












MEMORIA                                                                                            .

1. OBXETO DO TRABALLO.

O presente traballo e o resultado do CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE O Concello de
Pontedeume e a universidade de A Coruña para a realización do levantamento das diferentes illas do Centro
Histórico de Pontedeume.

Suscrito en Decembro de 1998 polo Ilmo. Sr. Alcalde do Concello de Pontedeume D. Belarmino Freire Bujía
e polo Ilmo. Rectos da Universidade de A Coruña D. José Luis Meilán Gil responde a necesidade de dotar a
Administración Municipal Eumesa do material cartográfico básico para realizar os Traballos de Planeamiento
Especial do Casco Histórico.

2. DIRECCIÓN E REALIZACIÓN.

A Dirección do Traballo correu a cargo do profesor titular da Universidade de A Coruña, Xosé Lois Martínez
Suarez, abscrito ó Área de Urbanística e Ordenación do Territorio do Departamento de Proxectos
Aquitectónicos e Urbanísmo.

Na recollida de datos sobre o terreo, análisis da documentación en arquivos e dibuxo en soporte informático
das plantas e alxados dos bés inmobles reseñados no convenio citado, participaron os seguíntes alumnos da
Escola Técnica Superior de Arquitectura:

- ALVAREZ MORATIEL, JOSE CARLOS
- GONZALEZ DE LEMA, MARI PAZ
- IGLESIAS LIMA, ENRIQUE
- LANDEIRA SERANTES, MANEL
- LÁZARO QUÍNTELA, IGNACIO
- MOSQUERA DEL PALACIO, CARLOS
- MARCOS MAROÑO, MARTA
- MARCOTE LAGO, JUAN MARÍA
- OYONATE CASTRO, ADELA MARÍA
- PAZ SANGIAO, ELVIRA
- PAZ SANGIAO, MARÍA
- PÉREZ RODRÍGUEZ, ALBERTO
- REY MARTINEZ, PABLO
- RIVAS ROEL, GEMA
- SALPURIDO GARCÍA, JOSÉ  MANUEL
- THEMUDO GODAY, RAMIRO
- VILAS ROMALDE, ROSA

3. XUSTIFICACIÓN DO TRABALLO.

O traballo de levantamento das diferentes illas do Centro Histórico de Pontedeume é o resultado da
confluencia dos intereses de dous organísmos, Concello de Pontedeume e Universidade de A Coruña, que
desde as súas respectivas competéncias e responsavilidades deciden impulsar un proceso de colaboración que
permita avanzar nun maior compromiso das Administracións Públicas na apertura de escenarios e plataformas

de traballo nos que investigación e docencia universitaria se conecten coas necesidades e demandas da
sociedade.

Por unha parte o Concello, que ten na vila de Pontedeume, o seu maior activo cultural a nivel inmobiliario, e
que dende fai varios anos ten iniciado unha tarefa de reflexión sobre as iniciativas urbanísticas a tomar para a
súa posta en valor. Neste sentido cabe destacar os traballos de “Catálogo – Inventario de Edificios”, así como
o “ Diagnóstico do Centro Histórico”, a organizzación de “Xornadas Municipais de Urbanísmo” (1997 e 1998)
nas que se teñen debatido aspectos sobre o tema, Exposicións sobre o “Património Arquitectónico
Desaparecido” (1997), así como o gran esforzo investigador materializado na “Revista Cátedra”, ven a poñer
en evidencia as inquedanzas e o interes que polo património cultural en xeral existe na localidade.

Por outra parte, a Universidade da Coruña, que dende a área de Urbanística e Ordenación do Território de
Departamento de Proxectos Arquitectónicos e Urbanístico da E.T.S. de Arquitectura ten impulsado os
proxectos de investigación sobre as “Cidades Medieváis en Galicia”, e a “Construcción da Galícia Urbana”,
traballos estos que precisan dunha base documental que supere a tradicional planimetría prcelária que sendo
fundamental para traballos de carácter xeral, resulta claramente insuficiente cando a investiugación pretende
profundizar en elementos urbanos a escala reducida como o tipo edificatório, ou o exacto dimensionamento
das diferentes pezas que constituyen o organismo urbano.

4. METODOLOXÍA.

O traballo centrase no levantamento gráfico dun total de 27 illas do centro histórico de Pontedeume, illas que
foron identificadas con anterioridade a firma do convenio e que constituyen a totalidade da edificación de base
na arquitectura residencial do centro histórico de Pontedeume.

Excluironse do traballo de levantamento os edificios especializados que configuran pezas illadas, como e o
caso da Igrexa de Santiago, o Convento de San Agustín (hoxe casa da cultura), Igrexa das Virtudes, Lonxas de
Raxoi, Xuzgados e Mercado, edificios dos que o Concello dispón de levantamentos precisos, e que polo tanto
procedeuse simplemente a incorporalos ó expediente.

A edificación de base, constituinte da practica totalidade do centro histórico de Pontedeume, exceptuando os
7 edificios antes citados, agrúpanse formando illas. A forma destas illas e a súa división parcelaria permitennos
ler directamente sobor do plano, a orixe planificada da “poboa” de Pontedeume, o observar:

A regularidade na forma e na división parcelaria, a compactación máxima da parcela edificable, aralelismo e
ortogonalidade no viario, son características perceptibles nas illas centrales do conxunto, illas que adoptan
sistemáticamente a formula da ILLA COMPACTA EN RINGLEIRA DOBLE DE PARCELAS a excepción da illa
ocupada pola casa consistorial na que as 5 parcelas existentes forman unha ringleira simple.

A medida que nos alonxamos da parte central (Praza Real), as illas deformanse gradualmente como si a
centralidade e o esquematismo abstracto e ríxido foran fortemente unidos; Asi vemos como no entorno da
Igrexa de Santiago, no entorno do antigo convento e do mercado, asi como ó longo das vías de salida da vila a
forma das illas diversificase, ben reducindo a sua dimensión, volvendose casi cadradas, ben estirándose ó longo
dos camiños conformando grandes illas con patio, xiran sobre si mesmas e tomando o borde literal como
referente, ou disgreganse en edificios illados na área máis periferica do Centro Histórico.

Illas compactas (en ringleira simple ou doble), e illas con patio son os elementos os cales, dende un punto de
vista metodolóxico tomamos como unidade de medición e observación para o levantamento do Conxunto.



As 27 illas totalizan máis de 375 edificios, dos que se teñen realizado as medicións das plantas baixas e
primeiras da maioria dos edificios, exceptuando os que os donos ou os inquilinos negaronse a facilitala entrada
o inmoble. Ó levantamento de cada un dos edificios engadeselle a documentación atopada nos arquivos
municipais, ordenados en 9 carpetas posibilitando asi a consulta directa dos expedientes obrantes nos
arquivos. Asi mesmo e como documentación complementaria adxuntanse os croquis realizados en cada un
dos edificios medidos, documentación esta de gran interese para calquer traballo posterior de proxecto de
rehabilitación ou millora das condicións das vivendas.

Si ben na clausula segunda 1A do convenio firmado pola Universidade de A Coruña e o Concello de
Pontedeume se facía referencia ó DIN-A1 como formato de entrega do exemplar de planos, unha vez
realizado o traballo considerouse que o tamaño máis aconsellable de presenbtación é a do formato DIN-A3,
polo que se elexiu éste formato como soporte do exemplar de referencia.

A Coruña, 8 de Octubro de 1999.

O Director do Traballo:

XOSÉ LOIS MARTÍNEZ SUAREZ.
Profesor Titular de Urbanismo e Organización do Território.
Universidade de A Coruña.
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