimonio arquitectónico galego.
Deste xeito, a Consellería impulsa actuacións no patrimonio arquitectónico de Galicia, co fin de atender as necesidades de enriquecemento deste patrimonio, realizando
unha intensa actividade de fomento da rehabilitación. Ao mesmo tempo, impulsa a
construción de novas vivendas destinadas aos colectivos máis desfavorecidos da nosa
sociedade.
O noso patrimonio arquitectónico está constituído polo conxunto de edificacións representativas da nosa identidade cultural labrada ao longo de séculos e en continua construción, e é merecedor dunha especial atención por parte da administración pública.

PREMIOS DE ARQUITECTURA E REHABILITACIÓN
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

Entre as funcións que lle corresponden ao Instituto Galego da Vivenda e Solo está a elaboración de programas e o establecemento de accións que promovan a innovación e a calidade da vivenda
e dos procesos de edificación e urbanización, para acadar estándares de calidade baixo os principios de sustentabilidade, aforro e
uso de enerxías renovables; así como a implantación das medidas
para a recuperación e rehabilitación de núcleos e vivendas rurais,
na procura da posta en valor do patrimonio arquitectónico da
comunidade.
No preámbulo da Lei 8/2012, do 29 de xuño, de vivenda de Galicia, establécese que esta lei constitúe un instrumento que pode
proporcionarlle estabilidade e dinamismo ao sector e que permite
estimular a promoción e a rehabilitación das vivendas en xeral.

supoñen o recoñecemento á calidade das edificacións rematadas,
tanto de obra nova como de rehabilitación.
Especial mención merecen os dous premios especiais: o de Sustentabilidade e á Traxectoria Profesional. O primeiro busca destacar a
implementación dunha arquitectura responsable e comprometida
co ambiente en consonancia cos programas europeos e o Horizonte Europa 2020. O Premio á Traxectoria Profesional pretende
ser un recoñecemento da especial contribución á arquitectura no
territorio galego.
Os premios naceron no ano 2016, coa súa primeira convocatoria, e teñen carácter bienal.

Neste marco competencial, o Instituto Galego da Vivenda e Solo
impulsa actuacións no patrimonio arquitectónico de Galicia co fin
de atender as necesidades de rehabilitación e, así mesmo, mediante programas de conservación e enriquecemento deste patrimonio, realiza unha intensa actividade de fomento na rehabilitación.
Precisamente este patrimonio, constituído polo conxunto de edificacións representativas da nosa identidade cultural, é digno merecedor dunha adecuada conservación como legado común.
Neste contexto, na nosa comunidade autónoma realizáronse obras
arquitectónicas que destacan pola súa contribución á sociedade,
por constituír elementos innovadores, así como pola procura da
conservación e rehabilitación do patrimonio arquitectónico. Configúrase así unha arquitectura orientada a mellorar as condicións
de conservación e mantemento de edificios con valor patrimonial
ou utilidade social e, en consecuencia, coa finalidade de mellorar
a vida das persoas.
A Xunta impulsa a excelencia da nosa arquitectura e a rehabilitación mediante a convocatoria dos Premios de Arquitectura e Rehabilitación da Comunidade Autónoma de Galicia. Estes premios
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CONVOCATORIA 2016
A convocatoria correspondente a 2016 publicouse no Diario Oficial de Galicia o 22 de abril e establecíanse catro categorías:

Premio Especial á Sustentabilidade. Destinado a destacar
aquela actuación que supoña a implementación dunha arquitectura responsable co ambiente, os recursos e as xeracións
futuras. Dotación económica: 4000 €.

Premio Galego de Arquitectura. Destinado a premiar os proxectos de nova planta relativos a actuacións que xerasen unha nova
edificación ou obras de ampliación e que teñan suficiente entidade propia como para poder ser valorados de forma independente á construción orixinal. Dotación económica: 6000 €.
Premio Galego de Rehabilitación. Destinado a premiar os
proxectos de rehabilitación relativos a intervencións de recuperación e adecuación do parque edificado existente. Dotación económica: 6000 €.

Premio Especial á Traxectoria Profesional. Recoñecemento á
meritoria traxectoria profesional a favor da arquitectura no territorio galego. Outorgarao o xurado con base nas propostas
formuladas polas entidades integrantes do xurado. Dotación
económica: 4000 €.
Os galardoados na edición de 2016 foron os seguintes:

Mencións. Entre as actuacións que non obtivesen premio nas
dúas categorías anteriores poderán destacarse con mención
aquelas que o xurado aprecie como merecedoras dun especial
recoñecemento.

PREMIOS
PREMIO

PROXECTO

AUTOR

Premio Especial á Traxectoria Profesional

Andrés Fernández Albalat

Premio galego de Arquitectura

Casa Chao

CreuseCarrasco:
Juan Creus
Covadonga Carrasco

Premio galego de Rehabilitación

Catro edificios da sede do Rexistro da
Propiedade de Vigo

Irisarri + Piñera;
Jesús Irisarri Castro
Guadalupe Piñera Manso

Camping da Illa de Ons

Estudio de Arquitectura Zaballa y Carballas
S.L.P.:
Juan Zaballa Malcorra
Daniel Guisande Lago

Premio especial á Sustentabilidade
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MENCIÓNS
PREMIO

PROXECTO

AUTOR

Premio galego de Arquitectura, Mención

Vivenda sobre o Miño

Manuel Jorreto Díaz

Premio galego de Arquitectura, Mención

Pavillón de celebracións do Pazo de Cea

Martín de Cominges Carvallo, José Javier,
Villacé Rodríguez

Premio galego de Arquitectura, Mención

Centro social de Oleiros, en Ribeira

Carlos Seoane

Premio galego de Arquitectura, Mención

Centro de actividades mariñeiras
e cabanas do Barranco, en Ousesende,
Outes (A Coruña)

Francisco Liñares Túñez,
Alfonso Salgado Suárez

Premio galego de Rehabilitación, Mención

Rehabilitación de vivenda na Rúa Bonaval
6, en Santiago de Compostela

Jesús Conde García

Premio galego de Rehabilitación, Mención

Casa do Medio, en
Santiago de Compostela

Óscar Andrés Quintela,
Iván Andrés Quintela

Premio galego de Rehabilitación, Mención

Rehabilitación de vivendas no casco histórico de Vigo. Rueiro delimitado polas rúas
Ferrería, San Sebastián e Baixada á Costa

Perfecto Cendón Domínguez,
Francisco Javier Vázquez Fernández

Premio galego de Rehabilitación, Mención

Restaurante das minas San Finx,
en Lousame (A Coruña)

2 es +;
Álvaro Marín Durán
Alfonso Castro Lorenzo
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MENCIÓNS
PREMIO

PROXECTO

AUTOR

Premio galego de Rehabilitación, Mención

Fundación Rubido Romero,
en Negreira (A Coruña)

Elizabeth Abalo Díaz
Gonzalo Alonso Núñez

Mención Sustentabilidade

Dezanove House, en Ribeiriña,
A Pobra do Caramiñal (A Coruña)

José Ignacio Leite Martínez

Mención Sustentabilidade

Escola infantil no Campus
Universitario de Ourense

Elizabeth Abalo Díaz
Gonzalo Alonso Núñez
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CONVOCATORIA 2018
A convocatoria correspondente a 2018 publicouse no DOG do
13 de abril.

Na edición de 2018 o Premio de Arquitectura concedeuse ex
aequo a tres proxectos. Os galardoados son:

Mantéñense as mesmas categorías, pero increméntase a dotación
económica dos Premios Especiais á Traxectoria e á Sustentabilidade ata 6.000 euros, de maneira que todos os premios teñen a
mesma dotación.

PREMIOS
PREMIO

PROXECTO

AUTOR

Premio Especial á Traxectoria Profesional

José Javier Suances Pereiro

Edar do Lagares en Vigo

Perfecto Cendón Domínguez
Francisco Javier Vázquez Fernández

Nova sede dos servizos centrais de Finsa

Miguel Alonso Flamarique (MRM Arquitectos)
Roberto Erviti Machain (MRM Arquitectos)
Mamen Escorihuela Vitales
(MRM Arquitectos)
Antón Varela García

Campus da Auga (Ourense)

Alfredo Freixedo Alemparte
Pedro Diéguez Iglesias

Premio galego de Rehabilitación

Centro de Formación de
Curtiduría de Pontepedriña

Víctor López Cotelo
Ángel Panero Pardo

Premio especial á Sustentabilidade

Sede Norvento

Mangado y Asociados S.L.
Francisco Mangado

Premio galego de Arquitectura
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As mencións corresponderon a:

MENCIÓNS
PREMIO

PROXECTO

AUTOR

Premio galego de Arquitectura, Mención

Casa en Cee

CREUSeCARRASCO:
Juan José Creus Andrade
Covcadonga Carrasco López

Premio galego de Arquitectura, Mención

"Aparcamento na rúa de Xuíz Falcone
en Noia"

Salgado e Liñares, S.L.P. :
Alfonso Salgado Suárez
Francisco Xabier Liñarez Túñez

Premio galego de Rehabilitación, Mención

Reestruturación de 4 vivendas na rúa
Ferrería 45-47 no Casco Vello de Vigo

Eva Castro Álvarez

Premio galego de Rehabilitación, Mención

Acondicionamento do cuartel
da Garda Civil de Ferrol

Estudio Anta Arquitectos:
Sergio Beceiro Lodeiro
Rosa Vilas Ramalde
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CONVOCATORIA 2016

PREMIO ESPECIAL Á
TRAXECTORIA PROFESIONAL

ANDRÉS FERNÁNDEZ-ALBALAT LOIS

O xurado acorda por unanimidade conceder a D. Andrés Fernández-Albalat Lois o Premio especial á Traxectoria Profesional, en recoñecemento á súa meritoria traxectoria profesional en favor da arquitectura no territorio galego.
O arquitecto D. Andrés Fernández-Albalat Lois achegou, ao longo da
súa dilatada carreira, unha excepcional cantidade de méritos que,
pola súa relevancia, sitúano como un candidato merecedor de ser
distinguido co máximo recoñecemento público no ámbito da arquitectura galega.
Para glosar de forma resumida a traxectoria e achegas arquitectónicas de Andrés Fernández-Albalat, temos que nos referir a catro
aspectos esenciais da súa carreira: a súa presenza e participación
fundacional no Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, o seu labor
docente na Escola Técnica Superior de Arquitectura (ETSA) da Coruña, o seu papel central e dinamizador na cultura de Galicia, e, sobre
todo, a súa excepcional obra arquitectónica e urbanística.
Fernández-Albalat é considerado polos arquitectos galegos, de calquera xeración, como o “decano dos arquitectos de Galicia”, pola
autoridade intelectual que mantivo ao longo de máis de medio século. El abordou a complexa tarefa, mentres presidía o Colexio de
Arquitectos de León, Asturias e Galicia, de liderar e dirixir o proceso
de fundación do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, do que
foi o seu primeiro decano, nos anos previos ao comezo da Transición
e do proceso autonómico de Galicia. Neste contexto, as ideas conformadoras de Fernández-Albalat para a institución colexial estaban
fundamentadas na atmosfera cultural, moderna e comprometida, da
contorna de Luís Seoane e Isaac Díaz Pardo, cos que colaborou na
creación de Sargadelos e O Castro. Estas institucións, entre outras,
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foron de capital importancia, naquel proceso, para dotar ao país
de motores de dinamización cultural. Ao redor da súa figura aglutináronse arquitectos das catro delegacións provinciais, compartindo un mesmo proxecto, a través do que se cimentou solidamente
o C.O.A.G. e co que xogou un importante papel no arranque da
autonomía galega.
Como consecuencia da labor colexial, auspiciada desde o seu decanato, saíron iniciativas e se crearon institucións coma o Museo
do Pobo Galego, a Comisión de Cultura do C.O.A.G., o Arquivo
Histórico, a revista Obradoiro, a Comisión de Urbanismo e outras
máis específicas que estiveron moi presentes nos procesos de formalización das estruturas e obxectivos da Autonomía Galega.
No ámbito da docencia, a figura de Fernández-Albalat foi moi relevante, desde o Departamento de Proxectos e Urbanismo da ETSA,
Albalat desenvolveu unha tarefa docente que formou ás sucesivas
xeracións de arquitectos galegos. Á Escola de Arquitectura achegou
as experiencias e resultados derivados da modernidade en tensión
coa tradición que son parte substancial da personalidade creadora de Andrés Fernández-Albalat. A súa presenza na Real Academia
Galega, e despois, tamén, no Colexio de Eméritos de España, pero,
sobre todo, o seu vínculo con numerosas institucións culturais que
vertebran a cultura en Galicia, convertérono nunha figura central,
que encarna o impulso renovador e de conexión con experiencias
foráneas, mantendo un forte vínculo coa cultura tradicional.
Todos os méritos de Fernández-Albalat converxen na súa actividade
central, como arquitecto que proxecta, constrúe, contribuíndo significativamente á transformación dun país; porque se trata dun arquitecto
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galego que realizou case a totalidade da súa obra na súa terra. É posible afirmar que todo o protagonismo e, tamén, o activismo cultural
de Albalat, desenvolveuse en paralelo coa súa investigación na topografía cultural das tipoloxías e dos lugares en proceso permanente de
culturización. Esta é unha clave necesaria para comprender o mundo
que Albalat sempre considerou presente e importante ao proxectar.
Boa mostra diso son as súas obras da fábrica da Coca-Cola, en colaboración con Antonio Tenreiro, e o concesionario e taller de SEAT
na Coruña, que son arquitecturas industriais de referencia desde a
segunda metade dos anos cincuenta. O complexo da Hípica, a restauración e a ampliación da sede da Fundación Rosalía de Castro en
Padrón, ou a sede da Real Academia Galega, tamén na Coruña, son
obras todas elas nas que se conciliaron, nun resultado arquitectónico
excepcional, os valores e intereses históricos e culturais cos demandados polas esixencias funcionais, técnicas e culturais actuais. Esta forma de facer arquitectura tivo continuidade, nun proceso evolutivo no
que o seu autor asumiu os riscos da innovación, en diferentes lugares
de Galicia. A fábrica de Sargadelos, en Cervo, onde se continuou a
construción e a topografía cultural da contorna do recinto histórico da
Real Fábrica de Sargadelos, coa nova fábrica de Cerámica dirixida e
auspiciada por Luís Seoane e Isaac Díaz Pardo, en conxunción coa
sede do Laboratorio de Formas, son bos exemplos deste proceso. A
preocupación polos novos materiais e as novas tecnoloxías nesa procura da propia cultura na contemporaneidade, se exemplifica no centro informático ou de computación de Caixa Galicia na Coruña, ou
na facultade de Humanidades da Universidade da Coruña, na que un
gran baleiro, a modo de ágora, e unha biblioteca aaltiana articulan
un edificio complexo, eficaz e económico.
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As contribucións urbanísticas de Albalat teñen unha especial importancia na súa carreira pero sempre encabezadas pola súa excepcional proposta da Cidade das Rías cuxa ambición transformadora e organizadora dun territorio complexo e delicado, ameazado por unha
gran presión edificatoria, resulta hoxe, case cincuenta anos despois
da súa formulación, dunha actualidade e intelixencia admirables.
Todas estas obras de Albalat, e outras que non mencionamos pero
que lembramos, conforman un corpo arquitectónico imprescindible para comprender a transformación dun territorio a través dos
principios da modernidade e a vontade de non renunciar aos trazos
culturais propios. A obra e a vida de Andrés Fernández-Albalat son
imprescindibles na construción da Galicia actual.
O seu traballo, tan vinculado ao local, cumpre esa singularidade
para ser verdadeiramente universal. O seu valor reside no seu compromiso e na capacidade do seu espírito e das súas ideas para fecundar o rico humus de calquera cultura, en calquera lugar.
O seu estudo segue aberto, e a súa presenza é frecuente en numerosas iniciativas culturais, disposto, como sempre, a explorar a contemporaneidade desde a singularidade da cultura propia.
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PREMIO GALEGO DE ARQUITECTURA
CASA CHAO

CREUSeCARRASCO

Juan José Creus Andrade, Covadonga Carrasco López

1 » Volver construír unha pequena vivenda de pouco máis de tres metros de ancho e 16 de fondo no extremo dunha rúa. A casa anterior
era un bar e vivenda con medianeira cega, ben orientada, situada
no centro histórico desta vila da Costa da Morte.
2 » Resolver con claridade a escena urbana, achegando unha visión
renovada do modo de construír, sen esquecer a propia identidade,
mediante referencias á historia e á cultura do lugar. Corcubión é
unha vila mariñeira cunha zona histórica directamente relacionada
co mar. Fronte á casa anterior, con só dúas fachadas, esta propón
unha terceira que lle dá solución a un dos grandes panos cegos que
quedaran ao abrir unha rúa a través do rueiro.
3 » Edificar en madeira, recordando a construción mariñeira, utilizando táboa pintada de branco, color insistente nas galerías e entrepanos das casas da vila. Madeiras de cedro e iroco, moi estables,
nas carpinterías e na fachada, con taboleiro de 3,5 cm de espesor,
con xunta vertical estanca e cámara ventilada superior e inferiormente. Utilizar estrutura metálica (montaxe) e forxados de formigón visto
(a importancia de teito e solo en arquitectura). Facer pétrea parte
da planta baixa, en continuidade coas fachadas da rúa tradicional.
Recoller o espírito da arquitectura popular sen renunciar a unha expresión propia.
4 » Ter aproximadamente 120 m2 útiles repartidos entre b+2+bc. A
planta baixa como entrada e garaxe para dous coches. A primeira,
zona de día: estar e cociña. A segunda, cuarto con estudio e baño.
O baixo cuberta, cuarto con baño.
5 » Facer un proxecto sinxelo baseado na dimensión lonxitudinal dun
espazo diáfano e na centralidade dos accesos. A escaleira, arrimada
á medianeira, deixa estancias a cada lado, mentres a fachada, na
súa parte central, lle fai sitio como saínte nas plantas altas ou a aproxima como entrada a cuberto no acceso principal. As alturas dobres
e as estreitas ventás-balcón relacionan as plantas entre si e o espazo
exterior, sen chegar a mostralo todo.
6 » Reinventar, coa súa aparencia urbana, un novo espazo vivo, ata
agora en ruínas e sen resolver.
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OUTROS DATOS
Sustentabilidade: a proposta aproveita ao máximo a boa orientación das súas tres fachadas —leste, oeste e sur— e consegue,
mediante a distribución interior e a disposición dos ocos, óptimas
condicións de iluminación natural e ganancia térmica, utilizando
o forxado de formigón como acumulador de calor. A madeira, na
carpintería e fachada, con taboleiro de 3,5 cm de espesor, xunta
vertical estanca e cámara ventilada superior e inferiormente.
Materiais: taboleiro de iroco acabado lasur branco, carpinterías
de cedro natural, forxado nervado de formigón feito in situ, pavimentos de microcemento e mármore Macael, revestimentos de
cartón-xeso pintado e mármore Macael e cuberta de zinc.
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PREMIO GALEGO DE REHABILITACIÓN
CATRO EDIFICIOS SEDE
REXISTRO PROPIEDADE

IRISARRI - PIÑERA

Jesús Irisarri Castro, Guadalupe Piñera Manso

O proxecto, resultado dun concurso, busca o equilibrio entre dar
servizo a unha organización funcional conxunta e non renunciar á
presenza dos catro edificios agrupados, entre conseguir para un organismo de servizo público unha percepción de peza unitaria e a
herdanza alterada dun conxunto de pezas domésticas.
Conservar os valores das construcións leva a unha actuación que
entrelaza tres tipos de intervencións: rehabilitación, reestruturación
para albergar os novos usos e a substitución parcial ou corrección
conforme á normativa, seleccionando os elementos de valor e as
trazas do lugar.
O conxunto organízase a través dun patio-claustro distribuidor, resultado de agregar os patios do parcelario, que adquire así unha
dimensión pública e de identidade. Isto permite resolver cun só desnivel as iniciais catro cotas dos edificios, mantendo aqueles muros de
interese arquitectónico e os seus ocos funcionais; e achega calidade,
así como referencia en sección e claridade de uso. Conseguimos
unha distribución espacial «xenérica» coa maior flexibilidade posible,
aberta de modo «cruzado» á rúa e ao patio. Con máximas prestacións e optimización do espazo, trátase de espazos abertos e continuos onde só se pecha en paquete compacto o espazo de arquivos
e servizos xunto ás medianeiras.
O patio conecta o edificio coas rúas circundantes nos seus diversos
niveis. Na planta primeira recupera o acceso á Rúa Alta e o patio
aberto en terraza, recupera a antiga conexión co canellón de Chao,
abrindo o espazo do patio á cidade.
O acceso principal, no edificio de máis valor e cota intermedia, é
onde se atopan a nova e a vella arquitectura, alí onde esta revive
para o cidadán. É o lugar onde aparece a dimensión pública en forma dun espazo de dobre altura que lle dá presenza ao patio común
desde a rúa e configura o ámbito dos rexistros xa desde a rúa tamén,
para o que recupera a idea dun atrio de acceso, espazo intermedio
entre a cidade e o edificio.
Este proxecto pretende recoller desde a súa formulación ata as diversas solucións construtivas todos eses tempos presentes nas edificacións obxecto da rehabilitación e interconectalos co momento actual
e o novo uso.
Apoiámonos sobre os antigos muros, conservando a súa función e o
valor catastral histórico da zona antiga, saneados e reforzados para
asumir as novas sobrecargas de uso. Cada elemento arquitectónico
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funciona para aquilo que foi deseñado, sen falsear con estruturas
superpostas.
Conservando a tipoloxía estrutural e observando na solución detalles como a dimensión, a xeometría e os valores visuais da estrutura
orixinal, a estrutura horizontal de formigón permite asumir as fortes
sobrecargas do novo programa.
Tamén o proxecto asume o programa, de maneira que xera «ocos»
de diferente calidade ca a orixinal doméstica dos edificios sen modificalos, explotando a construción tradicional das ventás rasadas
totalmente a feixes exteriores, en contraste co recurso para pechalos con vidro de carpintería oculta, de maneira que a poderosa
sombra do muro espeso fai que traballen de modo unitario e anuncien tanto o paso do tempo como un cambio de uso no edificio.
As fachadas conservadas refórzanse puntualmente e xéranse fornelos abucinados de madeira nos ocos para maximizar a luz ao
interior. As partes novas da fachada resólvense con transventilada
de cinc como a cuberta.

No patio, a galería de vidro con carpintería metálica, practicable en ventás de madeira e con protección de lamas de madeira
móbil, optimiza o espazo e a iluminación-ventilación das oficinas.
Mantendo as cotas de arranque de cuberta que o plan esixe, e
a intención deste de manter a escala de agrupación de pezas, o
proxecto ofrece unha paisaxe de cubertas que, sen perder a unidade de cada parcela, consegue, con todo, enlazalas formando un
conxunto unitario. A cuberta de cada predio apóiase nos muros
medianeiros, pero queda aquí vista conformando un espazo de
sección variable, de modo que traslada a riqueza en sección da
cuberta inclinada ao interior.
Recupéranse lousados pétreos e pedras do lugar en solados e muros de áreas públicas, como prolongación do espazo público da
cidade. As oficinas son de chan técnico; chans de formigón pulido
con xunta de aluminio do mesmo ritmo ca o entrevigado. As divisións son de tabiquería en seco de paneis con forros puntuais de
madeira en táboa para mellorar a acústica nas oficinas.
Os restos de muros caídos ou que se alteraron quedan coa súa «traza» vista como
memoria da evolución dos predios. As vellas
tellas reutilizáronse como acabado de terrazas non visitables.
Os elementos de nova construción, así como
as pegadas do proceso, cortes en muros,
reforzos puntuais, etc. resolvéronse en formigón visto, co que se activa a presenza do
proceso de rehabilitación.
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PREMIO ESPECIAL
Á SUSTENTABILIDADE
PROXECTO CÁMPING ILLA DE ONS

ESTUDIO DE ARQUITECTURA ZABALLA Y CARBALLAS, S.L.P.

Juan Zaballa. (Arquitecto), Daniel Guisande. (Arquitecto), Antonio Carballas. (Arquitecto Técnico)

PROXECTO DE CÁMPING: a área actualmente reservada para a
acampada comprende unha parcela de 8.717 m2 en Chan da Pólvora. Sobre esta parcela desenvolveuse o proxecto do novo cámping,
que terá unha capacidade para 276 persoas.
Aparece entón a necesidade de desenvolver as instalacións necesarias
para garantir o seu funcionamento nunha situación carente de todo
servizo. O obxectivo é o deseño dunhas instalacións autosuficientes
no aspecto eléctrico, abastecemento de auga potable e tratamento
de augas residuais; en liña coa nosa filosofía de sustentabilidade e
eficiencia enerxética nas instalacións.
O funcionamento do cámping estará condicionado sobre todo á existencia de transporte marítimo de pasaxeiros, xa que non hai poboación asentada na illa, fóra dos vixiantes do parque. Esta «limitación»
facilita o proxecto das instalacións, xa que a época de funcionamento
coincide coa de maior asollado e resulta unha vantaxe cara ao funcionamento de instalacións autosuficientes baseadas no uso de enerxías
renovables.
O concepto das instalacións realízase baixo os estándares de sustentabilidade, realizando todas as actividades co maior respecto posible
ao medio ambiente. Deste xeito, recórrese ao tratamento e aproveitamento de augas grises e de auga de choiva, á enerxía solar térmica
para a produción de auga quente e á enerxía solar fotovoltaica para a
produción de electricidade.
Inicialmente o proxecto presenta todo un reto de autonomía enerxética
e sustentabilidade.

ABASTECEMENTO DE AUGA: o sistema de abastecemento de augas realízase a partir de dous pozos feitos expresamente para este
fin.
Dado que o caudal de extracción está limitado a 400 l/h, dispúxose unha cisterna de 200 m3 para almacenamento, a partir da cal
se dará servizo ao cámping e a necesidades puntuais de protección
contra incendios.
Todas as billas son temporizadas e de baixo caudal, o que reduce
a demanda real de auga ata un 40 % sen prexudicar o servizo.
Os inodoros alimentaranse do sistema de recuperación de augas
grises provenientes de duchas e lavabos.
O cámping dispón tamén dun sistema de recuperación de auga de
choiva que se utiliza para regar a parcela.
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TRATAMENTO DE AUGAS RESIDUAIS: as augas do saneamento
do cámping xestiónanse dentro da parcela e disponse dunha fosa
separadora de graxas, para ser recollidas e tratadas por un xestor
autorizado.
No colector xeral disponse dun equipo que retira os elementos sólidos vertidos ao saneamento, os cales serán recollidos nun contedor e serán tratados como RSU. A auga, posteriormente, continúa
para un tratamento final nunha depuradora biolóxica. Unha vez
tratada, a auga é vertida, finalmente, ao terreo a través dunha
gabia drenante.
PRODUCIÓN DE ACS: a produción de auga quente realízase mediante enerxía solar térmica. O sistema está formado por un campo de paneis solares térmicos de tubo sen carga. Estes colectores
solares dispoñen dun volume de acumulación de 4.000 litros, de
modo que se pode dispoñer de auga quente todo o día grazas aos
excedentes acumulados durante as horas de sol.

» Os aparellos que utilicen auga quente terán toma de auga
fría e quente.
» Forno, frixideira, cociña, cafeteira e prancha terán gas como
alimentación enerxética.
» Todos os equipos frigoríficos son de alta eficiencia, o que
garante o mínimo consumo eléctrico.
CONCLUSIÓN: o que nun principio podía considerarse como todo
un reto tecnolóxico-ambiental convértese finalmente nun conxunto
de virtudes no que a estratexias sustentables se refire, consegue un
cámping exemplar e respectuoso co medio ambiente e colabora na
protección da contorna natural na que se atopa.

ENERXÍA ELÉCTRICA: a enerxía eléctrica prodúcese mediante unha
instalación solar fotovoltaica illada. Esta instalación está composta
por unha serie de paneis solares fotovoltaicos que, xunto cun paquete de baterías de acumulación de longa duración, permite almacenar os excedentes para seguir dando servizo durante a noite.
SISTEMA DE ILUMINACIÓN: dado que o cámping está situado
nunha zona que pertence á rede Starlight, débese minimizar a contaminación lumínica.
Con este fin, e perseguindo o maior aforro enerxético posible, utilízase iluminación tipo led con detección de presenza e control de
luminosidade que permite adaptar o funcionamento dos equipos á
ocupación dos espazos.
A iluminación de exteriores está formada por balizado-led con sistema de emisión cara ao chan, que ilumina as zonas de tránsito e
carreiros de acceso ás parcelas no interior do cámping, sen producir cegamentos nin emitir luz cara ao ceo.
EQUIPAMENTO DE COCIÑA: co fin de contribuír a conseguir a
autosuficiencia enerxética do cámping, os aparellos da cociña
cumpren as seguintes pautas:
» Usaranse aparellos a gas en lugar de eléctricos, pois a súa
elevada potencia xera grandes distorsións no sistema de alimentación eléctrica.
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PREMIO GALEGO DE ARQUITECTURA
FINALISTA
VIVENDA SOBRE O MIÑO

ARQUITECTO QUICO JORRETO
Manuel Jorreto Díaz

A parcela ten unha gran pendente orientada ao sur, que ademais
coincide coas fantásticas vistas sobre o Miño. O acceso pola parte
superior xera un espazo de transición formado por tres pezas: un
soportal cuberto que serve como garaxe ou espazo polivalente; nun
extremo, semienterrada, a segunda peza destinada aos servizos e,
en terceiro lugar, unha sala miradoiro totalmente acristalada que dá
acceso á casa en si, que se sitúa semienterrada.
A cuberta é unha lámina de auga, rodea este miradoiro e potencia
aínda máis a súa parte poética de relación coa natureza.
A casa, para unha mellor integración na paisaxe, entérrase pola súa
parte norte —xera un patio corrido que lle dá luz e ventilación a toda
ela— e ábrese ao río e ao sol pola súa cara sur. A posición recuada
do oco sur protexe do sol vertical do verán e permite o quecemento
do sol máis baixo de inverno; ademais, desta maneira a casa protéxese visualmente dos veciños.
O salón-comedor-cociña é o espazo principal da casa, con dobre
orientación sur (vistas e sol) e norte (patio, luz cenital). Dous núcleos
de aseos separan este espazo de día das zonas máis privadas, nos
extremos da casa.

Os dous dormitorios dan ao patio, o que xera unha sensación de protección e tranquilidade.
Aproveitando o sol do poñente e do nacente, ao oeste
sitúase unha sala de xogos e ao leste, con acceso independente, un pequeno despacho.
O formigón é o protagonista, a súa rotundidade e expresividade esvaécese co encontro coa topografía e a natureza.
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Dunha forma máis poética, a casa poderíase describir da
seguinte maneira:
Unha cova, un ollo mirando o río, buscando o sol e un patio
enterrado dando luz, ventilación e protección.
O ollo, o suficientemente grande para quentar no inverno
e gozar da paisaxe, o suficientemente pequeno para poder
pechalo e protexer a cova. Un espazo de transición dá acceso á cova, lugar de contemplación e meditación; auga,
aire, terra e lume.
Dentro da cova dous bloques de servizos separan o espazo
de vida e sol das zonas privadas e de descanso protexidas
polo patio.
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PREMIO GALEGO DE ARQUITECTURA
FINALISTA
POUSADA XARDÍN DE ARMENTEIRA

ARQUITECTO

Mauro Lomba Martínez

Este hotel de descanso constrúese nunha aldea do interior da comarca do Salnés. É unha zona moi tranquila, onde se impón a natureza e
a proximidade do mosteiro de Armenteira.
Trátase dunha contorna rural, formada por pequenas casas cos seus
cultivos na base dun precioso bosque.
A parcela ten varias terrazas en escaleira e magníficas vistas cara aos
cultivos de explotación familiar, cara ao mosteiro e, ao lonxe, cara á
ría de Arousa.
Hai un forte vínculo co lugar. Constrúese a pousada co maior respecto á tradición, tanto nos materiais como nas formas, trasladando a
paz do mosteiro e da natureza ao proxecto. A edificación adáptase
ao propio terreo, formando socalcos con cuberta axardinada. Estes
socalcos que agrupan os dormitorios crébanse e posibilitan a aparición de espazos comúns de reunión arredor do lume, con chemineas
suspendidas de bufardas piramidais.
O acceso ao hotel prodúcese a través dun claustro de pedra, ao que
dan os espazos de uso común do proxecto (restaurante e cafetería),
cuxa fachada, de vidro e pontóns verticais de madeira escura, fusiónase co bosque e permite a ventilación cruzada. Os cuartos inspíranse no interior do mosteiro: madeira e pedra. As fachadas alongan o
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seu grosor e xéranse espazos habitables. Chan de pedra, paredes de
pedra, teito de pedra, banco de pedra.
As fachadas dos cuartos realízanse con pedra local texturizada cun ritmo de ocos abucinados e lucernarios sobre as chemineas que, xunto
cos peches de baleas de aceiro e as cubertas vexetais, establecen un
diálogo coa natureza e rememoran o carácter do mosteiro.
Proxectamos unha envolvente de pedra traballando como unha fachada transventilada. Esta solución permite compaxinar unha boa
solución técnica cun marcado carácter.
A pedra mecanizada con tecnoloxía actual e acabada con pequenas
texturas feitas a man polos canteiros dota de gran personalidade o
resultado final e consegue manter vivo o oficio do canteiro, que fai
única cada peza e engade a parte emocional e artística. As liñas mecanizadas inspíranse nas ramas das árbores e as texturas obtidas coa
rotura manual da pedra simulan as cascas das árbores.
Cando desaparece a néboa, descóbrese o mosteiro e enténdese a
tranquilidade do lugar.
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PREMIO GALEGO DE ARQUITECTURA
FINALISTA
PAVILLÓN DE CELEBRACIÓNS
NO PAZO DE CEA, NIGRÁN

ARQUITECTOS

José Villacé, Martín de Cominges Carvallo

O pazo de Cea está situado nun terreo dunhas tres hectáreas en
Nigrán. A súa construción iníciase no século XVII e sofre sucesivas
ampliacións nos séculos seguintes. O proxecto supón a recuperación
e acondicionamento (aínda non completados) tanto da edificación
principal do pazo como dos seus anexos e dos xardíns e terras que
o rodean, que van ter un uso turístico, e a nova construción dun
pavillón de celebracións, xa construído e que é a edificación que se
presenta a concurso.
O pavillón de celebracións sitúase na parte posterior do pazo, un terreo que descende formando terrazas desde unha parte superior con
carácter boscoso ata unha carballeira na parte máis baixa do terreo.
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O pavillón aproveita esta disposición en socalcos e sitúase no desnivel entre a terraza
ocupada por un fermoso exemplar de araucaria e a que está no nivel do pazo, co que
se comunica por medio dun xardín de camelias. Conforma unha ruta a través dos xardíns do pazo que inclúe o acceso ás instalacións pola entrada tradicional e un percorrido cerimonial a través da fonte e a eira ata a terraza superior, pola que se descende
ata o pavillón por unha rampla.
O edificio enténdese como a cubrición lixeira dunha parte da terraza na que se sitúa,
apoiándose no socalco e abríndose en todas as direccións para permitirnos ter unha
referencia clara de onde estamos. É unha peza baixa e alongada, que se desenvolve
en dirección norte-sur e fai de base á araucaria baixo a que se atopa e coa que forma
un ángulo recto. Nos extremos da edificación, dúas grandes frontes de vidro fan que a
presenza da edificación do pazo sexa presente desde o bosque, e viceversa. No lado
oeste, unha peza de baixa altura forma un soportal cuberto cara á carballeira que
remata o terreo.
Os servizos do pavillón entérranse na terraza que está no nivel superior, desaparecendo da percepción do visitante. Accédese a eles mediante un patio que se sitúa no
bordo norte da parcela.
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PREMIO GALEGO DE ARQUITECTURA
FINALISTA
MEDIATECA DE CARBALLO

UNHA LIÑA É UN LUGAR
Óscar Pedrós Fernández

Un proxecto de equipamento no medio dun solo urbano non consolidado. Arelas de urbanidade no castigadísimo hábitat galego. Un
proxecto de biblioteca durante a crise. Unha aposta pola cultura tradicional na era dixital e da telelixo. E como acontece acotío, o rueiro
dotacional non linda coas zonas verdes, salvo nun pequeno recanto.
Esa plusvalía lévana os bloques de vivendas.
A biblioteca Rego da Balsa de Carballo deseñouse a vinte anos vista,
cando o plan parcial colmate a súa capacidade residencial e a engula, se iso acontece; cando só poida ser apreciada desde poucos puntos de vista. É por iso que o edificio se anuncia neses lugares. Tamén
se achega á vía principal, reservando un futuro espazo público no
interior do rueiro ao que se vencella estreitamente a través dun patio,
que ensimesma o edificio e que, pola súa configuración, orientación
e cor, distribúe por reflexión a luz natural ao longo de toda a xornada,
e un vestíbulo.
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O interior proxéctase como un continuum de espazos que pretende que o
consumidor repita e onde as novas tecnoloxías convivirán co libro tradicional. O equipamento na planta baixa responde a unha tipoloxía en U ao
redor do devandito patio, que relacionará —desde a topoloxía— as persoas
maiores que acudan á hemeroteca cos infantes que terán en fronte. Un fondo de saco que semella efectivo. O mostrador, onde chega a tocar o espazo
público, vólvese filtro.
Na planta superior, desprázanse os límites na procura do maior aproveitamento da parcela trapezoidal e dos seus escasos puntos visuais. Un percorrido continuo ao redor do patio cose algúns deses currunchos —aínda reais
nos buratos-escape— con pezas completamente abstractas e dependentes
da luz cenital.
O último repregamento exterior —esta vez vertical— contén no seu interior o
club de lectura, concertos e recitais, ao tempo que cobre unha bancada exterior orientada ao poñente e cara ao único espazo baleiro próximo, reservado
polo plan.
O edificio fotografouse co mobiliario incluído na oferta de licitación. O seu
custo ascendeu a 764,00 €/m2. A arquitectura de baixo custo, alén do deseño, deféndese tamén coa dirección de obra e o compromiso da contrata,
que aquí foi exemplar.
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PREMIO GALEGO DE ARQUITECTURA
FINALISTA
EDIFICIO TALLER
DO MOSTEIRO DE ARMENTEIRA

RODRIGUEZ MAS PINTOS

Jaime Rodriguez Abilleira, Santiago Pintos Pena

O mosteiro cisterciense de Santa María de Armenteira sitúase na
ladeira occidental do monte Castrove, unha estribación montañosa
que separa o val do Salnés da ría de Pontevedra. A súa orixe remóntase á Alta Idade Media, posiblemente á época prerrománica,
e responde perfectamente ao arquetipo cisterciense, xa que se trata
dun val virxe e pouco accesible, rodeado de montañas, con rúa de
auga e afastado dos núcleos de poboación.
O MOSTEIRO. A igrexa, situada ao norte do conxunto, é a única
parte que se conserva do mosteiro orixinal, a cal se iniciou en 1167
e se terminou cara a finais do século XII ou comezos do XIII. O resto
do mosteiro mantén a primitiva organización de estancias arredor
do claustro central, pero é unha obra realizada na súa maior parte
durante o século XVI ata o XVIII.
O proceso desamortizador levado a cabo no século XIX abocou o
mosteiro ao espolio e á ruína ata que, en 1963, se constituíu a Asociación de Amigos do Mosteiro de Armenteira. As obras acometidas
pola asociación supuxeron a conservación dos poucos restos de valor existentes no mosteiro, en especial o claustro e as cociñas, aínda que tamén ocasionaron a desaparición doutras das súas zonas,
como a antiga á de «novicios», que se estendía ao sur do conxunto.
AS MONXAS CISTERCIENSES. Posteriormente, desde 1989, un grupo
de monxas cistercienses procedentes de Alloz (Navarra) ocupou as
dependencias do mosteiro e constituíuse actualmente nunha con-

gregación independente. Para o seu sostemento económico,
as monxas cistercienses iniciaron a fabricación artesanal de
xabóns, cremas e perfumes ecolóxicos de patente e produción
propia, unha actividade que necesitaba dun novo taller onde se
realizarían os traballos necesarios para a elaboración dos produtos cosméticos mencionados, así como os labores complementarios de recepción de materias primas, almacenamento e
posterior expedición.
O TALLER. O novo edificio sitúase ao sur do conxunto do mosteiro polo seu fácil acceso, privacidade e favorable orientación,
ademais de que a topografía desta zona posibilita que a práctica totalidade do programa se poida albergar baixo a rasante
existente. Deste xeito, búscase recuperar a pegada histórica da
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antiga á de novicios cuxa traza, evidenciada polas escavacións arqueolóxicas, emerxe novamente ao exterior a través duns potentes muros de
granito que determinan o perímetro da nova edificación.
A estrutura industrial lixeira e modular do taller adquire a súa propia dimensión entre estes muros, buscando así a máxima flexibilidade de uso.
Deste xeito, o xardín superior e os elementos de transición e unión coas
antigas dependencias monacais adquiren unha relevancia fundamental.
Por último, todas as actuacións expostas se realizan considerando a posibilidade da súa futura e total reversibilidade.
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PREMIO GALEGO DE ARQUITECTURA
FINALISTA
CENTRO SOCIAL DE OLEIROS

ARQUITECTO
Carlos Seoane

O LUGAR. O proxecto do centro social de Oleiros nace para dar
resposta a unha proposta dun centro social nunha parcela que forma
parte do núcleo de Oleiros no concello de Ribeira. Un lugar marcado polo carácter rural das edificacións que a rodean dentro dunha
paisaxe construída durante séculos polo saber facer de moitas xeracións que atoparon no territorio o seu medio de subsistencia e que
entenderon a paisaxe como o seu sinal de identidade.
O PÚBLICO. A definición do espazo público é o elemento fundamental do proxecto. O espazo exterior que o edificio abraza alcanza a
mesma relevancia ca o edificio en si mesmo e a proposta fai fincapé
en intentar lograr algo máis ca outro obxecto construído nun núcleo
rural e preocúpase ante todo por xerar un espazo público de relación
que sirva para acoller distintos tipos de funcións sociais —festas,
xogos etc. Espazo do común, especialmente importante nunha contorna rural onde o público se limita ao ámbito dos camiños e as súas
interseccións.
En prol desa estratexia, o proxecto fragmenta o programa en dous
volumes diferenciados que se complementan, para entre eles lograr
un lugar de relación dos veciños.
O VERSÁTIL. O centro social pretende, á vez, lograr un edificio que
poida acoller usos distintos e ademais que estes poidan ser cambiantes durante o tempo. O volume lonxitudinal especialízase nun espazo
de oficinas para acoller distintas asociacións, mentres que o volume
máis curto, situado sobre o bordo norte, se resolve como un espazo
multiusos divisible mediante paneis corredíos que logran acoutalo en
espazos menores que poidan funcionar como aulas de tamaño distinto segundo as distintas actividades.
Dentro dun entendemento como un edificio de función variable durante o tempo, deseñouse todo o mobiliario de modo que fose empilable e facilmente almacenable para poder adecuarse aos distintos
usos do volume social —conferencias, aulas, talleres, exposicións—
sen para iso ter que modificar a súa estrutura básica.
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O MATERIAL. En canto á súa materialización, realizouse un gran esforzo para
non ter que utilizar peles ou falsos revestimentos. Construtivamente, o edificio
resólvese con materiais nobres cunha vocación de autenticidade, eliminando
calquera rastro de acabado, de elemento superposto. O material preséntase
tal cal é, esperando que envelleza de modo natural e así se integre mellor
na súa contorna.
En definitiva, pretendeuse lograr un edificio versátil ao redor dun espazo
público nun lugar onde o público é un elemento estraño e os espazos de
relación escasos.
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PREMIO GALEGO DE ARQUITECTURA
FINALISTA
CENTRO SOCIAL DE SALCEDO

SANTOS Y MERA ARQUITECTOS

José Jorge Santos Ogando, José Carlos Mera Rodríguez

Trátase dun novo centro social situado na zona central de actividade
da parroquia de Salcedo, na periferia da cidade de Pontevedra. A
parcela, un antigo vertedoiro contiguo a un pequeno parque, atópase a menor cota ca as traseiras dos nichos e a tapia do cemiterio
que a envolve. Alén da vía de acceso, situada ao oeste, atópase
unha implantación industrial. Situamos o edificio na parte norte da
parcela para intentar aproveitar a orientación e facilitar a relación
cun pequeno parque lindeiro. Nesa contorna desordenada, confusa,
expomos un refuxio a modo dunha cabana de madeira dentro dun
pequeno bosque, unha estacada que filtra as vistas pero que á vez
o fai moi aberto, moi permeable á contorna próxima e sobre todo
á praza e á zona verde contigua. Non se trata de pechar o edificio
senón de que esta pel-filtro permita matizar as vistas, incorporar de
forma controlada a contorna próxima e facilitar o control solar. O
volume interior modélase xerando pequenos patios, espazos de transición onde se mostra a pel interior de madeira que só sae ao exterior
no grande oco que atravesa a estacada para asomarse á praza e
darlle continuidade ao grande espazo multiúsos.
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Proxéctase unha organización interior ordenada e unha relación co
exterior fluída. Prima a versatilidade dos espazos, refórzase unha das
salas que, ademais de gran vestíbulo, se converte nun gran espazo
multiúsos, o corazón do edificio, que se relaciona a través de tabiques móbiles coa outra gran sala, de ensaios-escenario, de maneira
que, en determinadas ocasións, se poidan unir e configurar un auditorio que usarán os numerosos grupos musicais da parroquia e
que, ademais, se poida prolongar cara ao espazo-parque exterior
nos períodos de bo tempo para realizar eventos ao aire libre. Ao
corredor que sae da sala principal dan acceso varias aulas, aseos
e a oficina da asociación de veciños. Un oficio contiguo ao espazo
central facilita a realización de eventos no edificio.

Os grandes ocos abertos aos patios interiores e o deseño de
grandes óculos nos teitos que bañan de luz natural os espazos
de traballo, circulación e aseos reducen considerablemente o
consumo eléctrico durante as horas diúrnas.
A sinxeleza do volume, a cor e a textura deben ser suficientes
para converter o centro nun pequeno referente local e urbano,
dando unha imaxe amable e facilmente recoñecible.
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PREMIO GALEGO DE ARQUITECTURA
FINALISTA
CENTRO DOCENTE ASISTENCIAL
DOWN-CORUÑA

ARQUITECTOS

Emilio Rodríguez Blanco, José Luis Martínez Raído

FINALIDADE DO TRABALLO E USOS. Abordamos a reforma e ampliación do Colexio Pedralonga para a súa adaptación como novo
centro docente-asistencial xa que as actuais instalacións da Asociación Down Coruña non cobren as necesidades crecentes dous seus
usuarios.
Ademais da reforma, proponse a ampliación das instalacións dispoñibles para acadar as prestacións requiridas alcanzando unha superficie total de 1000 m2.
O proxecto construído trata de responder ao programa de necesidades, procurando espazos flexibles e polivalentes, e todo iso garantindo condicións de accesibilidade adaptada.
PREEXISTENCIAS. O antigo Colexio de Pedralonga, construído no
ano 1971, configúrase como un pequeno pavillón rectangular, exento e de planta baixa con cuberta a catro augas, onde interiormente
se distribúe o conxunto de aulas de forma lineal.
PROGRAMA DE NECESIDADES. O proxecto ten como obxectivo responder ás necesidades establecidas pola Asociación Down Coruña,
cumprir as recomendacións da Consellería de Traballo e Benestar
e cumprir coas regras de accesibilidade e eliminación de barreiras
arquitectónicas, así como tamén as normas de promoción da autonomía persoal e atención á dependencia.
SOLUCIÓN ADOPTADA. A solución proposta vén determinada por
diferentes factores:
» Condicións previas ou preexistencias
» Condicións de normativa
» Limitacións económicas
» A busca de eficiencia enerxética
» Condicións de funcionalidade
Con todo, o proxecto parte dun pequeno centro docente en desuso
que medra considerablemente con novos volumes e espazos, polo
que resulta un novo conxunto cunha imaxe máis viva e estimulante.
Aínda que en ambos os usos existen condicións comúns, o novo
centro completa o programa de necesidades con espazos novos non
dispoñibles no anterior equipamento, especialmente unha ampla
sala polivalente, que será unha das novas pezas protagonistas na
solución proposta.

Deste xeito, o pavillón primitivo complétase incorporando novas
pezas que compoñen un edificio con planta en U, de forma que
dous brazos aparecen articulados por unha zona central de recepción que facilmente ordena o funcionamento do centro. Esta
disposición xera un patio protexido polo propio edificio, onde
se poden desenvolver actividades ao aire libre que completan a
oferta do centro.
Ademais das aulas, da sala polivalente e da área administrativa,
como centro asistencial tivéronse en conta os necesarios espazos
de comedor, sala de enfermería, salas de informática e baños
adaptados.
Interiormente, o programa desenvólvese na planta baixa, excepto
as áreas de administración e dúas aulas de equipos informáticos,
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que se sitúan no primeiro andar da área central do edificio. Finalmente, os requisitos de accesibilidade foron resoltos para acadar
a consideración de edificio adaptado empregando unha rampla
que comunica co primeiro andar, dispensando así a necesidade
dun ascensor e evitando os custos de mantemento asociados á
instalación dun aparello elevador.
Fronte á imaxe anterior ofrecida polo pavillón existente, os novos
volumes son responsables da nova presentación do centro, no
que se levou a cabo unha rehabilitación neutral na aula para lles
dar protagonismo ás novas incorporacións que caracterizarán o
conxunto.
Para estes novos espazos diáfanos, o uso de xeometrías case industriais dá lugar a un edificio eficiente no ámbito construtivo e
expresivo. A proposta é moi identificable como un equipamento
dada a súa singularidade formal no medio dunha contorna de
predominio residencial.
Preténdese, ante todo, consolidar o antigo colexio do barrio
como polo regulador alimentando a memoria histórica do lugar
e dasúa veciñanza.

Formigóns vistos, aceiros negros e paneis de policarbonato opal
danse cita neste proxecto construído. A elección dos materiais,
xunto cun uso responsable e sincero deles, permítenos obter excelentes resultados visuais con mínimos recursos económicos, o
que reflicte o compromiso desta arquitectura co momento de dificultade que experimenta a nosa profesión.
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PREMIO GALEGO DE ARQUITECTURA
FINALISTA
CENTRO DE SAÚDE
(MONTERROSO - LUGO)

ABALO ALONSO ARQUITECTOS
Elizabeth Abalo, Gonzalo Alonso

Monterroso é unha pequena vila do interior da provincia de Lugo,
famosa pola súa feira anual, de máis de cincocentos anos de antigüidade, que ten lugar o Día de Defuntos. Como adoita ocorrer
nestes casos, o servizo do centro de saúde cobre unha área maior
ca o propio núcleo principal do concello e conta cunha poboación
sensiblemente envellecida. Adquire, polo tanto, unha importancia
significativa o apeadeiro de autobuses, situado no extremo noroeste
do rueiro, e quizais non tanto a posible relación coa próxima sede
municipal, ao nordés.
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O inmoble ocupa a totalidade da parcela. Linda ao leste e ao sur
con vías urbanas e ao oeste cunha pequena zona verde compartida co mencionado apeadeiro. Tanto a pendente existente como
a localización do devandito apeadeiro suxírennos acceder, a nivel, pola esquina suroeste, de tal forma que o edificio se afunde
lixeiramente e favorece non só o asollado da rúa superior, senón
a súa lectura como tapia, máis acorde en cuestión de dimensión
coa contorna rural en que nos atopamos. Nesta planta de acceso
atópanse, cara ao sur, pediatría, cara ao norte, as consultas xerais e, no centro, a recepción, cos servizos auxiliares detrás. Dous
volumes emerxen da compacta construción: a área privada dos
médicos, cun baleiro a dobre altura sobre o acceso principal, e
un lucernario que, cos entrantes no alzado oeste, animan a zona
de espera. Catro patios matizan o contacto co exterior. Na planta
soto sitúanse as áreas de muller, fisioterapia, odontoloxía e instalacións, iluminadas e ventiladas por estes patios ingleses para
favorecer a intimidade de vistas. Unha pel continua de lousa cobre
fachadas e cubertas, con roturas estratéxicas de aceiro galvanizado no acceso, patios e ocos principais, que contrasta co cálido
interior forrado de carballo.
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PREMIO GALEGO DE ARQUITECTURA
FINALISTA
CENTRO DE ACTIVIDADES MARIÑEIRAS
E CABANAS DO BARRANCO
EN OUSESENDE, OUTES

SALGADO E LIÑARES ARQUITECTOS

Alfonso Salgado Suárez, Francisco Liñares Túñez

Recibimos o encargo dunha intervención hostaleira singular con
apartamentos independentes nun baleiro do núcleo de Ousesende,
no concello de Outes. Froito do abrupto da súa topografía e do
paulatino abandono deste tipo de núcleos, sobre o soar medrara un
bosque espontáneo e heteroxéneo que cercaba a aldea e ameazaba
con recuperar o que un día fora seu.
A premisa de conservar a vexetación e os seus caprichos, así como
o non realizar ningún movemento de terra que puidese danar as
raíces das diferentes especies, lévanos a establecer as pautas para
determinar a forma e a implantación de cada unidade en tres niveis
de detalle:
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A nivel global realízase unha primeira aproximación á parcela
desde a súa sección. Conseguimos unhas primeiras manchas
asomándonos aos diferentes bordos e facendo nosos os terreos
circundantes, liberando espazo e buscando a intimidade de cada
edificación sen renunciar a unha sorprendente perspectiva, entre
as ramas, sobre a desembocadura do río Tines, os montes Barbanza, Trémuzo e A Pena, e o nacemento da ría de Muros-Noia.
Nun segundo nivel, defínense formalmente as diferentes edificacións, así como a súa implantación, atendendo á evolución caprichosa das diferentes especies, buscando ocos entre as súas
ramas, condicionados polas súas orixes, o seu presente e o seu
futuro.
Nun terceiro nivel, defínense os apoios sobre os que soportar as
lixeiras estruturas de madeira sen danar as raíces das diferentes
árbores entre as que se integran, defínense tamén as alturas das
diferentes edificacións e os accesos, buscando esvaecer a liña
entre edificación e contorna, natural e artificial.
A intervención realízase cun elaborado sistema construtivo en madeira que determina acabados e proporcións. As fachadas remátanse con madeiras recicladas que aceleran a natural integración do
conxunto.
A inspiración, aquelas primeiras construcións que, cando nenos, evidenciaban ese instinto atávico de desexar vivir entre as ramas das
árbores.
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PREMIO GALEGO DE ARQUITECTURA
FINALISTA
VIVENDA UNIFAMILIAR EN XUANZO

TERCERODERECHA ARQUITECTOS

Jorge Álvarez Rúa, Laura Arias Pardo, Jose C. Álvarez Rodríguez

A proposta concibe a edificación como un elemento abstracto e
continuo, que se apoia sobre unha base, xerando a planta baixa.
Para contribuír nesta procura da abstracción na imaxe do edificio,
proxéctanse os seus alzados, matizados por ocos situados dun modo
informal, que garanten unha óptima relación visual co exterior.
A singularidade da contorna onde se situará a casa é un dos puntos
de partida para a proposta. As vistas, a pendente e o asollado son
factores fundamentais á hora de materializar a vivenda.
A situación das mellores vistas cara ao oeste e o desexo de orientar
a vivenda ao sur e ao leste condicionan a aparición dun patio, ao
redor do cal se articulan as estancias, permitindo que estas teñan
unha dobre orientación. Isto tamén nos beneficiará para conseguir
un adecuado control bioclimático do edificio. Un dos datos esenciais
á hora de desenvolver o proxecto é a acusada pendente da parcela. Óptase por xerar un volume que se desenvolva principalmente
nunha planta, a cota da parcela, xerando un menor impacto visual.
Dado que o acceso á parcela se produce pola súa parte máis baixa,
créase un espazo entre esa planta onde van as estancias e o terreo
que se utiliza para colocar o garaxe e o acceso á vivenda, así como
as instalacións e demais espazos de servizo. Tamén se acouta un
xeneroso espazo exterior a cuberto (iluminado polo patio), onde os
habitantes da casa desenvolverán numerosas actividades.
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Deste xeito resólvese a maior parte da vivenda na planta alta (a nivel da parcela pola parte superior), onde se sitúan as estancias principais.
Así atrápanse as mellores vistas do lugar desde as zonas comúns (salón e comedor) e relaciónase coa parte máis alta do terreo.
Deséñanse de maneira integral e harmónica tanto as fachadas como as cubertas da edificación, así como todas as solucións construtivas
e técnicas que se incorporan á envolvente do edificio, empregando materiais en consonancia co lugar en que se integra, configurando un
edificio que engade á súa funcionalidade un adecuado equilibrio entre confort, sustentabilidade e eficiencia enerxética.
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PREMIO GALEGO DE REHABILITACIÓN
FINALISTA
ACONDICIONAMENTO E ACCESO
AO CLAUSTRO GÓTICO DO
CONVENTO DE SAN FRANCISCO

ARQUITECTOS

José Manuel Casabella López, José Luis Martínez Raído

SITUACIÓN DO INMOBLE. O convento de San Francisco está situado na rúa Emilia Pardo Bazán da cidade do ouro (Ourense). Os seus
históricos muros atópanse na zona alta, máis coñecida como atalaia
de Vista Alegre.
CONVENTO E CLAUSTRO. Descubrir o convento de San Francisco
é abrir os ollos ante un dos maiores expoñentes patrimoniais ourensáns e un dos mellores exemplos da evolución do románico cara
ao gótico en Galicia. A nova sede do Arquivo Histórico Provincial,
construída baixo a dirección dos arquitectos José Manuel Casabella López e José Luis Martínez Raído dentro dos muros do antigo
convento desamortizado convertido posteriormente en cuartel de
San Francisco alberga no seu corazón un dos máis representativos
claustros de estilo gótico de Galicia (declarado monumento histórico
artístico en 1923).
Construído grazas ás constantes doazóns de nobres e veciños,
o claustro medieval perfectamente rematado situado ao norte da
igrexa segue a disposición de moitos conventos galegos de carácter
mendicante.
Presenta unha planta sensiblemente rectangular que xera catro galerías de 29,80 m (norte), 34,08 m (leste), 30,17 m (sur) e 33,95
m (oeste) de lonxitude e 1024 m2 de superficie, incluído o espazo
central axardinado. Atopámonos neste espazo único 63 arcos oxivais
dobres, cunha directriz lixeiramente apuntada, soportados por 68
columnas pareadas e 8 simples na esquina noroeste.
PROGRAMA DE NECESIDADES E USOS. Para restaurar e protexer
esta xoia arquitectónica, a Xerencia de Infraestruturas e Equipamentos de Cultura encarga o presente proxecto, que consiste no acondicionamento e apertura ao público do claustro gótico do antigo
convento de San Francisco de Ourense para facelo visitable durante
a restauración da sede do Arquivo Histórico Provincial.
Ao mesmo tempo, fíxanse os seguintes criterios de intervención:
1. Respecto da obra orixinal: preservación da súa autenticidade
2. Compatibilidade e estabilidade
3. Lectura
DESCRICIÓN DO PROXECTO. Os condicionantes de partida dan
forma a unha pequena peza de arquitectura efémera que se converte

no acceso principal e provisional do claustro. A actuación dirixe
os seus esforzos en definir unha entrada segura e alternativa á
convencional aproveitando un lugar privilexiado e de gran carga
simbólica como é a nave principal da desaparecida igrexa de San
Francisco. Esta nave consérvase ao lado do claustro, paralela á
galería sur, mentres que a cabeceira e a fachada foron trasladadas ao parque de San Lázaro en 1929, onde foron reconstruídas.
Froito da procura dun diálogo co preexistente, da necesidade de
asentarse de forma sutil, de lle ceder todo o protagonismo ao
interior do claustro e da posibilidade de reutilización sustentable
de materiais atopados no lugar, nace unha peza de gran sinxeleza
volumétrica e construtiva que recibe ao visitante nun lugar pechado por catro muros pétreos, preámbulo do que vai descubrir
dentro do recinto claustral.
Perséguese un espazo xeométrico, pechado e simbólico, formado por elementos autónomos, independentes, que constitúen a
súa propia esencia por sucesión ou empilamento. Se no claustro
gótico se empregan e se repiten sistematicamente as finas columnas (171 fustes), cos seus 76 escultóricos capiteis e os arcos
que os coroan, como elementos da composición xeral, aquí botamos man do material dispoñible: 162 perpiaños de pedra que
se aparellan metodicamente en cada unha das caras, deixando
pequenos ocos entre eles para formar un cerramento adecuado
ás novas necesidades.
Todo isto se traduce nun cubo de 5x5 m de lado construído con
perpiaños de 20x40 cm, e de lonxitudes variables, colocados sen
morteiro, que conforman un espazo pétreo e misterioso que se
perfora mediante dous canóns de aceiro a modo de pasadizos.
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O teito, cun carácter máis etéreo e luminoso, está formado por
unha celosía metálica acristalada que aumenta o dramatismo
do espazo.
Pola súa parte, o espazo principal onde se concentra a verdadeira orixe da actuación foi obxecto dunha consentida intervención
para a súa restauración e posta en valor. O claustro de estilo
gótico (s. XIV) é o máis autóctono e completo de Galicia, onde
podemos ler escenas de guerreiros e de caza, temas eclesiásticos, recoñecer as follas das nosas árbores e unha infinidade de
animais reais e fantásticos. Ademais, nas súas paredes consérvanse diversos lucelos funerarios, as columnas da sala capitular
e o destacable acceso á capela funeraria dos Sandoval baixo un
grande arco festonado.
Todos estes elementos, máis o conxunto do claustro, foron restaurados a través deste proxecto que comprende varios campos
e que afectan de maneira substancial ao ben, ao visitante e á
contorna, de modo que o conxunto histórico recobra o protago-

nismo perdido. O resultado final permite a musealización do claustro
e manter vivos os futuros procesos de conservación.
Con todo, o claustro gótico, corazón e motor principal do convento,
soubo esquivar con firmeza o paso dos séculos a pesar de que desde
as súas orixes sufriu múltiples avatares históricos que puxeron en perigo a súa continuidade, xa que padeceu unha metamorfose constante
que, a través de innumerables intervencións, adaptou os seus espazos
a novos usos e destinos.
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PREMIO GALEGO DE REHABILITACIÓN
FINALISTA
INMOBLES EN SAN SEBASTIÁN 4/6
E SUBIDA AO CASTELO 5/7

ARQUITECTOS

Javier A. Franco Rabuñal, Vicente Pintos Santiago

A intervención desenvólvese a través da rehabilitación de tres edificios
situados en San Sebastián 4-6 e Subida ao Castelo 5-7, na zona
vella de Vigo. Parte da superficie total destínase á creación no interior
deste pequeno rueiro dun xardín de carácter comunitario organizado
en dous niveis e que serve como espazo de expansión e de relación.
Pequenas pasarelas metálicas a modo de fingers permiten a conexión
entre o verde interior e os edificios proxectados.
Este proxecto, promovido polo Consorcio Casco Vello de Vigo, foi declarado polo Instituto Galego da Vivenda e Solo da Xunta de Galicia
como de «innovación tipolóxico-construtiva» e exceptuado integramente do cumprimento da normativa de habitabilidade. As dez vivendas de protección autonómica e os dous locais comerciais proxéctanse para a súa construción mediante elementos portantes seriados a
modo de compartimentación elemental.
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A organización interior proponse a través da unificación da tabiquería e do espazo
de almacenaxe nun único elemento dotado de mobilidade e fabricado en serie, deseñado para ser válido nas diversas funcións que se lle demandan (almacenaxe heteroxénea nas vivendas, pequenos rochos nos portais, etc.). Os módulos situados nos
pisos pódense mover sobre rodas e inmobilizalos con freos, co que permiten diversas
configuracións.
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PREMIO GALEGO DE REHABILITACIÓN
FINALISTA
REHABILITACIÓN DE SETE VIVENDAS
NO CENTRO HISTÓRICO DE VIGO

ARQUITECTOS

Perfecto Cendón Domínguez, Javier Vázquez Fernández

A LOCALIZACIÓN. A intervención prodúcese na parte alta da zona
histórica de Vigo, zona moi degradada polos conflitos sociais e a
migración dos seus veciños nos anos setenta. O Consorcio do Casco
Vello está a levar a cabo un esforzo para rehabilitar e revitalizar a
zona con actuacións similares a esta.
A intervención comprende o rueiro delimitado polas rúas San Sebastián, Ferrería e Baixada á Costa. Posúe un forte desnivel na sección
transversal leste-oeste, entre a cota 43,70 e a cota 50,90. O rueiro
sobre o que actuamos articula co percorrido das súas rúas a rampla
que salva o devandito desnivel, zigzagueando de oeste a leste pola
rúa Ferrería e de leste a oeste pola rúa San Sebastián. Ambas as
rúas, Ferrería e San Sebastián, son de sección escasa e variable entre
3 m e 5 m., como case toda a zona alta da zona vella.
PREVIO Á INTERVENCIÓN. As edificacións atopábanse en estado
ruinoso, demolidas total ou parcialmente. Os muros estiveron sometidos á intemperie durante anos, as medianeiras atopábanse totalmente disgregadas e perderan a súa capacidade portante. Ante a
imposibilidade da súa rehabilitación, demoléronse e substituíronse
por muros portantes de formigón e termoarxila, que se construíron
coa mesma xeometría ca os orixinais e respectando a morfoloxía do
parcelario.
SOLUCIÓN PROPOSTA. Recorreuse a unha distribución de vivendas
contemporáneas, versátiles e que cubrisen os esixentes requisitos das
normas de habitabilidade de vivendas en Galicia.
Respectouse a morfoloxía do parcelario, de modo que se poida percibir espacialmente o parcelario orixinal: cada parcela correspóndese cun espazo da nova distribución.
Mantivéronse os muros portantes libres, sen pegarlles ningún tipo
de tabiquerías ou elementos que distorsionasen a súa percepción.
Favorécense así as perspectivas transversais e a ventilación cruzada.
Recórrese construtivamente á tipoloxía de muros de carga e forxados
de madeira.
A intervención céntrase na rehabilitación das edificacións conservadas, así como na reedificación das que xa non existen.
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NAS EDIFICACIÓNS PARA CONSERVAR. Póñense en valor os elementos salientables da arquitectura da zona vella: beirís de madeira,
ventás a feixes exteriores, restauración de varandas e de chemineas.
NAS CONSTRUCIÓNS PARA REEDIFICAR. Respéctanse os valores da
arquitectura da zona vella: a morfoloxía das parcelas, a disposición
dos muros de carga, a volumetría, a proporción dos ocos macizos
nas fachadas, así como os materiais: granito de fachadas, carpinterías exteriores e estrutura de madeira.
TIPOLOXÍA. Optimízanse os percorridos verticais, resolvemos cun
único núcleo de escaleiras o acceso ás vivendas. Unha fisura na
fachada á rúa San Sebastián configura o acceso desde o que distribuímos as vivendas subindo ou baixando unha planta. Aínda que se
agregan as edificacións, considerouse importante conservar o parcelario, a volumetría e a disposición dos muros de carga, converténdose no elemento vertebrador e definitorio de todos os espazos, mantemos as medianeiras libres, sen que se distorsione a súa percepción.
Os núcleos húmidos aparecen como caixas pechadas que organizan
ao seu redor as estancias —dormitorios, vestidores…— que permiten illalas ou agrupalas con grandes portas corredías a modo de
tabiques. Así potenciamos diversas maneiras de utilizar o espazo en
función do momento do día ou da evolución no tempo das necesidades dos usuarios.
O RESULTADO. Entendemos deste xeito que as vivendas resultantes
son abertas, diáfanas, luminosas e con espazos moi versátiles, vivendas que se poden adaptar aos distintos usuarios finais ou á evolución das súas necesidades no tempo. A construción devólvelles a
dimensión ás rúas e ao tecido circundante e é respectuosa co medio
no que se asenta.
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CASA DO PARQUE FRAGAS DO EUME

TRAGSA

Patricia Sabin, Enrique M. Blanco

As Fragas do Eume son o gran parque natural nas ribeiras do río do
mesmo nome, o noso precioso bosque atlántico. A súa extensión
abarca os municipios de Cabanas, A Capela, Pontedeume, Pontes
de García Rodríguez e Monfero.
Esta porta ás Fragas é veciña, ademais, do maxestoso mosteiro de
Monfero. Todo isto fixo que enfrontarse a este proxecto fose un labor
que se realizou con todo o coidado. O noso cariño por Monfero
esténdese máis aló da obra, vai aos recordos da nosa nenez, xogos,
cheiros, risas.
A contorna é salvaxe en Monfero (monte-fero) e non se pretende domesticar, o seu encanto atópase aí en manter a súa esencia, ademais
da súa fraxilidade e complexidade.
A ruína para recuperar era a que se coñecía como «casa dos Caseiros» que, tras anos de abandono, se atopaba nun estado desolador.
As construcións consistían nunha vivenda, unha palleira e unha corte, todas elas en pedra, e o noso traballo consistiu en unificar, en
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unir todos os elementos cun acceso que se mostra a modo de
enxaretado de listóns de madeira.
A creación dun espazo fluído e que se poida subdividir, facer que todos os cuartos ou salas se conecten, como dar un
paseo polo bosque, no que acceder por unha banda e saír
pola outra ou que se poida facer un percorrido de ida e volta
silencioso, sen que cada recuncho perda o seu carácter.
Pretendemos que a nosa actuación fose silenciosa, nada se
escoita mellor nin máis alto ca o silencio.
Os materiais son do lugar: pedra, lousa, madeira e a luz.
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CASA EN REDONDA

CREUSeCARRASCO

Juan José Creus Andrade, Covadonga Carrasco López

O lugar que o envolve todo chámase Redonda. A construción, solitaria, pola que pasarán moitas mans, domina un grande espazo cultivado que, con pendente suave, chega ata o mar. Trátase dunha casa
que tamén é outra. Deliberadamente antiga e nova á vez. Mantén os
seus detalles, os muros de pedra que a envolven e as construcións
anexas. Límites e trazas, posición e presenza no espazo non cambian, pero a mirada é diferente, ampliada, abrazando coas paredes
orixinais unha nova fachada ao mar. Casa e casiña de invitados fano
reivindicando o horizonte e a posta de sol sobre cabo Fisterra. Os
cuartos, espazos de dobre memoria, conteñen un modo de habitar
entre planos contrapostos en forma, dimensión e significado que removen tempo e historia cara a unha nova permanencia. Na planta
térrea, novos percorridos e patios configuran un conxunto de espazos
que, no seu deixarse atravesar, rodear e influír polo ambiente exterior,
cambian centralidade por apertura. As pequenas intervencións, abrindo ocos que conectan transversalmente espazos exteriores a ambos
os dous lados, crean percorridos novos que relacionan diferentes formas de estar e acceder ao redor da vivenda. Como prótese que se
introduce no volume existente, a galería de mármore prolóngase lateralmente cara ao interior nas tres plantas, dando forma aos baños,
ao ascensor e a unha escaleira concibida como greta sinuosa, cuxa
talla precisa a converten nun baleiro pétreo e independente da casa.
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REHABILITACIÓN DE VIVENDA
NA RÚA DE BONAVAL 6

ARQUITECTO

Jesús Conde García

En Santiago de Compostela a relación do edificado coa paisaxe
agraria é íntima. Ata mediados do século XX, a cidade creceu apoiada sobre as estruturas medievais, os rueiros de saída desde as antigas portas constitúen a única «expansión» fóra de murallas. Estas
características morfolóxicas permiten un privilexiado contacto entre
os terreos agrícolas e as áreas urbanas, xa que arredor dos rueiros se
van preservar grandes berces intersticiais de parcelas rústicas1. A paisaxe urbana vén determinada, por unha banda, por esta convivencia
entre as estruturas edificadas e as hortas agrarias e, por outra, polo
contraste entre o caserío miúdo e as fábricas dos grandes edificios
relixiosos. Esta estreita relación entre a natureza e edificacións de
escala moi diferente ten como resultado un tecido urbano excelentemente trabado, rico e heteroxéneo, onde a sorpresa e o contraste
forman parte dunhas secuencias urbanas ás que as transformacións
barrocas souberon sacarlle o máximo partido. O proxecto opera sobre unha destas estreitas parcelas residenciais da cidade histórica.
Na concepción dun novo edificio, as nocións implícitas no concepto de tipo, tales como a historia ou o uso, preséntansenos como
datos teóricos. En cambio, cando se trata de rehabilitar un edificio,
tales coñecementos tórnanse realidades empíricas, concretas que
constitúen un momento na evolución do obxecto arquitectónico. O
noso traballo como arquitectos consistiu en guiar esa continuidade e
transformación recuperando a lóxica construtiva e tipolóxica presente no pequeno edificio:
» Os muros como elementos estruturais e estruturantes. Por unha
banda, racionalidade dos forxados horizontais en relación co
muro de carga e, por outra, desde un punto de vista espacial,
a valoración da percepción lonxitudinal dos muros medianeiros
que, bañados pola luz entre fachadas, desenvolven toda a súa
expresividade.
Nas fachadas maniféstase outra calidade dos muros: a masa. O
seu considerable espesor outórgalles unha gran plasticidade aos
ocos onde a luz é protagonista con todos os seus matices.
» O patio traseiro como elemento fundamental do tipo, cun aproveitamento produtivo ou de servizo nas súas orixes e cuns usos
lúdicos na actualidade que supoñen unha prolongación da vivenda, polo que a fachada traseira —a miúdo menosprezada—
pasa a ter unha relevancia especial ao converterse no limiar entre
o pequeno xardín e o interior.
1. Martí Arís, Carlos. Santiago de Compostela: La ciudad histórica como presente.
Consorcio da Cidade de Santiago de Compostela, 1995, páx. 14.
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» A escaleira como organizador fundamental do espazo2. Cada tramo cobra a súa personalidade en función do cuarto que atravesa.
A riqueza espacial da cidade histórica baséase nunha radical
dhesión ás circunstancias xeográficas e topográficas propiciada
a
por unha «dúctil» utilización do tipo. Consecuentemente, o entendemento desa «estrutura formal», a interpretación «poética» que facemos dela será determinante. Isto permite unha gran diversidade de
solucións particulares mantendo a harmonía do conxunto. Así, neste
caso, procúrase explorar todo o potencial que propicia a diferenza
de cota existente entre a rúa de Bonaval e a rúa do Medio: «unha
casa na cornixa».
A ideación sobre o concepto do tipo e as lóxicas construtivas asociadas permitíronnos intervir con criterios absolutamente contemporáneos —respectando a normativa que o plan especial da cidade
histórica establece—, sempre desde a convicción de que o proxecto, aínda cando se trate dunha rehabilitación, debe ser considerado
unha unidade, un sistema coherente, tanto no seu pensamento e
concepción como na súa formalización final. A tradición ben entendida debe ser considerada como unha evolución tecnolóxica que
innova e progresa desde a comprensión dos criterios construtivos
que o pasado nos ensina.

2. Bachelard, Gastón. La poética del espacio. París: Presses Universitaires de France, 1957.
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PINACOTECA FERNÁNDEZ DEL RIEGO

RODRÍGUEZ Y RIVOIRA ARQUITECTOS S.L.P.
Julio Daniel Rodríguez Rodríguez, Daniel Rivoira Zecca

OBXETIVOS DA ACTUACIÓN. O obxectivo principal da actuación
consiste na obtención dos espazos necesarios para a localización
dos fondos pictóricos e escultóricos do museo da cidade que carecía
de espazo suficiente na sede do museo en Castrelos.
Favorecer, coa implantación destas novas construcións, a rexeneración ambiental e urbanística da parte alta da zona histórica da
cidade.
Propor unha estrutura organizativa, flexible e axeitada ao uso que se
poida implantar no conxunto de edificacións existentes.
CRITERIOS DE INTERVENCIÓN. Dada a importancia do edificio orixinal da rúa Abeleira Menéndez, número 8, preténdense conservar os
elementos de maior interese tanto histórico como ornamental, á vez
que se elimina o conxunto de divisións interiores que transformaron o
seu carácter orixinal.
Para iso, considerarase o pazo como o acceso «formal» ao conxunto
e buscarase un segundo acceso alternativo no primeiro andar que
permita dar resposta ás esixencias da normativa actual e dos accesos
de servizo ao conxunto, sen modificar as dimensión e características
dos accesos orixinais.
Aproveitando a desigual importancia das masas murais do resto dos
edificios, intervirase conservando as que posúan un maior interese etnográfico ou de posición e, aproveitando as posibilidades de adición,
substituiranse as construcións provisionais ou de baixo valor por un
novo edificio que dea solución ás necesidades de accesibilidade e
servizo ao centro.
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Introducir unha «fenda» no conxunto que sexa corazón lumínico e organizativo do edificio, e que achegue claridade tipolóxica ao conxunto.
Dada a angostura das parcelas sobre a rúa Ferreiría e o gran desnivel existente respecto do acceso principal do conxunto na rúa Abeleira Menéndez, número 8, decidiuse inserir unha construción sobria e
sinxela sobre a rúa que resolva a interconexión entre as pezas principais do conxunto e o novo acceso de servizo ao centro.
Esta nova peza do conxunto, de forma sensiblemente lonxitudinal,
compórtase tipoloxicamente como unha galería, que é o xeito por
excelencia de resolver as pinacotecas na época clásica.
Esta galería achega, ademais dunha extraordinaria flexibilidade de
uso, a condición de compartir o uso expositivo co circulatorio. A través
dela, e en combinación co patio de nova creación, accédese e organízase a circulación horizontal dos andares de exposición.
O tratamento desta galería, mediante unha fronte de carpintería de
gran sobriedade que regulará a entrada de luz desde o norte, servirá
de cortina de fondo ao pazo urbano de Arias Taboada que se pretende
pór en valor e evitará as medianeiras vistas que a aplicación directa da
normativa podería xerar.
Consolídase a construción en xeito de torre como referente urbano e
elemento de vinculación vertical do edificio, adaptándoo ás dimensións para os elementos de circulación vertical precisos por normativa.
Aproveitarase a necesaria reconstrución deste elemento para convertelo nun factor de identidade do centro, un reclamo publicitario e un
elemento de recoñecemento no ámbito cidadán, asimilable a un faro
urbano.
DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS FUNCIONAIS. O edificio do centro expositivo organízase verticalmente do seguinte xeito:
Un andar baixo de accesos onde se atopa a recepción co seu punto de encontro e unha serie de espazos expositivos organizados ao
redor da fenda de organización funcional compostos por dúas salas e unha galería. Pola súa situación, considéranse axeitadas para
recibir exposicións de carácter temporal. Na área de recepción situarase o punto de control de accesos ao edificio. Veciño a este
e vinculado aos puntos de circulación vertical, estará o punto de
encontro. Concíbense ambos os dous como partes integrantes da
circulación e espazo expositivo, dada a súa reducida dimensión.

O andar inmediatamente superior tamén está condicionado
polas características do pazo de Arias Taboada e componse
principalmente de espazos expositivos distribuídos en tres salas
principais e unha galería de exposición. A sala de maior dimensión será a sala nobre do conxunto, capaz de acoller, ademais das obras que se expoñen, a organización de encontros
ou disertacións para grupos reducidos de persoas. Será, polo
tanto, a sala de recepcións do conxunto.
Os andares segundo e terceiro, de función exclusivamente expositiva, están compostos dunha sala e dunha galería cada un.
En último lugar, no soto organízanse os servizos tanto públicos
como do persoal, os espazos de almacenamento e as salas
de máquinas necesarias para o acondicionamento do centro.
O terceiro andar recupera, nos seus teitos, a lembranza das
construcións orixinais e asume todas as diferenzas entre os edificios orixinais mediante a creación dun sistema de cubertas
que responda a todas as situacións. Esta cuberta realízase en
chapas de cinc natural en xunta alzada para garantir a sobriedade e adaptación ao medio no que se insire.
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2 ES +

Álvaro Marín Durán, Alfonso Castro Lorenzo

O proxecto consiste na rehabilitación dunhas antigas vivendas dun
poboado mineiro para convertelas nun restaurante que lle dea servizo ao novo conxunto museístico das minas de San Finx, en Lousame.
As minas de estaño-volframio de San Finx teñen un importante valor
patrimonial desde o punto de vista cultural e histórico, un patrimonio
tanto inmaterial como material.
Desde o punto de vista do patrimonio industrial mineiro, as minas
de San Finx constan actualmente dun variado conxunto de equipamentos e instalacións, unha suma de elementos que son o resultado
da realización de actividades, a creación de infraestruturas e equipamentos que foron transformándose, adaptándose ata configurar o
estado actual da mina. Están inventariados ata 35 elementos construtivos de diferentes anos. A posta en valor de todo o conxunto pretende conseguir que as minas de San Finx se convertan nun referente,
único en Galicia, dos museos da minería. A edificación obxecto de
rehabilitación destaca sobre as demais polo seu alto valor arquitectónico, construtivo e ambiental. Trátase dunha construción de dúas
plantas e un anexo de planta baixa, que no pasado albergou, entre outros usos, o de cuartel da Garda Civil e vivendas. O edificio
atópase nunha posición dominante e de peche sobre un conxunto de
edificacións, así como punto final do acceso rodado ao poboado.
O novo uso será o de restaurante que preste servizo aos demais
equipamentos do conxunto museístico.
A idea principal do proxecto ao recibir o encargo foi a de que, a
pesar do cambio de uso, a nova construción reflectise mediante a
súa arquitectura o contexto no que se atopa: o contexto industrial,
mineiro que se pretende poñer en valor.
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A xeometría da planta é rectangular e construtivamente posúe muros de fábrica de cachotería
de 65 cm de espesor e cuberta a dúas augas de fibrocemento. O edificio non posúe forxados
interiores nin carpinterías e atópase totalmente baleiro, nun estado de deterioración importante.
A actuación, que parte dun orzamento moi reducido, propón respectar a potencia dos ocos do
alzado e actuar no interior do inmoble. Un único elemento, consistente nunha lámina de formigón
que se vai encartando, xera os diferentes espazos e usos necesarios para configurar o restaurante.
Esta lámina encartada creará os percorridos, aseos, barra e zonas de servizo na planta baixa. O
segundo pregamento, en perpendicular ao anterior, fará que esta lámina se converta nos forxados
que formarán os dous comedores na planta alta.
O anexo, practicamente derruído no estado previo, utilizarase para situar a cociña que lle dea
servizo ao restaurante.
A edificación atopábase nun importante estado de deterioración, nunha zona incriblemente húmida, ao bordo dun río, polo que houbo que facer un importante labor de impermeabilización,
drenaxe e saneamento dos muros e soleira. Para crear a estrutura da cuberta, utilízanse unhas
tesoiras metálicas, a cuberta substitúese por unha nova de cinc, os muros encíntanse e créanse uns
linteis de formigón para regularizar e asentar os ocos.
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OLAESTUDIO

Óscar López Alba, Domingo Couto Toucedo

Froito do concurso de ideas convocado por Xestur no ano 2006,
nace a rehabilitación do antigo Hotel Comercio en Monforte coa finalidade de destinalo a vivendas para menores de 35 anos en réxime
de alugamento. O lema orixinal, «de60en60», definía xa a estratexia
de proxecto: inserir bloques onde se concentran as instalacións e
servizos para liberar o maior espazo posible, definir un sistema onde,
de 60 en 60, se insiren armarios, aseos, cociñas… e se acoutan as
vivendas.
Así, desde o inicio búscase liberar o perímetro pétreo de servidumes,
xerar a maior cantidade de espazo baleiro en contacto coa fachada
e buscar un contrapunto entre a fábrica orixinal e a nova arquitectura
de xunta seca.
REHABILITAR, REUTILIZAR, RECUPERAR. O espazo xa estaba, a escala xa estaba, o tempo xa estaba… tan só tivemos que volver poñelo
en valor. Toda a rehabilitación fundaméntase en xerar estratexias que
non eliminen o tempo e a atmosfera herdada. Dalgunha maneira o
novo uso, os novos materiais e as novas cores teñen que rehabilitar
a esencia do que foi.

A REHABILITACIÓN NON COMO RUPTURA SENÓN COMO
CONTINUACIÓN. Un dos alicerces fundamentais do deseño foi
a recuperación das magníficas carpinterías orixinais e a súa inserción nas vivendas e no sistema construtivo. Recuperar estes
elementos parecía evidente e é a clave para conservar a esencia
do edificio orixinal.
Parte da estrutura de madeira orixinal foi reutilizada. Empregando un sistema estrutural mixto madeira-metal reducíronse as
luces e puidéronse reutilizar as vigas de madeira serrada existentes, cumprindo coas normativas actuais de estrutura e incendios.
Tamén se recuperou a excepcional escaleira e culminouse cun
lucernario completo na cuberta.
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OPTIMIZACIÓN, FLEXIBILIDADE E DIVERSIDADE. O proxecto reflexiona sobre modelos de vivendas de transición, proponse unha arquitectura de sistemas que permite crear espazos diversos pensando en diferentes tipos de
usuarios e familias. Xeráronse vivendas de un, dous e tres dormitorios. Inicialmente proxectáronse once vivendas, aínda que durante a fase de desenvolvemento do proxecto a propiedade decidiu reducir o seu número a oito.
O problema cuantitativo, o poder chegar a un maior número de usuarios
é aquí importante, explorando os límites da vivenda mínima, pero xerando
espazo de calidade.
Arquitectura branca con toques de cor e madeira natural, onde os baños e
dormitorios se converten en caixas de luz. Arquitectura flexible, que favorece a vida e o encontro, vivendas con espazos diáfanos e continuos que se
poden dividir e non como suma de estancias estancas. A luz e o espazo son
os protagonistas.
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HOSPICIO MUNICIPAL
BARRIO MAGDALENA

ARQUITECTOS

Sergio J. Becerio Lodeiro, Rosa Vilas Romalde

Resulta curioso como un simple lapis pode deixar nas escamas de
cinc unha pegada tan indeleble. Son os «grafittis» dos antigos moradores do hospicio, nenos que querían deixar o seu recordo para
a posteridade pintando ao redor das ventás coma se dun encerado
da aula se tratase.
O edificio do antigo hospicio sufriu numerosas transformacións ao
longo de cada século, polo que diriamos, en termos coloquiais, que
foi unha edificación «moi usada».
Todo o que existe no universo é froito do azar e da necesidade1.
Ningunha frase resumiría mellor esta edificación, froito, sen dúbida,
dunha necesidade de resolver os requirimentos de cada época, pero
tamén do azar.

»

1. Monod, Jacques. El azar y la necesidad. Ensayo sobre la filosofía natural de la biología moderna. Barcelona: Barral Editores, 1970. Orixinal: Le hasard et la nécessité.
París: Ed. du Soleil, 1970.

RECORDO DE ANGEL DÍAZ VELO 6-7-1935
José González 3 maio 1925
José indescifrable Rodríguez escrito en 1936 o día 25 de setembro
Arriba España!!!
Emilio Fernández 1935
Pena Pérez 1937 Ferrol
Gonzalo Calvo
María Manuela Muiños nai de Ramón
Angel Rivas Diaz día 27
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Atopamos, polo tanto, un edificio con numerosas intervencións, non
todas afortunadas, sobre a edificación orixinal, o que nos leva a
afrontar o proceso de rehabilitación adoptando os seguintes criterios
de intervención:
1. Resulta necesario acometer unha serie de intervencións encamiñadas a facilitar unha «lectura clara» da edificación e da súa
evolución histórica.
2. Hai que eliminar os elementos discordantes e recuperar os
elementos de interese que se atopaban ocultos ou deteriorados.
3. Unha vez eliminados os elementos discordantes e recuperados
os de interese, introdúcense no edificio novos elementos que permiten a configuración das estancias e redistribución do programa. Todos os elementos novos teñen carácter REVERSIBLE.

Nunha obra de rehabilitación sempre xorden sorpresas, elementos non previstos, isto que a priori pode parecer un problema converte o
proceso de rehabilitación nunha tarefa ardua e fascinante que nos obriga a estar sempre atentos.
O noso traballo consistiu en integrar o novo co vello, de xeito que convivan en harmonía, facendo destes elementos non esperados unha
virtude, permitindo visualizar a historia da edificación a través das «feridas de guerra» que produce o paso dos anos e que se incorporarán
á edificación con naturalidade, coma pequenas cicatrices, propias dunha edificación con historia.
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PREMIO GALEGO DE REHABILITACIÓN
FINALISTA
FUNDACIÓN RUBIDO ROMERO

ABALO ALONSO ARQUITECTOS
Elizabeth Abalo, Gonzalo Alonso

Propónsenos rehabilitar unha pequena construción tradicional do rural
galego como sede da fundación. Actuamos con discreción: consolidamos muros, repoñemos a cuberta de tella e situamos un aseo adaptado, saneamos e pintamos de branco o interior, establecemos algúns
paramentos e repoñemos a carpintería de madeira, reutilizamos as
vigas intermedias de madeira como soporte da nova iluminación. O
pavimento de granito e os remates de aceiro negro vernizado completan a actuación.

O novo uso público impídenos manter as dúas alturas previas,
ao ser a inferior, dedicada a cortes no pasado, particularmente
baixa. Así, a zona de acceso adquire unha altura de catro metros, quizais máis acorde coa súa nova función dotacional.
Sobre o aseo podemos situar a maquinaria de climatización e
unificamos a cheminea de ventilación co lucernario que o ilumina. As outras salas perden altura en función da súa adaptación
ao terreo.
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Mantense o vestíbulo exterior, interesante nun clima chuvioso como o
galego, co almacén anexo. A flexibilidade prevista no resto do inmoble
permítenos, cunha sinxela intervención, favorecer o uso futuro como
pequeno centro de dinamización rural: charlas, exposicións, lecer, asesoramento.

PREMIO GALEGO DE REHABILITACIÓN . FINALISTA | PÁX 121

PREMIO GALEGO DE REHABILITACIÓN
FINALISTA
ERMIDA SANTUARIO DA NOSA
SEÑORA DOS REMEDIOS

DELARUA ARQUITECTOS

Adolfo Rodríguez de la Rúa Román, Juan Aragonés Martínez, Pablo Álvarez Feijóo

A ermida da Nosa Señora dos Remedios e a Ponte Vella de Ourense están declarados monumento histórico-artístico, coa categoría de
conxunto histórico, mediante o Decreto 647 do 6 de abril de 1961.
A ermida alzouse no ano de 1522 no denominado campo da Verdade, posteriormente coñecido como campo da Feira. A construción de
planta rectangular consta de tres naves separadas por catro columnas
de grande altura a cada lado, con capiteis coa decoración da época
da súa construción. Ábsida rectangular, máis baixa ca a nave, con bóveda de nervios e arco triunfal rebaixado. Sufriu un importante incendio no mes de xullo do ano 2010 e quedou absolutamente derruída.
O LUGAR
Na súa construción foi un elemento illado, nun outeiro con caídas
cara aos ríos Barbaña e Miño, a carón da ponte antiga, ponte de orixe
romana, nun espazo cunha vocación de uso como campo da feira, á
saída da vila, que se converteu na actualidade nun espazo residual ao
que dan as costas da cidade. Soterrada por grandes recheos de terras
e altos muros de cantería, rompendo a antiga baixada desde a ponte,
convértese nunha pequena construción ao soterrala uns 1,60 metros,
que nos fai esquecer ou seu porte e volume.

A CONSTRUCIÓN
A realidade da edificación reflectíase no espazo interior, cunhas
columnas de 6,20 metros de altura, cun despezamento sorprendente polas súas proporcións e cunha sinxela bóveda en madeira.
É unha das poucas construcións que existen na actualidade na
provincia de Ourense desta tipoloxía construtiva, unha configuración espacial que quedou no recordo das xeracións de ourensáns.
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A INTERVENCIÓN
A intervención nunha ermida relevante na historia da cidade de Ourense, pero discreta na súa aparencia, pretendeu a recuperación
e posta en primeiro plano duns valores perdidos durante intervencións ao longo dos séculos.
A proposta foise mesurando ao longo do proceso do seu deseño e construción e simplificouse nunha sinxela bóveda de madeira que
consegue reinterpretar e valorar o espazo perdido e as importantes dimensións interiores do templo.
Planeouse con humildade a recuperación da súa lectura espacial, a nave central baixo unha bóveda, coas columnas definindo as tres
naves, coa lectura global da totalidade do espazo envolto polos planos inclinados da cuberta.
A estrutura liviá, lixeira, en madeira permítenos entrever o espazo no que «flota» a bóveda colgada da estrutura principal. Unha nova
estrutura que non repetise a antiga, xa desaparecida, pero sobre todo unha estrutura que fose eficiente economicamente e sobre todo
estable, que eliminase os pés dereitos antigos, e que puidese acometerse racionalmente a súa montaxe e construción.
Os paramentos verticais, coa súa cantería á vista encalada de cor branca para resaltar o volume, respectando a única cantería á vista
do presbiterio.
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CASTELO DE PAMBRE

CRECENTE ASOCIADOS
Juan Mario Crecente Maseda

O castelo de Pambre é un BIC localizado na contorna do Camiño
Francés, en Palas de Rei. Foi adquirido pola Xunta de Galicia e rehabilitado pola Axencia de Turismo de Galicia entre os anos 2013
e 2015. A obra foi executada por SA de Obras e Servizos Copasa,
segundo o proxecto redactado por Crecente Asociados.
O proxecto foi desenvolvido por un equipo multidisciplinar, cunha
serie de estudos previos que incluíron: levantamento planimétrico
detallado do SIT-USC no que participaron Miguel Cordero e Beatriz
Guimarei; informe histórico de Julio Vázquez; proxecto arqueolóxico de Celso Rodríguez Cao, que anticipou a potencia arqueolóxica
do lugar; informe de valorización do patrimonio moble e pátinas
de Blanca Besteiro; estudo do arborado de Faustino Meis. Así mesmo, contou coa colaboración no desenvolvemento do proxecto dos
arquitectos Ester Suárez e Rubén Santiago, ademais de José Luis e
Borja Martínez Raído no proxecto de execución e de Jorge Salvador
na dirección da obra.
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Hai que salientar, en primeiro lugar, a súa condición de paisaxe cultural: a
relación co Camiño de Santiago e o camiño medieval que pasa aos seus pés;
a igrexa de Vilar de Doas; o territorio da Ulloa, que identifica os señores da
comarca e do castelo; o río Pambre e a ponte medieval; o castro de Remonde
fronte á torre da homenaxe; a leira da súa propiedade, cunha hectárea e media de terreo no contorno; unha histórica minicentral eléctrica e varios muíños
outrora do mesmo enclave.
Neste marco, o proxecto definía unha serie de patoloxías principais que urxía
resolver, como a presenza de vexetación no conxunto, problemas estruturais,
problemas construtivos nas cubertas, inexistencia de instalacións básicas, problemas de accesibilidade e reformulación dos usos e funcións.
Como criterios principais da intervención definíanse os seguintes: coñecemento
a través da escavación arqueolóxica e da documentación das partes inaccesibles da edificación, consolidación da ruína eliminando a vexetación que afectaba ás estruturas, deseño dun percorrido accesible que presentase o conxunto
fortificado aos visitantes, mantemento da edificación a través dun uso (usar
para conservar).
Estes criterios desenvolvéronse nas seguintes propostas: escavación arqueolóxica en área de varias zonas coa consolidación de achados;
limpeza da vexetación maior e media que afectaba ás estruturas murarias e restauración do arboredo exento; restauración de muros e
mantemento das pátinas; aplicación das recomendacións do IPCE en canto á máxima conservación posible de todas as estruturas de madeira en cubertas e forxados; rehabilitación da casa pazo, casas dos caseiros e almacéns anexos, previndo unha futura musealización e
equipamento; deseño dun itinerario accesible, cun sistema adaptable a diversos requirimentos e reciclable para novos usos.
O proxecto confirmou as súas hipóteses en obra, descubrindo os seus antigos poboadores, que hoxe repousan aos seus pés. Ganou, polo
menos, mil anos máis de historia do lugar. Respondeu á incógnita da auga mostrando o pozo e o alxibe. Degraeu as múltiples etapas
construtivas, que hoxe podemos contemplar discorrendo polas plataformas reversibles instaladas e presentou un conxunto excepcional, listo
para ser visitado, aprehendido e gozado.
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CASAS REAIS

CONCHEIRO DE MONTARD
Isabel Concheiro Guisán

RECINTOS DE LUZ
O noso primeiro obxectivo foi entender a vivenda existente —un espazo fragmentado en estancias pequenas e con pouca luz— como
un recinto único e luminoso. Para iso decidimos potenciar as súas
posibilidades de iluminación aproveitando as dúas únicas fontes de
luz existentes: a galería orientada ao norte e tres pequenas aberturas
perforadas nos grosos muros de pedra orientadas a leste e oeste.
Por unha banda, a casa ábrese cara á galería, incorporando a luz e
as vistas da paisaxe do centro histórico no interior da vivenda. Pola
outra, as pequenas ventás existentes percíbense de forma simultánea, co que se crea un espazo cunha luminosidade agradable e
cambiante ao longo do día.
DENSIFICAR O ESPAZO
A partir destas novas condicións, a casa configúrase como unha
colección de espazos cun carácter específico e percibidos en continuidade, de modo que todos eles se beneficien da relación entre
as diferentes fontes de luz. As distintas estancias formalízanse por
articulacións e dilatacións do espazo a través do deseño do mobiliario. Deste xeito, existe sempre un primeiro plano, o da estancia, e un
segundo e terceiro planos das estancias sucesivas, que lle outorgan
densidade e profundidade ao espazo.
O mobiliario é exento respecto da envolvente e isto permite a súa
percepción en continuidade. O muro de pedra existente, coa súa
textura de morteiro de cal, móstrase en toda a súa lonxitude, conec-
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tando a secuencia de espazos salón-cociña-dormitorio. O novo elemento continuo de carpintería, liso e satinado, organiza a secuencia
salón-entrada-vestidor-estudio.
RELECTURAS
Tres pezas existentes a modo de objects trouvés dialogan cos novos elementos outorgándolle á vivenda un carácter propio. A lareira de pedra convértese nun lugar de repouso no estudio. As baldosas hidráulicas da cociña orixinal desprázanse para crear un tapiz que se estende
no novo espazo de cociña. A galería incorpórase visualmente ao espazo interior a través da nova carpintería que actúa como filtro entre o
interior e o exterior e define unha nova fachada que reconfigura o interior da vivenda.
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CASA DO MEDIO

ARROKABE ARQUITECTOS SLP

Óscar Andrés Quintela, Iván Andrés Quintela

A rúa do Medio é unha rúa eminentemente residencial, paralela á rúa
de San Pedro, entrada do Camiño Francés á cidade histórica e arteria
principal do barrio do mesmo nome. Un barrio que, hoxe en día, é
referencia dentro da cidade pola súa diversidade social e funcional.
O conxunto para rehabilitar estaba formado por unha construción
principal entre medianeiras con tres plantas e baixo cuberta. Sobre a
estrutura tradicional desta edificación principal atopámonos, superposto á fachada traseira, un engadido descontextualizado que aumentaba a superficie pechada da planta primeira e permitía, ademais de
habilitar unha terraza no nivel da planta segunda, contar na planta
baixa cun espazo exterior a cuberto. O conxunto completábase cun
espazo interior no que había unha edificación tradicional, a unha
auga, pegada a un dos muros laterais de peche da parcela.
A construción, desocupada desde había varios anos, non reunía as
mínimas condicións de habitabilidade. As deficiencias na cuberta da
casa provocaron a entrada continua de auga que, finalmente, provocou o derrubamento parcial dos forxados do piso e arruinou o resto.
O engadido da fachada traseira, resolto en formigón armado, presentaba problemas estruturais graves e unha inadecuada configuración
arquitectónica. O alpendre, unha construción tradicional aberta con
cuberta a unha auga resolta con estrutura de madeira apoiada sobre
o muro de cachotería de peche da parcela e sobre alicerces de pedra
granítica reaproveitados, presentaba danos irreparables.
A casa é para un matrimonio con tres fillos maiores que se traslada a vivir
dentro do conxunto histórico.
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Na edificación principal, as diferentes estancias do programa proposto axustáronse ao volume existente. Conservouse o sistema estrutural
vertical de muros de carga e propúxose unha reconstrución da estrutura horizontal cun forxado mixto de formigón e vigas de madeira
apoiadas sobre os muros.
Recuperouse a volumetría do engadido da fachada traseira con estrutura e
cerramentos de madeira conformados á maneira tradicional por montantes
e dormentes sobre as que apoian os forxados do piso e entrepanos con
partes acristaladas e cegas.
A nova escaleira ocupa a posición da existente e vaise alixeirando a medida que ascende polo oco. Un oco que se fai máis amplo do preciso para
facilitar a entrada de luz cenital ás diferentes plantas. A construción de cada
tramo de escaleira, desde a caixa pechada ao elemento lixeiro que colga

da estrutura da cuberta, relaciónase co carácter distinto de cada un dos
pisos. Esta estratificación ten a súa correspondencia no novo elemento pegado á fachada traseira a través do que se produce a relación co xardín:
espazo exterior cuberto, galería-corredor e terraza.
O alpendre recupérase reaproveitando os pés dereitos de pedra granítica
e reconstruíndo unha cuberta baseada no sistema da estrutura orixinal. A
nova peza formúlase como un espazo exterior a cuberto con cuartos de
servizo e almacenamento, resoltos con cerramentos lixeiros de madeira.
No patio interior deséñase un xardín inspirado polos xardíns con céspede
e flores existentes e apoiándose nas trazas dos distintos muros. Pretendiamos que a casa contase cunha contorna vexetal propia, densa, variada e
cambiante.
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ALDEA ETNOGRÁFICA

ARQUITECTO

Jose Luis Díaz Mateo

O encargo recibido partiu da idea de recuperar o asentamento de
Carelle Grande como aldea etnográfica.
O núcleo consta de tres agrupacións claramente definidas e unha
edificación illada. En todo o conxunto atopamos elementos típicos
da arquitectura tradicional, como son as vivendas con estruturas de
muros de pedra e cubertas de lousa, os alpendres, os palleiros, os
fornos, a forxa e o hórreo.
A actuación proposta no proxecto modificado ten como fin a recuperación dunha contorna degradada, que se atopa dentro da Rede
Natura, poñendo en valor os seus recursos naturais e posibilitando
o coñecemento e utilización recreativa e didáctica de devanditos recursos.
O criterio de intervención levaranos a reutilizar na medida do posible
as estruturas existentes e a reforzalas con estruturas mixtas nos casos
nos que non alcancen os estándares de seguridade necesarios.
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Na nova intervención búscase, ante todo e sobre todo, a sustentabilidade. Sustentabilidade desde o punto de vista ambiental e económico. O perfil de aldea
etnográfica implica a recuperación das relacións da aldea co medio físico.
A sustentabilidade implica tamén o uso eficiente dos recursos naturais. Isto supón
a utilización de novos métodos e tecnoloxías que permitan o reaproveitamento,
a reciclaxe e o aforro enerxético, utilizando como grande exemplo caldeiras de
biomasa que funcionan coa combustión de elementos orgánicos refugados que
producen emisións de CO2 de nivel 0.
Para conseguir unhas adecuadas condicións de habitabilidade, implantaranse sistemas de acondicionamento ambiental que utilicen como fonte principal enerxías
renovables. Unha das propostas sería a utilización como combustible de restos de
madeira procedentes de podas ou limpezas de restrollos nos terreos propiedade da
aldea para abastecer caldeiras ou estufas de biomasa.
Na mesma liña deste tipo de criterios de aforro enerxético, proxéctase o uso de
materiais e sistemas construtivos. Como sistemas construtivos búscanse intervencións reversibles con sistemas en seco. Utilizaranse como referencia de acabados,
tanto para cerramentos como para pavimentos, a madeira de castiñeiro e a lousa.
A madeira para as zonas de menos tránsito, mentres que a lousa se usará nas
zonas comúns e húmidas.
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VIVENDA MEDIANEIRAS COMBARRO

ARQUITECTO

Rodrigo Currás Torres

INFORMACIÓN PREVIA
Trátase dunha vivenda unifamiliar localizada no centro histórico de
Combarro. O seu perímetro describe un cuadrilátero irregular sensiblemente rectángulo con medianeiras de fábrica de granito da zona.
Existen dous volumes con distinto grao de conservación e cuberta
unitaria a tres augas.
DESCRICIÓN DO PROXECTO
Dada a proximidade entre medianeiras (estreiteza) e a limitación de
altura marcada pola normativa urbanística, recórrese a un sistema
de forxados de taboleiros de madeira tensados (mediante tensores e
pendolóns inferiores) que consiga minimizar o espesor aparente destes. Así mesmo, adquire unha gran relevancia a iluminación indirecta
natural e artificial (que a certas horas suman forzas) que lle confire un
carácter máis diáfano ao interior.
A claraboia interior que coquetea coa estrutura tensada da cuberta
e o sentido descendente da sección lonxitudinal procurando a vista
cara ao mar dominan o espazo central da vivenda, con fugas visuais
que o fan máis desafogado en varias direccións. O confort en canto
á accesibilidade entre as diferentes plantas está asegurado mediante
a rúa, xa que a vivenda conta con varios accesos a diferente cota,
polo que no interior se recorre a unha escaleira mínima para optimizar o tamaño dos espazos. Coa ampliación en altura da fachada á
rúa de San Roque, permanece intacto o paramento orixinal (respectando os elementos estruturais e ornamentais de granito sen movelos
de lugar). Proponse unha actuación xeral por analoxía, onde o novo
se diferencie respectuosamente do preexistente, que non cree confusión en canto á datación.
O sistema estrutural constitúeno muros de carga de granito existentes
e os forxados horizontais consisten nun taboleiro de madeira de 3 cm
(taboleiro tricapa de abeto para encofrados) tensado inferiormente
mediante cables e pendolóns metálicos.
As ampliacións de fachada respectan as cores propias da contorna
recorrendo principalmente á madeira. As ventás (de castiñeiro) respectan, ademais, o criterio de deseño tradicional: abisagradas directamente á xamba pétrea, pero cun cerco oculto interior que garanta
a súa estanquidade.
Un dous volumes preexistentes contaba cun patín tradicional típico
da arquitectura popular das Rías Baixas galegas que foi restaurado.
O outro volume que configura a edificación contaba ademais cun
soportal anexo na súa fachada á «rúa do Mar». Cando se realiza o
proxecto, o devandito cerramento atópase practicamente desman-
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telado e algúns dos seus elementos consérvanse amontoados. O
proxecto supuxo un especial esforzo á hora de reivindicar a recuperación dese soportal dado que o Plan especial de protección do
centro histórico obviaba a súa preexistencia. O devandito soportal
é, ademais, un elemento recorrente na arquitectura típica de Combarro. Contribuíu a poñer en valor un tramo de rúa que se atopaba
bastante descoidado, á vez que constitúe un remate no alzado marítimo da devandita rúa.
O proxecto pretendeu achegar solucións innovadoras a problemas
comúns de rehabilitación de vivendas no núcleo, de maneira que
resulte motivador para novas intervencións con condicionantes similares —estreiteza, pouca superficie, limitación de alturas, etc.— e
contribuír na medida do posible a que a rehabilitación de calidade
se contaxie a outras edificacións ruinosas. Todo iso, co máximo aproveitamento dos recursos como lema.
Tendo en conta que se trata dunha rehabilitación dunha edificación
en situación de ruína interior, tivemos a sorte de que apenas se atopaban residuos dentro e, dado que se aproveitaron as medianeiras e
fachadas existentes, o groso dos residuos de obra concentrouse nos
residuos de escavación, que se xestionaron como terra de préstamos.
Polo demais, a obra foi mínima en canto ao volume de material que
se empregou, polo que tamén o volume de recortes, sobrantes, etc.
foron irrisorios e en gran medida reutilizables.
A vivenda dispón de ventilación cruzada en todas as súas plantas.
Existe unha ventá no punto máis alto da vivenda que optimiza a saída
de aire quente desta. Dado que a vivenda é moi alongada e estreita,
recorreuse a un lucernario que, coa súa luz indirecta, asolaga de
claridade a área de día da vivenda.
A rehabilitación de edificacións na zona vella, que ademais é peonil,
contribúe a que a estrutura social no núcleo medre e a que a cidadanía poida realizar a súa vida cotiá sen recorrer ao coche.
Entre os aspectos de innovación da obra destacan o uso de estruturas atirantadas para os forxados de madeira minimizando o seu
canto aparente e o deseño de ventás con criterios tradicionais, pero
con prestacións equiparables ás das modernas.
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ESCOLA INFANTIL
CAMPUS UNIVERSITARIO. OURENSE

ABALO ALONSO ARQUITECTOS
Elizabeth Abalo, Gonzalo Alonso

É posible que as cabanas entre as árbores estivesen na orixe do
proxecto. Poida que os nosos hórreos tamén. Estrañamos eses momentos de xogos infantís. A propia configuración do terreo axúdanos:
no medio do parque, illados, entre árbores, terreo en pendente…
Unha soa planta por razóns de uso e accesibilidade. O acceso no
encontro co punto máis alto do terreo. O vestíbulo habilitado para
deixar os carriños e cortaventos introdúcenos no edificio, que se organiza en cinco franxas funcionais paralelas. Unha sala de usos varios reparte xogo. Cara ao norte, os espazos servidores con acceso
independente. Despacho, vestiario de persoal, cociña e sala de instalacións. Un primeiro filtro con roupeiros e aseos, aulas conectadas
entre elas e balcón-zona de xogos cara ao sur, dominando o campus
universitario.

Catro pantallas de formigón abuxardado soportan o edificio.
Asumen, así mesmo, a subida e baixada encaixada das instalacións de abastecemento de auga, saneamento, electricidade,
telecomunicacións e xeotermia. Dúas laxas horizontais, tamén
de formigón, resolven chan e teito. Aprovéitanse os necesarios
reforzos estruturais para xerar xogos volumétricos nas partes vistas, recordo dos soportes dos hórreos próximos. O cerramento,
de termoarxila, con illamento continuo polo interior, reforzado
con cartón xeso. Recebo de morteiro pintado polo exterior e
celosía de madeira de cedro tratada cunha man de lasur verde.
Á vez que lle confire a imaxe final ao edificio, colabora no seu
acondicionamento térmico, ao actuar como parasol tanto na
parte cega como nos diferentes ocos. Redúcese desta forma a
achega solar a todo o cerramento e xérase un filtro ventilado.
Os ocos en planta e, sobre todo, o patio central, facilitan a
xeración de ventilacións cruzadas que permiten a redución de
consumo enerxético artificial no verán. A boa orientación das
aulas actúa á inversa no inverno, ao favorecer a achega solar.
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PREMIO ESPECIAL Á SUSTENTABILIDADE
FINALISTA
DEZANOVE HOUSE

ARQUITECTOS

José Ignacio Leite Martínez

O presente proxecto trátase dunha vivenda unifamiliar na Ribeiriña
(Pobra do Caramiñal, A Coruña). O terreo onde se sitúa atópase
elevado respecto do camiño de acceso, aproximadamente 1,60 metros —situado no sur da parcela—, e ten unha leve pendente natural
cara ao sur.
A miña aspiración co proxecto é a integración das construcións auxiliares tradicionais da industria local de bateas nunha vivenda actual.
O uso da madeira reciclada de eucalipto procedente das bateas
determina as solucións tecnolóxicas que formalizan o proxecto e fan
referencia á tradición dos estaleiros locais, tamén na forma dos antigos caixóns.
A formalización é aparentemente simple, con dous volumes principais. O volume privado é de madeira por fóra e formigón por dentro
e ocorre o oposto no volume público no que está o salón-miradoiro. Ambos aparecen como volumes que flotan. A idade e uso da
madeira reciclada non se oculta e os diferentes tratamentos que se
realizan no exterior e interior axudan a crear diferentes sensacións de
protección e calidez.
A iluminación natural tamén é un elemento ao que se lle prestou
moita atención no proxecto. Patio evaporativo con filtro purificador
do aire mediante xardín vertical non hidropónico onde a rizosfera
prové un complexo e dinámico microambiente, no cal bacterias e
fungos, en asociación coas raíces, forman comunidades únicas cun
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considerable potencial para a detoxificación de compostos orgánicos nocivos (segundo estudos de investigación da NASA).
O sistema de depuración do aire do xardín vertical non se basea na
creación de módulos exuberantes de vexetación, senón dunha vexetación de crecemento regulado. Na contorna inmediata da parcela
existen varias vivendas unifamiliares de diversas tipoloxías e loxicamente téñense en conta as súas volumetrías para realizar un encontro suave entre dúas diferentes aliñacións existentes: unha antiga,
apoiada no camiño, situada ao leste, e outra moito máis actual,
recuada debido ao límite de costas, situada ao oeste.
Pola súa alta cualificación enerxética (A), a vivenda foi subvencionada con fondos europeos. Isto é grazas ao complexo deseño do
sistema de ventilación, ao elevado grao de illamento, ao baixo consumo das instalacións e á utilización de grandes superficies de vidro
orientadas ao sur combinadas con elementos de protección solar, así
como á utilización ecolóxica de materiais reciclados. A madeira procede 100 % da reciclaxe de bateas locais e ten un baixo mantemento
por estar xa protexida por máis de 25 anos de uso na ría.

Realizouse ademais un esforzo importante por cumprir as novas
normativas, así como unha integración na paisaxe con base
nos materiais utilizados e na incorporación de conceptos ambientais ao proxecto, tanto de acondicionamento e confort térmico como de reutilización, sustentabilidade e reciclaxe.
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PREMIO ESPECIAL Á SUSTENTABILIDADE
FINALISTA
CASA CRISÁLIDA

ARQUITECTO

Mauro Lomba Martínez

Construímos un espazo habitable en relación harmónica coa contorna natural.
A arquitectura orgánica da casa crisálida adáptase ao lugar, entre
as árbores. Tres volumes separados resolven o programa. Os dous
principais conforman o espazo habitacional. O terceiro é un almacén de apeiros.
A casa elévase sobre uns elementos de formigón que resolven a separación co terreo.
A envolvente formada por múltiples láminas de madeira concíbese
como unha cebola, á que lle falta unha das súas capas, para xerar
unha cámara ventilada completa, con continuidade entre as fachadas e a cuberta. Revístese o conxunto cunha capa de morteiro de
arlita.
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A eficiencia enerxética conséguese coa envolvente e unhas instalacións básicas. Un termo para o ACS. Unha estufa de leña para quentar. Un conduto para transvasar calor. Reixas para refrescar.
Capas envolvente:
EXTERIOR - morteiro arlita - malla PVC - lámina betume autoprotexida - barrote madeira - lámina betume - taboleiro OSB3
15 mm - cámara ventilada 45 mm - lámina impermeable transpirable - illante Gutex 35 mm - panel OSB3 10 mm - armazón
estrutural piñeiro 100 mm – barreira vapor - panel OSB3 10 mm
- lasur branco – INTERIOR
Entre os piñeiros, a crisálida atopa o seu lugar, coas súas texturas,
coa súa coiraza empezando a ser conquistada polos liques. No seu
interior, a madeira déixase tocar, déixase sentir. A actividade dos seus
moradores non cesa mentres escoitan o canto dos paxaros, o movemento das ramas e das follas das árbores. Os aromas das flores, as
plantas e a terra fálanche das estacións mentres o sol penetra entre
as copas das árbores ou a choiva e o vento golpean a envolvente.
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PREMIO ESPECIAL Á SUSTENTABILIDADE
FINALISTA
CENTRO CULTURAL DE LÉREZ

ARQUITECTOS

Jorge Rodríguez Álvarez, José María Soto Cochón

A experiencia da cidade coñecida está marcada pola presenza de referentes subxectivos que aos poucos van aniñando na nosa memoria, asociados a uns determinados recordos ou circunstancias que lles
confire ese carácter singular. Analogamente ao modo en que unha
canción ou un perfume nos poden trasladar a un período da nosa
vida ou espertar a lembranza dunha persoa a través dunha asociación
mental establecida previamente, o referente urbano é o elemento que
axuda á identificación dunha parte da cidade como algo coñecido e
familiar. Non é necesariamente un elemento sobresaínte nin unha peza
destacada, ademais é completamente subxectivo, diferente para cada
persoa segundo a súa experiencia persoal, pode ter un distinto grao
de influencia, desde unha única persoa ata unha comunidade enteira.
Algúns deses referentes son efémeros e duran só un curto espazo de
tempo, como a panadería, o almacén de xoguetes ou mesmo a casa
dun amigo que podemos identificar na homoxeneidade repetitiva da
cidade actual. Outros transcenden no tempo e son independentes de
persoas ou actividades, neste caso adoita ser a compoñente física,
unha imaxe singular que diferencia este elemento do resto.
No contexto obxecto deste estudo existen varios referentes caracterizadores. É un ámbito urbano de transición que fai de nexo entre Pontevedra e as principais aldeas que configuran a parroquia de San Benito.
Durante xeracións, os referentes efémeros sucedéronse; con todo, hai
dous elementos que mantiveron a esencia desta paisaxe urbana durante os últimos cincuenta anos e que o fan recoñecible aínda a pesar
dos cambios que afectaron ao resto da contorna.
Un destes elementos é o edificio da farmacia, no cruzamento da estrada de Santiago (Juan Bautista Andrade) e da estrada de Lérez-Berducido (rúa Leandro del Río), a súa posición intermedia entre ambas
as rúas e a súa característica silueta convérteno nun fito que orienta
o visitante eventual e mesmo o habitual. O outro referente é o propio
edificio do «teleclub» cuxa fachada ecléctica, que permanece inalterable ao longo dos anos, marca a entrada na parroquia de Lérez, onde
a cidade disolve o seu tecido urbano nun contorno aínda rural.
A conservación deste tipo de referentes é necesaria. A miúdo, o seu
valor é independente da calidade ou sofisticación da súa arquitectura,
pero o papel que desempeñan non pode ser substituído facilmente.
Non obstante, en ocasións o valor sentimental chega para salvagardar
un edificio cuxa arquitectura non é suficientemente relevante. Cando a
modificación do plan formula a conservación, unicamente, do frontón
do edificio orixinal, prodúcese unha contradición entre o desexo de
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conservar un recordo do vello teleclub e a sospeita de que o edificio
non é realmente apto para o mundo actual. O frontón debe permanecer en fachada pero non necesariamente na mesma disposición, dise,
o cal pode resultar no mesmo efecto de perda de identidade que se o
edificio desaparecese completamente
As bases do concurso expoñen a necesidade, establecida por unha
modificación do plan urbanístico, de manter o frontón do antigo edificio, que se pode recolocar en calquera posición na envolvente do
novo edificio. O que se propón neste proxecto é a conservación de
toda a fachada existente na súa posición orixinal e mantendo todos
os seus elementos, orixinando o novo edificio a partir do diálogo con
esta. A antiga imaxe consérvase, pero é suavizada sutilmente por un
veo permeable que unificará unha nova envolvente, cunha linguaxe
actual e creando o que será novo referente urbano para o século XXI.
Respéctase a súa función orixinal como limiar de acceso e a terraza
previa reinterprétase en forma de vestíbulo exterior; cara ao interior
respéctase o seu carácter, abrindo e dilatando o espazo inmediato,
adaptando a configuración dos novos niveis á súa presenza.
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CONVOCATORIA 2018

PREMIO ESPECIAL Á
TRAXECTORIA PROFESIONAL
JOSÉ JAVIER SUANCES PEREIRO

O xurado acorda por unanimidade conceder a D. José Javier Suances Pereiro o premio especial á traxectoria profesional, en recoñecemento á súa meritoria traxectoria profesional en favor da arquitectura no territorio galego, destacando a súa importancia na
xeración que introduce a modernidade arquitectónica en Galicia
na década dos 60.
A arquitectura de Javier Suances é o resultado dun compromiso sincero
coa cultura, do seu tempo —o noso tempo— e co seu pobo —o noso
pobo galego—, e dun quefacer intelectual que coñece en profundidade
as vangardas de fóra e as limitacións de dentro. Froito diso, obras tan
sorprendentes como o Convento das Carmelitas Descalzas de Ourense
(1968) ou a Granxa de Valverde de Allariz son unha lección de como
reinterpretar o programa e a paisaxe, como actualizar ao momento presente actividades que, como a relixiosa e a agropecuaria, permanecían
ancoradas a formas e usos seculares. Javier propón novas relacións coa
contorna, invita a participar no mundo doutro xeito, arroxando miradas
novas sobre problemas antigos, desde a racionalidade da súa convicción adscrita ao Movemento Moderno e a emoción dunha bonhomía
que impregna toda a súa actividade, profesional e docente.
Imposible de entender fóra do contexto xeracional dos seus colegas,
amigos de profesión, experiencias e estudos —Albalat, Baltar, Bar Bóo,
Portela, Gallego—, a obra de Suances axuda con eles a superar tópicos
e a entender Galicia desde a modernidade e o progreso á que empuxan
as súas propostas construídas. É nesta confianza nos valores da técnica
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e a racionalidade, en inventar, asumir riscos, probar novos materiais e
espremer os recursos dispoñibles, onde a arquitectura de Suances se
manifesta con maior enerxía.
Todo iso sen esquecer ao profesor Suances, un docente xovial, entregado e optimista capaz de transmitir a súa paixón pola arquitectura
como unha necesidade vital, como unha forma de vida. A luz que
era capaz de arroxar sobre a arquitectura, a súa modestia, a súa
incapacidade para disociar entre vida e profesión e a súa xenerosísima entrega a todos, fan del un dos compañeiros máis queridos,
admirados e respectados por todos os arquitectos galegos, desde os
que coñecen en profundidade a súa traxectoria e a súa personalidade ata as novas xeracións que, con asombro, se achegan ao tesouro
dunha obra sólida, coherente e emocionante.
Como escolma da súa obra, pódense citar as seguintes:
» Granxa gandeira en Valverde, Allariz, Ourense. 1965, con Antonio Alés Reinléin.

» Casa estudo para o pintor Virxilio no Cumial, Ourense. 1966.
» Torres do Pino en Ourense.1966, con Antonio Alés Reinléin.
» Convento das Carmelitas Descalzas. Ourense. 1968.
» Casa Chocolate. Edificio administrativo da Xunta de Galicia.
Ourense, 1972.
» Urbanización en Viana do Bolo. Ourense. 1980.
» 60 vivendas na Uceira. Carballiño, Ourense. 1980.
» Rehabilitación casa Junquera para Caixa Nova. R/ Pontevedra,
Ourense.1987.
» Centro cultural en Fontiñas, Santiago de Compostela.1988.

» Intervención no Mosteiro de Santo Estevo de Ribas de Sil, Nogueira de Ramuín, Ourense. 1987 – 1999 .Con Alfredo Freixedo
e Manuel Vecoña.
» Rehabilitación edificio Simeón. Centro cultural Marcos Valcárcel. 1996-1999.
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PREMIO GALEGO DE ARQUITECTURA
EDAR LAGARES VIGO

ARQUITECTOS

Perfecto Cendón Domínguez , F Javier Vázquez Fernández

A estación depuradora contribuirá co seu funcionamento a satisfacer
unha das principais demandas en materia de medio ambiente e calidade das augas na ría de Vigo.
A integración paisaxística na zona húmida do Lagares e lograr unha
imaxe de industria contemporánea foron os obxectivos da intervención
arquitectónica.
Esta intervención mellora a relación da cidade coa súa contorna natural, con criterios de sustentabilidade.
A EDAR asume o papel de servir de transición entre o espazo natural
(marisma do Lagares), o asentamento industrial de Ricardo Mella, o
asentamento de vivendas unifamiliares e a proximidade á praia de
Samil.
A distribución de volumes e alturas das edificacións dentro da propia
EDAR realízase de modo gradual. Esta gradación vai desde as edificacións enterradas próximas á marisma ás edificacións de maior altura
que dan unha nova fronte ao espazo industrial de Ricardo Mella.
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O obxectivo foi dignificar a imaxe industrial da zona, xerar unha nova visión que contribúe a entender o novo conxunto como unha industria
contemporánea na que prima a orde e a serenidade.
A integración paisaxística é o principal obxectivo, polo que se soterra baixo cubertas verdes a maior parte do edificio. Empréganse fachadas e
cubertas con materiais neutros.
Cúmprense así os seguintes obxectivos:
» Contribuír a desmaterializar os edificios nas vistas distantes.
» Crear un pano de fondo horizontal e neutro á marisma do Lagares na súa fronte desde a praia de Samil.
O resultado final é o dunha industria contemporánea que contribúe a dignificar a imaxe
industrial da zona, sen renunciar ao respecto e posta en valor das calidades ambientais
da localización, mellorando a relación entre a cidade e o medio no que se asenta.
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PREMIO GALEGO DE ARQUITECTURA
NOVA SEDE SERVIZOS
CENTRAIS FINSA

ARQUITECTOS

Miguel Alonso Flamarique, Roberto Erviti Machain,
Mamen Escorihuela Vitales, Anton Varela Garcia

A actuación comprende a reforma integral de dous edificios de oficinas existentes, a construción dun novo edificio de conexión entre
ambos e a urbanización da súa contorna. O forte carácter industrial
da localización orienta os criterios de intervención e deseño, introducindo novos valores de sustentabilidade, dimensión humana e conservación do seu propio patrimonio. O novo carácter da intervención
transcende o seu ámbito inicial, amabilizándoo e humanizándoo en
todas as súas dimensións á vez que incorpora e convive coa paisaxe
forestal e industrial circundante.
A proposta está baseada na sinxeleza de formulación, organización
e composición, con espazos abertos e flexibles. Definición consensuada e mediante un exhaustivo proceso participativo de todas as
áreas e departamentos e usuarios do edificio co equipo de arquitectos. Preténdese con iso imprimirlle á edificación un carácter propio e
acorde coa filosofía de traballo da empresa, que reflicta e se adapte
á súa constante evolución.
Os novos recintos constrúense como un lugar común para traballadores da empresa e visitantes. Un espazo para o encontro e a
convivencia máis aló do traballo, que dota a sede dunha imaxe representativa máis aberta e moderna e pon en valor a orixe industrial,
natural e material da que procede FINSA.
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No novo edificio de conexión e acceso principal, óptase por unha
retícula estrutural ordenadora do espazo, que conxuga a dimensión,
a adecuación do programa de necesidades e a relación co exterior e
a luz natural; unha planta libre de gran versatilidade.
O uso da madeira, os acabados claros e o aproveitamento da luz
natural é xeneralizado e visible tanto no novo edificio como nos reformados, o que lle dá continuidade espacial a todo o conxunto e
dota os interiores da maior luminosidade posible, unha atmosfera
serena e confortable.
A captación e control da maior iluminación natural posible foi un dos
factores clave no deseño do proxecto. Recurso limitado e prezado en
boa parte do ano pola meteoroloxía local que se intenta maximizar
mediante o deseño dos ocos da fachada e de lucernarios na cuberta,
coa achega complementaria autorregulada da iluminación artificial.
A sinxeleza volumétrica faise extensiva ao propio deseño das fachadas, que se proxectan con peches de vidro e celosías de protección
solar, fixas en existentes e regulables na conexión, onde a carpintería
oculta potencia a sensación de «conexión» visual entre os dous edificios existentes, así como entre as visitas, a paisaxe e o exterior do
recinto, co propio edificio e a fábrica.
A proporción e deseño das proteccións solares exteriores é froito do
estudo paramétrico da luz solar a través dos ocos do edificio. Permiten manter esta achega de luz natural todo o ano garantindo as
visuais exteriores da paisaxe natural e industrial e a necesaria protección contra o sobrequecemento nos meses de verán.
Baixo os lucernarios de cuberta, engádense uns grandes brise-soleis brancos que axudan á reflexión e difusión interior da luz natural
reflectida e ademais integran no seu canto inferior tiras led de iluminación artificial autorregulables que permiten manter o grao de
luminosidade interior desexado.
As cubertas vexetais de todo o edificio unicamente se interrompen
no punto central da conexión, onde numerosos lucernarios contribúen a mellorar a iluminación natural e a calidade dos espazos,
introducindo luz difusa abundante.
Funcionalmente, o edificio organiza as zonas de traballo en distintas
áreas de planta libre ou aberta, articuladas ou segmentadas puntualmente por núcleos de comunicación, cabinas de videoconferencia

e salas de reunións. Nun extremo da planta baixa sitúanse as
áreas máis singulares coas dependencias do consello e dirección da empresa, así como o servizo médico. O edificio de acceso ou de conexión non alberga postos de traballo nin áreas
departamentais. Na planta baixa sitúase o vestíbulo e un espazo
polivalente a modo de «caseta». A planta primeira protagonízaa
unha gran «praza» delimitada por diversas salas de reunións
como punto de encontro de todas as áreas de oficinas.
A urbanización, actualmente en construción, resólvese de maneira peonil, como extensión do carácter interior dos espazos de
traballo, axardinada con especies autóctonas como prolongación da paisaxe natural e forestal circundante galega.

PREMIO GALEGO DE ARQUITECTURA | PÁX 175

PREMIO GALEGO DE ARQUITECTURA
CAMPUS DA AUGA

OIKOS ESTUDIO SLP

Alfredo Freixedo Alemparte, Pedro Diéguez Iglesias

No campus de Ourense, o espazo que se percibe é de considerable
amplitude, os seus límites non dan sensación de peche senón de
liberación.
O edificio intenta que o límite non nos fale de peche.
A visión desde a parte central do campus é de levidade.
A peza elévase para que o espazo libre poida seguir fluíndo ata atopar un patio interior con árbores que nos fala de natureza.
Desde a rúa, na planta baixa, coincidindo co acceso ao edificio,
ábrese un oco que enmarca a vista do campus. O edificio vaise cinguindo ao terreo segundo este llo pide.
O edificio articúlase en tres volumes diferenciados que acollen funcións específicas do programa (administración, laboratorios, nave
de hidráulica).
O núcleo de comunicacións verticais (escaleiras, ascensores, instalacións) actúa como bisagra dos distintos volumes.
O deseño dos distintos espazos e a súa relación co exterior baséase
en criterios de iluminación natural, climatización e funcionalidade de
uso, con requirimentos de confort acústico.
No corredor de laboratorios, a través da celosía, percíbese a textura
da masa de bidueiros que se plantan no terreo do patio.
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MEDIDAS PASIVAS DE AFORRO ENERXÉTICO
A fachada leste-sur protéxese con lamas horizontais de formigón
prefabricado amparando a superficie acristalada en toda a altura.
A fachada oeste-norte protéxese con parasoles verticais metálicos
nos ocos horizontais corridos. A súa disposición minimiza a incidencia solar nos meses de verán.

MEDIDAS ACTIVAS DE AFORRO ENERXÉTICO
O laboratorio de hidráulica remata cunha cuberta vexetal, debaixo
da cal se instala un alxibe con almacenamento de auga de 15 cm
de espesor e unha superficie de 750 m2, que crea unha cuberta
ecolóxica reguladora do confort térmico ambiental do interior do
edificio. 110 m3 de auga de choiva para rega. A evaporación minimízase coa capa vexetal superior.
Pozos de xeotermia no perímetro do edificio, mediante intercambio
con bombas de calor auga-auga e condución da enerxía aos climatizadores de zona.
Renovación do aire interior con sistema de recuperación de enerxía
nos climatizadores, cunha eficiencia do 70 %.
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PREMIO GALEGO DE REHABILITACIÓN
CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
EN PONTEPEDRIÑA DE ARRIBA

ARQUITECTOS

Víctor López Cotelo, Ángel Panero Pardo

A Fundación Laboral da Construción atopou o lugar máis propicio
para a construción do Centro Nacional de Referencia en Materia de
Rehabilitación no antigo curtidoiro de finais do século XVIII de Pontepedriña de Arriba.
En efecto, considerando a forte presenza das edificacións existentes
e o seu potencial, tívose en conta a necesidade de facer posible a
integración do conxunto nun todo compatible. O «lugar» esixe a súa
propia orde.
Na construción periférica que pecha o recinto coas características
propias dos vellos curtidoiros tiñan que aloxarse os usos máis compatibles coa devandita tipoloxía sen requirir transformacións substanciais. A nova edificación que completa a edificabilidade autorizada
sitúase no centro do recinto, xunto ao río que discorre seguindo o
eixe lonxitudinal dominante en dirección norte-sur. Esta nova construción de naves industriais queda recollida en ambos os extremos
por dous corpos lonxitudinais paralelos ao río. A alternancia de naves e patios permite conferirlles transparencia aos espazos e compartir actividades comúns ao aire libre.
A topografía esixe que o curso de augas cara ao río non sexa interrompido. Polo tanto, a construción elévase respecto do nivel do terreo natural e, aproveitando a pendente do terreo, as naves dividen a
súa altura en dous niveis no lado do río: o superior para aulas-taller
e o inferior para o eixe de comunicación, oficina técnica e vestiarios.
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As cabeceiras das naves que aparecen entre árbores sobre o muro
do recinto, coa súa lixeira construción do cerramento de U-glass,
manteñen a dimensión e presenza industrial e dan mostra da actividade construtora do Centro de Formación da Construción. Os
paramentos laterais das naves, revestidos de pranchas de cortiza,
intégranse con sutileza cos lenzos pétreos. O novo corpo de almacéns dunha soa planta acompaña a variada secuencia de volumes
do vello curtidoiro. Este longo corpo está pechado en toda a súa
lonxitude, para favorecer a ventilación, con portas corredías de
dobre capa de táboa de madeira pintadas con vermello Falun.
A súa escala, trazado, construción e cor resolve a integración do
novo e do existente. A nova edificación prolóngase en forma de
alpendre, ata se aproxima sen chegar a tocar as antigas naves, e
configura un espazo a modo de praza. Por outra banda, delimita
outro espazo verde arredor do pequeno bosque do extremo norte
do recinto, ao cal se trasladou o hórreo situado anteriormente no
centro deste. Un banco situado no centro da praza, rodeando tres
grandes testos, delimita un espazo para o descanso e o acceso
peonil ás aulas e outro para a circulación de vehículos de descarga. Os pavimentos exteriores materializan a traba entre o existente
e o novo, consolidando a nova unidade do conxunto.
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PREMIO ESPECIAL Á SUSTENTABILIDADE
EDIFICIO DA NOVA SEDE
DE NORVENTO. LUGO

ARQUITECTO

Francisco Mangado

O proxecto parte dunha reflexión respecto do tipo de oficinas e propón unha maneira de traballar e investigar afastado do típico edificio
grande e anónimo, con despachos todos iguais e espazos pouco interesantes. Búscase unha certa «domesticidade» do lugar de traballo,
onde a intimidade e o encontro sexan posibles. Un lugar que non estea definido e delimitado, senón que dalgunha maneira se reinventa
cada día mediante a interacción co usuario. A organización da planta
en corpos que se prolongan e integran no parque posibilita igualmente unha estruturación de cada departamento de maneira diferenciada
e autónoma, facendo que os programas poidan verse ampliados no
futuro tal e como se mencionaba nas bases do concurso.
Outro obxectivo esencial do proxecto foi construír unha forma sinxela
e lóxica de maneira que resulte sutil pero clara. Buscamos unha imaxe
facilmente recoñecible coa que resulta fácil identificarse, afastada da
que habitualmente asociamos á maioría dos edificios de oficinas impersoais. A arquitectura resulta coherente neste sentido coa actitude
da mesma empresa de Norvento.
A elección da sección a dúas augas, moi común e de evidente carácter «doméstico» traslada os obxectivos referidos á realidade construída. A «cabana» construída resulta útil na medida en que se adapta
moi ben aos distintos requirimentos do programa. A súa altura vai
cambiando segundo as necesidades, xerando o perfil lonxitudinal,
variado e rico visualmente, do conxunto. Pero esta sección vai máis
aló da visión estritamente formal e lémbranos a esencia mesma da
xeografía galega onde a auga de choiva e o bosque sempre están
presentes.
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O interior procura o equilibrio entre a sinxeleza e a sorpresa. A organización dos corpos en planta, que non é ortogonal, xera ricas xeometrías interiores, especialmente nos puntos de encontro, xeometrías
que cualifican, sen dúbida, os espazos. A luz é importante. Sempre
propoñemos divisións de vidro co obxecto de que a luz se traslade
ao interior ou, alí onde sexa necesario, recórrese a lucernarios que
provexan de luz este interior.
Moitos son os argumentos que xogan a favor do compromiso deste
edificio co medio ambiente, especialmente se temos en conta que a
actividade fundamental de Norvento está fundamentada na investigación neste campo. A lóxica e a sinxeleza como principios son, sen
dúbida, básicos. Os grandes niveis de illamento e inercia, pero no
que á materialización se refire, é importantísimo o uso da madeira de
eucalipto en todas as fachadas. Esta madeira, moi común en Galicia,
pero deostada e habitualmente utilizada para a fabricación de pasta
de papel, foi utilizada tras desenvolver un «prego de condicións» específico con respecto a como aplicala na construción.
Con iso non só se desenvolveron as súas magníficas posibilidades
técnicas, senón que se abriu un posible desenvolvemento futuro no
que á explotación do eucalipto como gran riqueza forestal en Galicia
se refire.
O edificio é autónomo enerxeticamente e non está conectado á rede.
A colaboración entre os enxeñeiros da propia empresa e os arquitectos, coincidente coa idea de que a mellor maneira de facer unha
arquitectura responsable co medio é, precisamente, facer mellor arquitectura, permitiu o desenvolvemento dun esquema enerxético desde o exercicio deste último que resultou exemplar.
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PREMIO GALEGO DE ARQUITECTURA
MENCIÓN
REFORMULACIÓN DUN ÁMBITO PÚBLICO.
APARCADOIRO NA RÚA XUÍZ FALCONE:
DOBRE RÚA-DOBRE ESPAZO

SALGADO E LIÑARES, ARQUITECTOS

Alfonso Salgado Suárez, Francisco Liñares Túñez

O proxecto ten por obxecto a reformulación do ámbito da rúa Xuíz
Falcone.
Na orixe do proxecto, e como elemento activador, está a recuperación do nivel inicial da rúa, modificado polo agresivo recheo dos
anos oitenta. Tal decisión propicia unha transición lóxica e natural
coa Leira do Marqués e, por extensión, coa ría e co Atlántico. O desprazamento vertical da rasante permite dispor de dous niveis lonxitudinais, é dicir, propicia a disposición de dúas rúas superpostas, aínda
que abertas ao poñente, coma se dun edificio de dous andares se
tratase.

RÚA XUIZ FALCONE

FINCA DO MARQUÉS

PLANTA SUPERIOR

PLANO SITUACIÓN

PLANTA INFERIOR

FINCA DO MARQUÉS

Salgado e Liñares arquitectos

Reformulación dun ámbito público.

Aparcamento en Rúa Xuiz Falcone: Dobre rúa - dobre espazo. Noia

SECCIÓN TRANSVERSAL

00
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A dobre natureza do espazo maniféstase tamén nos usos. Nun primeiro senso, o máis prosaico ou funcional, a dobre rúa compórtase
coma un espazo de circulación e aparcadoiro a dous niveis: este
será ou seu uso, por así dicilo, «nos días de diario». Pero nun segundo senso, o máis poético ou festivo, a sección transversal transmútase nun «dobre espazo» e abre posibilidades de usos alternativos
agora só latentes: de mercados a cuberto ou ao aire libre, de feiras
do libro ou gastronómicas, de asembleas ou reunións da veciñanza,
de debates, de xogos, de reunións públicas e de xuntanzas. En definitiva, de eventos públicos e sociais de variada condición e natureza.
Todos estes usos, propiamente de estancia e de dimensión pública,
poden ser agora os puntuais protagonistas da dobre rúa dedicada
ao Xuíz Falcone, nunha mutación optimista do espazo público que
abre posibilidades latentes hoxe adormentadas.

PREMIO GALEGO DE ARQUITECTURA . MENCIÓN | PÁX 191

PREMIO GALEGO DE ARQUITECTURA
MENCIÓN
CASA C. VIVENDA UNIFAMILIAR EN CEE

CREUSeCARRASCO

Juan José Creus Andrade, Covadonga Carrasco López

Co interese pola propiedade familiar e o mantemento do seu carácter ligado ao xardín e as froiteiras. Polo oeste, o alto noiro dun monte
plantado de eucaliptos.
A planta baixa mantén a idea de muro pintado, a superior relaciónase e ábrese cara ao terreo. Dous volumes superpostos, con sistemas
construtivos diferentes. Abaixo, a entrada, garaxe e almacéns, todo
iso pintado de branco. Arriba, o programa principal da vivenda, volume de pedra e formigón. Entre os dous, a escaleira, xogando coa
materialidade de ambos e a entrada de luz.
A distribución responde ás «caras» da casa, proxectando a súa posición ao redor dun bloque central de baños e armarios. Nos cuartos
dos nenos, cara á estrada e orientados ao leste, experimentouse coa
flexibilidade de uso, facendo os tabiques móbiles para variar facilmente o seu número e superficie. O salón, cara ao terreo, orientado
ao oeste. Nun dos extremos, compartindo ambas as orientacións, a
cociña, co tendal na esquina, de fachada furada. No oposto, o cuarto principal e o estudio que dá ao xardín, cun pequeno patio propio.
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Unha parte do salón faise a dobre altura e a escaleira aparece de
novo como elemento que resolve o cambio do volume interior e que
dá acceso a unha pequena planta superior de estudio e cuarto de
invitados.
O formigón abuxardado do exterior aparece tamén dentro como material de petos e pequenos volumes graduados que serven de apoio
a escaleiras e pavimentos de carballo. Fronte á fachada pétrea e de
escasos ocos que dá á estrada, a do xardín é acristalada, deixando
que o chan se estenda, pois a boa orientación convérteno pola tarde
nun espazo moi agradable para estar.
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PREMIO GALEGO DE REHABILITACIÓN
MENCIÓN
REESTRUTURACIÓN DE CATRO VIVENDAS
NA RÚA FERRERÍA 45-47
NA ZONA VELLA DE VIGO

ARQUITECTA

Eva Castro Álvarez

Dúas edificacións para restaurar, Ferrería 45 e 47, na parte alta da
zona vella de Vigo, sobre a ladeira que, con gran pendente, encara
o castelo de San Sebastián. Este enclave enterrou a planta baixa e a
primeira no fondo da parcela.
Este é o punto de partida do proxecto, o principal problema para
resolver. Decídese escavar un patio inglés nese fondo para lles dar
fachada ás vivendas: ventilación, luz e un espazo axardinado privado. Consérvanse en Ferrería 47 chemineas senlleiras que, da man
do patio acabado de nacer, van atraer cara a si a estancia principal da vivenda.

Un local comercial e catro vivendas dun, dous e tres dormitorios que
comparten os elementos de comunicación.
Dúas edificacións con estados dispares de conservación —Ferrería
47 con toda a fachada en pé e Ferrería 45 soamente con media
planta baixa e restos dun gran balcón soportado por ménsulas— darán lugar a dúas solucións diferentes de fachada. Unha recupera a
súa imaxe orixinal, fachada de pedra con carpintería rasada ao exterior e parteluces, e a outra reconstrúese ata o balcón de pedra, lugar
onde se apoia a nova fachada máis lixeira, con carpintería ao interior e xambeados vistos de madeira. O diálogo, a media voz, entre
as dúas fachadas realízao un novo material —panel de cemento
branco— de corte, cor e colocación similar a táboas de madeira.
A fachada posterior de pedra precisa aumentar en altura e profundar no novo patio. Precisa tamén aperturas máis amplas. As chemi-
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neas axudan, na súa vertical, no soporte estrutural e na composición
do alzado. O formigón de cemento branco e area de cor tostada,
cun encofrado que continúa as xuntas das pedras, enlaza e completa a fachada.
Os muros medianeiros existentes, de pedra, medran en formigón
cando non alcancen a cuberta. Algúns deles quedarán vistos no interior. Nace desde a cimentación un novo muro que soporta a
escaleira e, a través dela, o portal énchese de luz. Os forxados de
madeira apóianse sobre as vigas metálicas vistas e a madeira de faia
cobre parte das paredes en continuidade coas carpinterías.

Recupéranse pequenas presenzas do pasado. A canle de pedra de recollida da auga ten presenza no salón da vivenda e a
gárgola traspasa a nova fachada. A fermosa porta de Ferrería
47 restáurase e abre agora ao local comercial na planta baixa.
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PREMIO GALEGO DE REHABILITACIÓN
MENCIÓN
ACONDICIONAMENTO DO CUARTEL
DA GARDA CIVIL DE FERROL

ANTA ARQUITECTOS

Sergio J. Becerio Lodeiro, Rosa Vilas Romalde

Antes de proceder a explicar a intervención, resulta imprescindible
situar a época na que se construíu o cuartel. Estamos a falar de finais
dos anos corenta, en plena posguerra, cun grave déficit de vivenda
en todo o país, sumado a unha escaseza de medios económicos
e materiais. O resto de Europa acaba de sufrir a Segunda Guerra
Mundial.
A tipoloxía construtiva destes pavillóns, similar a outras construcións
europeas da época, é a seguinte: muros de carga de cachotería de
50 cm en todo o seu perímetro, sobre os que apoiaban os forxados
de formigón armado de bovedillas de cemento. A distancia entre os
muros de carga é de 7,50 m, polo que se dispón dun muro de carga
intermedio de ladrillo macizo para apoiar o forxado de formigón armado. Dispóñense estancias na planta baixa, polo que se construíu
un forxado sanitario a base de bóvedas de ladrillo para evitar o contacto co terreo. A cuberta, a dúas augas, está separada das vivendas
da planta segunda cunha gran cámara de aire e un falso teito en
horizontal. Urbanisticamente a súa implantación é inmellorable, os
bloques flanquean a parcela e serven de peche, permitindo a boa
orientación dos pavillóns ao amplo patio interior. Polo tanto, estamos
a falar dunha construción modesta, pero sabia na racionalización
dos recursos, cunha lóxica funcional clara e racional.
Se situamos o edificio no contexto histórico en que se construíu, podemos afirmar que as vivendas se deseñaron con conceptos modernos e dispoñían de cociña, baño, tres dormitorios e salón-comedor, distribuídos en 70 m2 útiles, con boas condicións de
habitabilidade (xa dispoñían como mínimo de dúas orientacións e todas as estancias tiñan luces e vistas á fachada).
Nas seguintes fases que se acometan no cuartel está previsto
a rehabilitación das vivendas e a súa adaptación ás novas
esixencias de habitabilidade da norma galega, que é das
máis restritivas no ámbito estatal. Esta adaptación resulta sorprendentemente sinxela, o que pon de manifesto o actual do
deseño.
Coa proposta rehabilítase e adáptase o construído —nesta
primeira fase actúase na zona de dependencias oficiais—
ás novas necesidades actuais. O labor desta intervención é
adaptar unha tipoloxía, racional e axustada aos recursos dispoñibles na súa época, a unhas novas necesidades do acuartelamento.
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ACTUACIÓNS GLOBAIS DA INTERVENCIÓN
Atendendo ás necesidades expostas pola Dirección Xeral da Garda Civil, o proxecto prevé a rehabilitación exterior dos bloques existentes II, IV e VI, así como o acondicionamento interior dos
bloques II e VI para destinalos a dependencias oficiais.
Este proxecto define as pautas dunha primeira actuación, xa que se actuará paulatinamente no
conxunto dos restantes bloques da parcela.
É importante destacar que o prioritario da intervención foi, en primeiro lugar, adaptar o cuartel
ás novas necesidades de programa configurando espazos renovados e luminosos adaptados
ás necesidades de traballo, en segundo lugar, facer un edificio enerxeticamente eficiente e, en
terceiro lugar, facer os pavillóns accesibles coa instalación de ramplas e ascensores.
Partindo dos condicionantes tipolóxicos da edificación existente, das necesidades do programa
de acuartelamento e das patoloxías que presentaba a edificación, proxéctase unha solución arquitectónica onde os núcleos de comunicacións se converten nos elementos diferenciadores da
proposta.
Os ascensores proxéctanse fóra do volume orixinal, a modo de «torres de cristal», de xeito que
o núcleo de comunicacións se abre ao patio do bloque permitindo a entrada xenerosa de luz no
centro de cada pavillón. Esta entrada de luz vese reforzada cun lucernario na cuberta, sobre as
escaleiras. A diferenza de niveis entre as plantas liquídase con pequenas ramplas que permiten
configurar unha escaleira de tabicas uniformes.
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No ámbito compositivo transforman o conxunto e convértense na referencia de cada pavillón. No ámbito cromático empregáronse vidros
de cor verdosa acordes coas cores corporativas da Garda Civil.
No ámbito construtivo tómanse as seguintes determinacións:
-Na fachada proxéctase un SATE que dota o cerramento de grande inercia térmica e elimina as pontes térmicas.
-Na planta baixa constrúese un zócalo de fachada ventilada. Emprégase a mesma pedra para a configuración das ramplas-escaleiras de cada módulo.
-As carpinterías deséñanse con marco de folla oculta para permitir a máxima entrada de luz nas estancias.
-Proxéctase unha cuberta lixeira a base de estrutura metálica panel sándwich e chapa de cinc.
-No ámbito das instalacións colocáronse sistemas eficientes: caldeira de biomasa centralizada para os módulos e luminarias leds
para as dependencias. Isto permitiu lograr unha letra A en cualificación enerxética dos módulos tanto no consumo de enerxía
primaria como na emisión de dióxido de carbono.
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PREMIO GALEGO DE ARQUITECTURA
FINALISTA
CENTRO DE DÍA DE MAIORES

ARQUITECTOS

Alexandra Estefanía Vázquez Müller, Roi Feijoo Rey

A parcela na que se constrúe o centro de día, moi próxima e lixeiramente elevada sobre o curso do río Avia, ten un forte desnivel natural
transformado mediante un sistema de terrazas chamadas socalcos
formadas por pequenos muros de cachotería de granito, un sistema
tradicional moi habitual nesta rexión de viñas que permite dispoñer
de terreo cultivable en parcelas nas que a pendente impide a súa
explotación.
Estas terrazas tradicionais, ascendentes cara ao norte, e as vistas
sobre o río ao sur suxírennos encaixar o edificio como unha terraza
máis, para posteriormente reconstruír os socalcos existentes con pedras propias atopadas na parcela e outras procedentes de construcións en ruínas da contorna.
O acceso ao centro de día realízase a través dunha ampla plataforma exterior axardinada, accesible desde a vía peonil e desde o
aparcadoiro de vehículos adaptados. É neste xardín onde se poderán
desenvolver as actividades ao aire libre do centro cando o tempo o
permita.
A sala polivalente e os espazos de relación exteriores, que están completamente dispostos cara ao río, gozan das vistas e da orientación
sur-sueste, mentres que as actividades que requiren máis privacidade
como o comedor, a sala de rehabilitación e a consulta médica, se
desprazan á parte posterior e se iluminan e ventilan a través dun
patio axardinado. Na zona central, articulando todas as actividades
do centro, sitúanse os servizos comúns: gardarroupa, aseos, cociña
e almacéns.
Todas as salas de actividades se abren e se estenden ao exterior grazas a un cerramento case completamente de vidro, protexido polo
voo da cuberta e por unhas contras móbiles de listóns de madeira de
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iroko que permiten controlar a radiación solar, a iluminación natural
e a exposición pública da sala polivalente.
A configuración interior e formal do edificio, a súa relación co lugar
e a implantación na parcela, o emprego de materiais construtivos
naturais propios da zona que non ocultarán o paso do tempo sobre
eles, a cuberta axardinada formando un socalco máis, os sistemas
pasivos de climatización, todo responde a intención de integrar o
construído na paisaxe, ser funcional e eficiente enerxeticamente, e
ofrecer espazos exteriores e interiores confortables, graduando a privacidade e a luz natural, para que os futuros usuarios do edificio se
apropien del con naturalidade.
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PREMIO GALEGO DE ARQUITECTURA
FINALISTA
CENTRO SOCIOCULTURAL. ROMAÑO,
VISTA ALEGRE, SANTIAGO DE COMPOSTELA

ABALO ALONSO ARQUITECTOS
Elizabeth Abalo, Gonzalo Alonso

Unha peza compacta, sobria, que busca adaptarse á escala do lugar.
Un centro cívico que pivota ao redor dun baleiro a dobre altura; o
vestíbulo como corazón do edificio, lugar de encontro, de estancia nas bancadas escaleiras, de acceso aos diferentes espazos: sala
de usos múltiples, informática, aseos xerais e despachos na planta
baixa. Tamén se atopan nesta planta as instalacións, aínda que con
acceso independente. Independencia da que tamén goza a sala de
usos múltiples, ben para usala de forma illada ou como acceso de
servizo. Na planta primeira, a biblioteca e as aulas.

Muros de carga de termoarxila vistos, encalados no interior;
textura e calidez. Laxas de lousa horizontais no exterior, economía de medios e mantemento. Solados tamén de lousa en
acceso e circulacións, de madeira na sala, linóleo arriba. Algúns paramentos de cartón-xeso, algún que outro falso teito.
Carpintería de aluminio bronce no exterior, madeira no interior.
Lucernarios.
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PREMIO GALEGO DE ARQUITECTURA
FINALISTA
VIVENDA UNIFAMILIAR NA RÚA DA PROBA
«DO MAR Á MONTAÑA»

DÍAZ&DÍAZ ARQUITECTOS

Gustavo Díaz García, Lucas Díaz Sierra

Unha parella de mariños desexa vivir naquela zona que máis anhelan: terra firme. Desenvólvese, polo tanto, unha vivenda arroupada por
unha zona boscosa en Oleiros, concello da Coruña. Son sete os puntos
condicionantes fundamentais da vivenda: as vías, a orientación solar, a
casa patio, a pantalla vexetal, o acceso «greta», os ventos do norte e a
relación co bosque:
1. As vías: a parcela está rodeada por dúas vías: unha principal
e outra secundaria. Co obxectivo de aumentar a privacidade, proponse situar a fachada curta (destinada a garaxe) na vía principal e
a longa (onde se encontran as estancias para vivir) na secundaria.
2. A orientación solar: a vivenda oriéntase de tal maneira que se
protexe do frío do norte e ábrese cara ao asollado sur. A envolvente
que conecta o xardín privado coa vivenda permite o paso total de luz
e calor cara ao seu interior.
3. A casa patio: a vivenda está orientada de tal maneira que se
encontra «pechada» cara ao exterior, pero cara ao seu interior está
totalmente «aberta» grazas aos grandes panos de vidro. A súa forma
xeométrica en U abraza o xardín privado. Esta forma volumétrica e
a súa posición non só permiten ver o xardín privado desde calquera
punto da vivenda, senón que tamén configura unha entrada de luz
e calor ao espazo interior.
4. A pantalla vexetal: o xardín privado está deseñado de tal xeito
que constitúe unha barreira vexetal. Trátase dunha pantalla que evita
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ser vistos por vivendas veciñas, outorgándolle á vivenda privacidade
en todos os seus laterais.
5. O acceso «greta»: o acceso principal á vivenda é unha «greta» que se abre non seu «escudo» (peche exterior). Desta maneira,
conséguese aumentar o misterio e a privacidade da vivenda; a cal
revela todo o seu encanto só a quen acceda ao seu interior.
6. Os ventos do norte: coma un barco que foxe do mal tempo,
a vivenda dálles as costas aos ventos do norte e vólvese cara ao
asollado sur.
7. O bosque: un dos obxectivos foi que se vise «abrazada» polo
bosque existente próximo á parcela. Por isto, desenvólvese unha edificación unicamente en planta baixa, evitando superar a altura das
árbores e resgardando a vivenda neste bosque.
En relación coa súa distribución, a vivenda está divida en tres zonas
diferenciadas: zona de día, zona de noite e garaxe.
A vivenda é, polo tanto, o resultado da unión das decisións do cliente
e a resposta aos condicionantes que nos achega o lugar: orientación,
accesos rodados, accesos peonís e existencia de vivendas veciñas.
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REHABILITACIÓN DE VIVENDA
UNIFAMILIAR ILLADA EN ALLARIZ

ARQUITECTO
Juan Seara Oro

Un dos primeiros recordos que teño de neno ten que ver con esta
casa. O cheiro dos acios de uvas postos a secar en interminables cordas de rafia asolagando aquel espazo xa daquela medio en ruínas.
Con máis de cen anos e construída como casa de labranza e adega,
sempre foi un lugar máxico, inhabitado, pero incriblemente suxestivo,
con muros de pedra que xa quixeran moitas fortalezas, simplemente
para albergar viño, froita e algún que outro animal, o que nos conecta cunha época na que as prioridades eran ben distintas.
A casa asentábase de maneira maxistral no linde entre tres leiras:
un prado e dúas viñas, unha delas en socalcos arredor dun outeiro,
chantada nun enorme penedo que ocupa boa parte da planta baixa.
A planta confórmana tres corpos que parecen nacer da rocha, enfocando cada un a súa leira correspondente. Estes tres corpos configuraban seis espazos (tres na planta baixa e tres na planta primeira),
completamente independentes os uns dos outros, motivo polo cal teñen sempre acceso desde o exterior, incluídos os da planta superior,
pois tampouco existían escaleiras dentro.
Os espazos resultantes, sobre todo os da planta primeira, son dunhas
proporcións fóra do común, con teitos de máis de seis metros de altura e sen partición interior ningunha. É, pois, unha construción moi
particular, que se afasta pola súa configuración espacial de calquera
vivenda, pero que pola súa calidade construtiva está lonxe dunha
edificación de uso agrícola.
Todo isto, unido coa conexión emocional que nos vincula con este
lugar, obrigounos a ser extremadamente radicais coa nosa proposta,
desde a absoluta convicción de que debemos proxectar pensando
non só nas ruínas nas que temos que intervir, senón tamén no valor
das ruínas que imos deixar.
Esa radicalidade levounos a formular un proxecto escrupulosamente
respectuoso coa preexistencia, próximo á «non intervención», conseguindo modificar o seu funcionamento interno co menor número de
xestos posibles. Foron catro:
» Apertura de ocos de paso (un na planta baixa e dous na planta
primeira).
» Aparición dunha escaleira interior labrada na rocha.
» Execución dun «núcleo» estrutural exento para albergar servizos
e instalacións.
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» Apertura de lucernarios na cuberta para mellorar as condicións de iluminación diúrna.
Fuxindo dun proxecto distributivo derivado da aplicación dun
programa funcional, decidimos simplemente interconectar nos
menos pasos posibles os espazos existentes, tanto en horizontal
como en vertical.
Os novos usos (cociña, almacenaxe, baño, aseo, cheminea, ventilacións) debían de concentrarse nun novo elemento de carácter
singular que permitise, cun impacto e custo mínimo, articular os
espazos, organizar as circulacións, simplificar a estrutura e concentrar o paso e distribución das instalacións, que non tocase os
muros, pero que transmitise unha contundente e sincera materialidade.
O resultado é unha concatenación moi rica de espazos de diversas proporcións e condicións lumínicas que, engadido á especial relación co exterior e a paisaxe, permite conexións visuais
e percorridos infinitos nos que se van descubrindo de vez novos
recunchos.
O tratamento interior dos muros recupera o encalado orixinal
destas estancias, o que favorece unha certa percepción abstracta
dos espazos e intensifica os curiosos efectos lumínicos que xera o
ter ocos en todas as orientacións posibles, incluídas as cenitais,
e que van cambiando segundo avanza o día. Arquitectura esencial e complexa, que mostra a súa amable crueza e é capaz de
reavivar aquelas sensacións primixenias que dalgún xeito seguen
condicionando a miña maneira de apreciala.
Desde hai uns meses, temos a enorme fortuna de vivir diariamente nesta casa que, con moito cariño, convertemos no noso
espazo de traballo e que nos fai sentir a un tempo moi pequenos
como arquitectos, pero á vez apontoa a nosa convicción de que
sempre houbo, hai e haberá espazos xenuínos para a felicidade.
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NAVE LATERAL DO MOSTEIRO
DE SAN CLODIO

OLAESTUDIO

Oscar López Alba, Domingo Couto Toucedo

CONSTRUÍR UN SPA NUNHA CAIXA DE PEDRA
O actual Hotel Monumento de San Clodio en Leiro é unha das pezas
de maior relevancia dentro da arquitectura monástica galega. Anexo ao conxunto atopábanse as ruínas das cortes dos cabalos e da
adega, un gran caixón pétreo con restos das bóvedas que cubrían a
planta baixa. Esta ruína, impregnada de gravidade e tempo, era o
escenario de inicio.
No ano 2013, a Axencia de Turismo de Galicia decide acometer a
súa rehabilitación como spa e completar así o conxunto. O programa é o clásico destas instalacións: vestiarios, recepción, salas de
masaxes, salas de relaxación, baño turco, sauna e piscina.
ESTAS ERAN AS PREMISAS E ESTE O RESULTADO
A memoria orixinal do proxecto buscaba ser moi concisa, como
concisa imaxinabamos a arquitectura que debía inserirse. De modo
telegráfico e directo expoñíanse, e expóñense, as ideas desta obra:
» Non tocar o existente, muros de cachotería de 1,50 m de ancho, restos das bóvedas de granito, fornelos e ocos.
» Actuar sen alterar o perímetro, inserir pezas para albergar os
usos.
» Recoñecer a ruína como un valor e ler o paso do tempo e o
peso da arquitectura herdada.
» Inserir pezas para recoller luz.
» Inserir un plano de pedra escavado para a piscina.
» Salientar a atmosfera herdada e levala ao seu novo uso.
» En definitiva, crear un novo uso recoñecendo o que foi unha
corte de cabalos e unha adega berce do Ribeiro.
A realidade da obra levounos a simplificar a arquitectura inserida,
algo que, en xeral, mellora o proxectado. Cada un dos seis compar-
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timentos nos que se divide o interior acolle un uso diferente e materialízase de forma distinta. A luz atenúase desde a peza de acceso ata
a peza de spa. Cada espazo gradúa a súa luz e acomoda a formalización do inserido para xerar atmosferas e escenarios diferentes para
cada uso. Arquitectura lixeira na planta alta, pétrea na planta baixa.
A proposta é un percorrido para o descanso dentro desta caixa de pedra. Arquitectura ensimesmada para o recollemento. O interior busca
ser claro e rotundo, tan só explota ao chegar á piscina onde a estrutura de madeira se eleva ata converterse en lucernario. A súa forma é
un desexo.
Diferente luz (natural e artificial), diferentes materiais, diferentes texturas, diferentes pavimentos, diferentes cores e diferentes escalas ao
servizo do silencio e dos sentidos.
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REHABILITACIÓN DA CASA DE CUREÑAS.
CASTELO DE SAN FELIPE

ARQUITECTOS

José Alejandro Romero Alonso, Manuel A. Romero Pérez

O edificio de «tinglado para custodia del cureñaje de artillería en el
castillo de San Felipe» aparece como unha nova dependencia proxectada por Miguel de Hermosilla en 1772. Xorde da necesidade de
crear un almacén e taller onde reparar as pezas de artillería e os seus
soportes de madeira.
OBXECTO DA INTERVENCIÓN
A intervención busca unha fácil lectura da estrutura e do inmoble con
dous obxectivos básicos:
1. Rehabilitar o edificio reparando as patoloxías que lle afectan.
2. Acondicionalo como un local de pública concorrencia, cumprindo ademais cos parámetros de accesibilidade universal.
Preténdese obter un espazo polivalente que debería servir para varias
funcións:
» Espazo de recepción de visitantes
» Zona de exposicións temporais
» Pequeno salón de actos
EXTERIOR
Por unha banda, e para evitar a entrada de auga, creouse unha gabia
de drenaxe lineal na base da muralla do recinto á que está pegada
esta edificación para reconducir a auga.
Doutra, na cuberta, colocouse un canlón realizado en chapa de cinc
para recoller as augas do faldrón posterior; ademais reparouse e impermeabilizouse o camiño de garda.
INTERIOR
O interior queda resolto en pedra, aceiro e madeira. O novo pavimento proposto é de táboas sobre pontóns de castiñeiro apoiados en
vigas conformadas con perfís de aceiro. Esta plataforma de madeira
«levita sobre o existente» e prégase para xerar o expositor.
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A plataforma en aceiro e madeira cumpre varios obxectivos:
1. Sitúase sobre o existente sen alteralo.
2. Permite a total reversibilidade da actuación.
3. Segue mostrando parte do lousado co fin de permitir unha
fácil lectura da estrutura e do estado orixinal do inmoble.
O edificio apóiase nun flanco da muralla que se atopaba totalmente
tapada por un recebado cementoso moi deteriorado pola humidade. Este retirouse e deixouse a cantería á vista, o cal permite unha
lectura clara do espazo, como unha edificación pegada á devandita
muralla.
A nova celosía permite a visión do lenzo da muralla e á vez serve de
soporte para a exposición de paneis e obras sobre a súa estrutura.
Outra celosía e un panel corredío de táboas de castiñeiro formalizan
o almacén, co obxecto de pechar un pequeno espazo onde amorear
o mobiliario e o equipamento.
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REPOSICIÓN DAS CUBERTAS DO CORO
E DA SANCRISTÍA DA IGREXA DE
SAN BERNARDO DE NOIA

ARQUITECTOS

José Barreiro Carreño, Martín Ínsua Calvo

A igrexa de San Bernardo sitúase na ribeira do río Traba, no inicio da
Corredoira de Afora, rúa que desemboca na Porta da Vila e forma
parte do camiño real que a unía con Santiago de Compostela, polo
que, xunto coa Porta da Peregrina, constituía unha das dúas entradas
máis importantes da vila de Noia.
A igrexa era só unha parte do proxecto de fundación dunha nova vila
chamada «Vilanova de San Bernardo, ás portas de San Martiño de
Noia», que comezou no ano 1691 da man do conde de San Bernardo e que nunca se chegou a rematar. Finalizouse no 1709, aínda que
non como estaba previsto, xa que as dúas torres que flanquearían a
fachada principal nunca se chegaron a construír.
A igrexa componse de tres volumes moi sobrios construídos con cantería de granito. O coro, o corpo central que destaca en planta e
altura, cóbrese cunha cúpula e ten a cuberta resolta a catro augas
coroada cunha lanterna rematada cunha cupuliña. Ao leste está o
volume máis pequeno, que alberga unha sancristía cuberta por unha
bóveda de recuncho de claustro incompleta que se traduce ao exterior nunha cuberta a tres augas. Por último e cara ao oeste atópase
a nave maior, que orixinariamente se cubría cunha bóveda de medio
punto e ten a cuberta resolta a dúas augas. A fachada principal,
coroada cunha espadana na que se dispón unha campá, dá acceso
ao interior a través dunha porta rematada en arco de medio punto
sobre a que aparece unha pequena fiestra. Esta nave realizouse logo
da morte do conde. A calidade das fábricas é moito menor e presenta a folla exterior de cantería e a interior de cachotería, e o espesor
dos muros nos que arrancaba a bóveda de medio punto resultou ser
insuficiente para soportar os seus empuxes.
Na noite do 18 de xullo de 1936, a igrexa foi queimada con todo o
que tiña dentro. Dado o estado no que quedou a capela, pechouse
ao culto e permaneceu así durante 15 anos.
Na década dos cincuenta, a veciñanza decidiu emprender a súa recuperación e cubriu a nave cun sistema de par e tirante baixo o que
dispuxeron unha bóveda trapezoidal de madeira que intentaba emular a bóveda orixinal de medio punto de cachotería que no seu día
fora derrubada porque ameazara ruína.
Nos anos oitenta, a igrexa volveuse pechar ao culto e comezou a
súa progresiva deterioración. Os temporais moveron a cuberta e a
entrada de auga ocasionou serias patoloxías na estrutura de madeira
que a facían irrecuperable. As filtracións polas cabezas dos muros supuxeron danos nestes, así como na cúpula e na bóveda que soportan.
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O encalado branco interior deteriorouse e presenta axentes bióticos
en gran parte da súa superficie. As carpinterías deterioráronse e mesmo desapareceron nalgúns ocos.
A intervención trata de protexer e recuperar esta peza do noso patrimonio, poñendo en valor os elementos que a fan única e ofrecéndolle ao visitante unha lectura da súa historia como parte inseparable
desta.
Deste xeito, proxéctase a renovación das cubertas dos tres volumes do
templo empregando unha estrutura de madeira laminada sobre a que
descansa un sistema de cuberta ventilada para mellorar a transpiración da igrexa. No caso da nave maior, a solución estrutural atende
á espacialidade orixinal abovedada da igrexa e ao comportamento
estrutural dos muros de fábrica sobre os que se asenta, e resólvese
con 19 vigas de madeira laminada de intradous curvo tanxente ao
trazado orixinal da bóveda de canón que definen coas súas caras
superiores as dúas vertentes da cuberta. Estas vigas asentan sobre
un dormente colocado na cabeza dos muros de fábrica, de xeito que
se produza unha transmisión das cargas da cuberta case uniforme.
Dado o estado das estruturas de fábrica, foi preciso realizar uns labores de saneamento e consolidación.
No interior saneáronse os lucidos e encalados orixinais dos paramentos, consolidáronse os restos dos arranques da bóveda de canón de
cachotería e marcouse nos testeiros da nave maior o seu trazado,
deixando a cachotería á vista naqueles paramentos que quedarían
ocultos pola bóveda de canón.
Tamén se renovou a iluminación do templo, substituíndo a existente
por outra que potencia e salienta os elementos arquitectónicos que a
caracterizan, combinando puntos de luz directos e liñas de luz indirecta, cunha intensidade e temperatura de luz acorde coa espiritualidade
do edificio.
Repuxéronse tamén as carpinterías exteriores e adoptáronse solucións
que permiten a ventilación permanente da igrexa.
Con esta intervención recuperouse en gran medida a espacialidade
e o ambiente orixinais da igrexa, ao mesmo tempo que se ofrece un
testemuño da súa historia nos seus paramentos.
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EDIFICIO VELLO CÁRCERE.
REHABILITACIÓN DO ANTIGO CÁRCERE
DE LUGO PARA CENTRO CULTURAL

CREUSeCARRASCO

Juan José Creus Andrade, Covadonga Carrasco López

Rehabilitación do Antigo Cárcere Provincial de Lugo. Edificio
proxectado e construído por Nemesio Cobreros en 1887 que durante a segunda metade do s. XX sofre múltiples cambios de uso e
transformacións en forma de engadidos, novas cubertas, abandono da súa parte máis emblemática (panóptico e celas) e ocupación
e compartimentación dos seus espazos exteriores. No ano 2009
convócase un concurso de arquitectura, promovido polo Concello
e a Deputación de Lugo e coa financiación da Unión Europea,
para a súa rehabilitación como centro cultural, gañado polo estudo CREUSeCARRASCO arquitectos, executándose a obra en dúas
fases entre os anos 2012 e 2017.
“Dende o seu inicio programamos a súa recuperación como espazo
cidadán no que as celas se volven transmisoras do tempo exterior
e de acontecementos cotiáns. Pensamos que o edificio debía ser o
protagonista, e o seu fantástico espazo interior ser devolto á cidade como unha rúa por onde camiñar e reunirse, dialogar e amosar,
cuestións que, expostas á vez e aproveitando a orde xa construída,
poden ser cultura sen museo. Deste xeito, dámoslle a volta á luva,
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respectando a forma e o espazo pero invertendo a dirección do uso:
entrar no compartimento, na unidade, a cela, para percibir o múltiple, o colectivo. O cárcere ao revés pode ser unha boa forma de explicar a sociedade na que queremos vivir, e, fronte ao baleiro global e
indiferente dos grandes centros de consumo, contar con buratos para
amosar o tempo.” Extracto da memoria do proxecto (2009).
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