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Prólogo
A Panificadora de Vigo é un complexo industrial que a “Compañía Viguesa de Panificación SA”
(CVPSA), adicou a fabricación de pan, fariñas e subproductos da panificación entre 1924 e 1980.
Atópase no centro de Vigo, no barrio da Falperra; a media ladeira, entre o cúmio do Castro e a
ribeira do Berbés, a escasos metros da nova Casa do Concello e apegado ao BIC Casco Vello de
Vigo. Ocupa unha parcela duns 7.000 m2, dos cuais 4.200 están ocupados por edificacións que
suman uns 12.000 m2 de plantas. 1
A centrica situación do inmoble, a representatividade tipolóxica do complexo industrial, a
riqueza arquitectónica das edificacións e os espazos abertos, a importancia histórica da CVPSA,
o bo estado de conservación e singularidade de moitos dos seus elementos, a forte impronta
que esta ruina industrial ten feito na “identidade estética” dos vigueses/as,.... Son factores que
fan d'A Panificadora de Vigo un excelente exemplar do patrimonio industrial, con grandes
posibilidades de reutilización é rentabilidade social. 2
Podería ser esta a infraestructura onde por fin Vigo (unha comunidade que leva dende o S.
XIX definíndose a si mesma como “industriosa/al”), ensaiase por primeira vez unha significativa
posta en valor do seu patrimonio industrial. Pero a indolencia das administracións públicas, os
fortes intereses económicos dos propietarios e a falta de sensibilidade (no tocante ao
patrimonio industrial) de amplos sectores da cidadanía fixeron que a Panificadora estivese
dende 1980 baixo a sombra da especulación urbanística, abandonada a súa sorte e ameazada de
derribo ata fai ben pouco. Só a finais de 2010, despois dunha considerable campaña cívica
prolongada durante anos, foi cando, por primeira e única vez, o Concello de Vigo mudou a súa
postura no tocante ao futuro da Panificadora. A insignes palabras do alcade Abel Caballero
foron: “o conxunto deberá conservarse por ser patrimonio histórico”. 3
A día de hoxe, a administración municipal non se correspoudeu con aquelas declaracións
feitas en campaña electoral, e, no tocante á Panificadora, apenas cumpriu coa súa obriga “de
protexeren, defenderen, realzaren e daren a coñecer o valor cultural dos bens integrantes do
patrimonio cultural de Galicia que se ubiquen no seu termo municipal. ” (Art. 4 Lei 8/1995 da
Galicia). Así, dende o Concello non se desenvolveu (se quera esbozou) o máis minimo proxecto
de intervención; A Panificadora ainda non foi recoñecida “de iuris” como Patrimonio-Histórico
Cultural; non se está facendo traballo algún de difusión dos seus valores entre a cidadanía, nen
tampouco se están a transmitir as outras institucións públicas que poideran colaborar ; non se
fixo traballo de consolidación material algún (nen se obrigou aos propietarios a facelo);...
únicamente se comezou a modificación do planeamento urbanístico e, lamentablemente, este
proceso estase facendo as costas da cidadanía.
Este dossier realizado conxuntamente por plataforma Entremos na Panificadora e o
Tankolectiv persegue un doble obxetivo:
– Informar a cidadanía viguesa e a certos colectivos e institucións públicas, ata agora
“alleas”, sobre: que foi/é a Panificadora? Como se artellou ata agora o “nós somos/seremos”
Panificadora?
– Server como borrador ou punto de partida a preparación de futuros documentos para ao
recoñecemento e posta en valor da Panificadora (expedente BIC, proxectos de reutilización, plan
integral de xestión,...).
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No anos 20. Foto Arq. Pacheco

Nos anos 50. Foto Arq. Pacheco.

En 1993. Foto IPAIVC.

En 2012. Foto Entremos.
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Reseña histórica
– A principios do S XX Vigo 4 era unha prometedora e confiada cidade industrial5. Se xa, en
1878, a conexión coa rede de ferrocarril ibérica deu un considerable pulo as actividades
desenroladas ao redor do porto o do mar, a favorable coiuntura (para España) da I GM
consolidaron a Vigo como capital da industria marítimo-pesqueira de Galicia, e polo tanto de
España. 6

Un tras outro, tódolos sectores económicos e moitos outros aspectos da sociedade viguesa
foron inseríndose no progreso industrial, ainda que podemos diferenciar dúas liñas de
actividade. Unha primeira (no tempo e en importacia económica) vencellada a ese sector
maritimo-pesqueiro7, centrada na exportación; e unha secundaria, relacionada ao suministro de
novos productos e servizos á pobación local, que nese tempo medraba e se modernizaba
espectacularmente8. Así, no último terzo do s XIX, sobre o porto, as industrias conserveiras e de
construcción naval debruzáronse unha chea de industrias auxiliares: fundicións, metalgráficas,
serradoiros, canteiras, tonelerías, fábricas de redes e xeo, depósitos de sal e carbón,... 9 mentres
que a última década do s. XIX e as primeiras do s. XX foi o momento do tranvía 10, a construcción
privada e de obra civil11, a electricidade12, as fábricas de gaseosa e cervexa, os grandes almacéns,
os cines, os talleres de automóbiles, o matadoiro municipal,... e xustamente en 1920 chegou a
quenda da panadería.
En 1920 Antonio Valcarce García 13, xunto co seu cuñado Angel Reboreda González e outros
tres empresarios panadeiros de Vigo, funda a “Compañía Viguesa de Panificación SA” (en diante
CVPSA). O capital inicial da CVPSA foi de 500.000 ptas., e o propósito inical da empresa é
fabricación e venda de pan, así como a molturación e comercio de grans e fariñas.
Neste primeiros anos da CVPSA a producción restrinxíase á das panaderías dos seus
fundadores, nomeadamente a “Espiga de Oro” (propiedade de Valcarce, que producía 1,5 tns. de
pan ao día) e “La Madrileña” (de Reboreda, que producía 1 tn. ao día) . Pero o que a fundación
da CVPSA procuraba era constituir un trust con capacidade organizativa, financieira e técnica
para absorver e sustituir a multicidade de pequenos panadeiros artesanais así como a
producción doméstica que ainda pervivía en Vigo e comarca 14. Un dos primeiros proxectos da
CVPSA, incluso antes da inauguración da Panificadora sería o establecemento dunha rede de
despachos de pan modernos, feitos de cristal, pedra e ferro ao longo da cidade que sustituisen o
costume dos postos temporais de rúa feitos de madeira e lona de rúa; finalmente isa función
desempeñárona despachos nos baixos de edificios.
Pero aquel obxetivo de abastecer e racionalizar a producción de pan de Vigo e a súa comarca
precisaba dunha nova instalación industrial. Así, en 1921 a CVPSA adquire un gran leira (uns
7.000 m2) no barrio da Falperra coñecida como o “campo de redes”, adicada ata aquel entón a
vide. Tamén neste ano Antonio Valcarce foi ata Alemania e Bélxica co obxeto de coñecer os
últimos avances na fabricación “automática” de pan, e entonces cando contratar coa “Werner
und Pfleiderer” (W&P) entre 150 e 200 tons de maquinaria. A sorte xogou a seu favor xa que
cando houbo de facer o pago este devaluose pola coñecida “hiperinflacción do marco alemán”.
O proxecto arquitectónico da fábrica da Falperra foi encomendado ao exitoso arquitecto
Manuel Gómez Román15, daquela arquitecto municipal de Vigo, e que tiña feito, entre outros, o
“Edificio Simeón”, o “Edificio Mülder” e o “Banco de Vigo”. Sería este o primeiro proxecto dunha
instalación industrial do arquitecto máis isigne do “rexionalismo galego” (a que lle seguirían a
“Fábrica de cervexas da Barxa” 1925 e a “Bernardo Alfagueme”, 1931), mentres que as >>>
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Quizáis a primeira fotografía aérea de Vigo, recollida no “Catálogo de Vigo.” de PPKO, na que, no lado
inferior dereito ipodemos apreciar a Panificadora, así como a fábrica de gas do Picacho.

No centro da postal de 1900 o “campo de redes”, cos postes das vides. A leira foi adquirida pola CVPSA
en 1921 para erixir a Panificadora.
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solucións de enxeñeria foron levadas por dous arquitectos da W&P, Otto Werner y Jorge Büchi.
Esta primeira fase da Panificadora consistía nun edificio de tres prantas de 60 x 17 metros
con dous pequenos saintes cara o leste nos extremos norte e sur, e sete pavillóns auxiliares para
os talleres mecánicos, de carpintería e pintura que permitían funcionar a Panificadora de xeito
autárquico. Como dixemos a fábrica dotouse con maquinaria da W&P, entre os que destacan
dous fornos automáticos, doce cubas amasadoras, catro cintas transportadoras e dous
montacargas.
Así pois, o 26 de outubro de 192416, Vigo probaba por primeira vez o pan da “primeira e
única fábrica de pan automático instalada en España”, o panecillo “Xaponés”, que permitiría a
todas as clases sociais viguesas alimentarse cun “pan de luxo, a precio de pan corrente”. Con
este pan branco de “tipo individual” o obxetivo principal da CVPSA era acaparar os grandes
clientes: hoteis, restaurantes, escolas e institucións públicas; de feito, xa en 1921 asinara un
convenio de suministro co Concello de Vigo. Co tempo a CVPSA tamén comercializou pan común
(de proción familiar) e pans especializados, como o “Graham” (integral) ou pan sen glutem,
tamén fariñas, levadura (“Danubio”) e subprodutos da panificación (pan ralado, penso para
aves,...).
O horizonte productivo da Panificadora (de 40 a 50 tns. día) era daquela desmesurado para
a poboación da cidade de Vigo (uns 60.000 hab, incluído Lavadores), de tal xeito que a CVPSA
debía chegar a toda a comarca. Barcos e camionetas distribuían os productos da CVPSA por toda
provincia de Pontevedra, incluída a capital, e localidades tan distantes como Mondariz e
Pontecesures.
A pesares do éxito da instalación industrial e o bo funcionamento da CVPSA, a escala das
inversións requeridas axiña arredou a algúns accionistas, que venderon as súas accións a
Antonio Valcarce e voltaron a producir nas súas tafonas que no entretanto convertéranse en
simples despachos da Panificadora. Este punto crítico debeu producirse cando, en 1929,
Antonio Valcarce planeou a ampliación da Panificadora 17 para habilitar a sección de moenda e
os primeiros 4 silos de almacenamento de gran. A adquisición dos equipos a “Andrés Morro”, “G .
Wegmann” e “Reuter” e máis a imponente obra de formigón dos silos, requeríu a hipoteca de
bens particulares de Antonio Valcarce primeiro e despois unha ampliación do capital social da
CVPSA ata o millón de pesetas.
O fracaso do trust reavivou a competencia, a capacidade industrial da Panificadora permitiu
a CVPSA baixalos precios do pan, pero logo os panadeiros artesáns contestaron cunha campaña
que enchou a cidade de pasquíns de descrédito á CVPSA. Amais estalou a crise do 29, co que
comezou a haber limitacións arancelarias a importación de gran de América que facía a CVPSA,
e aumentou a conflictividade social, que incluso ameazou coa folga dos traballadores da
Panificadora en 1936. Así pois os anos trinta foron complicados para a CVPSA, que pasou de dar
uns beneficios sobre o capital do 19,69 % en 1930 a tan só reportar un 4,69 % en 1935.
Pola contra a guerra civil foi unha coxuntura favorable. O exército rebelde converteuse en
cliente e socio da CVPSA, xa que non só consumía a producción da Panificadora senon que
tamén lle aseguraba o suministro de fariña e incluso chegou a provela de vehículos para o
transporte. De tal xeito os beneficios e expectativas da CVPSA disparánronse, ata o punto que
puido adquirir unha fábrica de fariñas en Peñaranda de Bracamonde (Salamanca) 18 a finais de
1936 e outra en Fontiveros (Ávila) en 1938.
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A Panificadora nos días da súa inauguración, coas súas camionetas de reparto. Foto A. Pacheco.

Anuncio de lanzamento do panecillo “xaponés”, producto estrela da CVPSA. EPG 1-NOV-1924.

Foto de Pacheco da Panificadora entre 1930 e 1941.
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Na posguerra a Panificadora continuo provendo as institucións do novo estado “nacional”
como o cuartel de Barreiro, a base de Figueirido ou os campos de concentración de
Camposancos e Sta. Mª de Oia. Tamén nestas datas asegurouse o suministro a moitas escolas, a
Sociedade de Armadores de Vigo e á frota pesqueira de Bouzas, así como da gran maioria da
poboación “de a pé” viguesa, xa que en 1943 a Panificadora acaparaba as cartillas de
racionamentro de 30.000 familias 19. Pero a situación de posguerra, coa militarización da
sociedade e a economía tamén implicou grandes complicacións para a CVPSA, o comercio de
pan e fariña estaba fortemente controlada, os precios estaban fixados polo estado e as
intervenciónsa de stocks eran habituais para evitala carestía da poboación. A empresa tamén
viu como o edificio da “Molinera Gallega” (que a CVPSA adquirira a mediados dos anos 30) era
forzosamente empregada como cuartel, e como, nun episodio dramático, a fariñeira de
Peñaranda desparecía tralo estoupido dun polvorín.
De todos xeito os anos 40 e principios dos anos 50 foron moi bos para a CVPSA e Antonio
Valcarce, que se converteron, respectivamente, nunha das empresas e empresarios máis
importantes da rexión, con gran capacidade expansiva. Así nestes anos Antonio Valcarce faise
coa “Cia. de Tranvías Elécticos de Vigo”, o “Banco Viñas Aranda” (despois “Banco de Vigo”) e
funda a fábrica de vidros “La Florida”. Pola súa banda a Panificadora voltou a medrar: primeiro,
en 194620, fíxose unha ampliación da sección de moenda que lle permitía a Panificadora atinxir
por fin as 35/40 tns de fariñas e pan diarios expresados na súa fundación; despois, en 1948 21, a
Panificadora dotouse cun moderno edificio de máis de 1000 m2 de plantas para almacenar os
sacos de fariña e salvados; e por último, en 1951 22, contruíronse seis novos silos de
almacenamento de gran. Todas estas ampliacións da factoría e a actividade requeriron unha
nova ampliación do capital en accións da CVPSA, feita en 1946, ata que atinxiu os 6.000.000
ptas.
A segunda metade dos 50 e década dos 60 implicou un gran cambio de contexto para a
CVPSA. Gradualmente, entre 1952 e 1963, foise normalizando o comercio de pan e fariñas
(desaparecen as cartillas de racionamento), co cal a posición hexemónica da Panificadora foise
diluindo no mercado local. Por outra banda o aumento da renda per cápita restoulle
importancia ao pan na cesta da compra frente as carnes, peixes o incluso a pasta, así pois, as
posibilidades de crecemento da actividade fariño-panadeira eran menores que o do conxunto
do sector alimentario. Para tentar dar resposta a esta nova dinámica social e económica a
CVPSA tentou introducirse no mercado dos pensos animais e dos precociñados a partir dos
anos 60.
É entón, entre 1959 e 1962, cando se constróe o edificio da rúa Falperra, nunha primeira
fase23 (o extremo sur ata a altura da rúa Angustías) foi un proxecto que tan só buscaba anovar
certos servizos da Panificadora (conserxería, garaxe,...) ao mesmo tempo que, aproveitando a
ubicación céntrica, se habilitaban locais comerciais e garaxes para particulares en alugueiro.
Seguidamente a CVPSA decidui reaproveitar os subproductos da moenda e a panificación para
fabricar pensos, faise entón a ampliación deste edificio para habilitar unha fábrica de pensos 24.
A fabricación de pensos estaba en orixe integrada na CVPSA, pero en 1967 fúndase “Gallega de
Nutrición Animal SA” (GANASA, cun 94 % de capital participado pola CVPSA). Seguidamente
GANASA participa, cun 14,29 % na fundación de “Productora Avícola del Noroeste”
(PROANOSA). Nesta novo negocio a CVPSA atopou un excelente socio na “Pescanova”, que de
feito convertiuse no seu mellor cliente, xa que a fabricación de pastas alimenticias para os
precociñados desta potente empresa significaba máis da metade dos seus ingresos.
9

Foto dos silos pouco despois da súa ampliación. Foto Arquivo Pacheco.

Conxunto de etiquetas para sacos de preparados alimenticios feitos na Panificadora. Arquivo Entremos.
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As razóns do fin da actividade da CVPSA foron moitas. Principalmente o fracaso empresarial
de GANASA que nin tan sequera podía pagar os suministros á Panificadora, pero tamén hai
queter en conta a gradual obsolencia das instalacións da Panificadora, que ainda que renovaba
parcialmente a súa maquinaria xa non podia medrar físcamente máis. Por outra, puido ser
crucial a falla dunha renovación na dirección da compañía, Antonio Valcarce seguiu sendo o
presidente da CVPSA e director da Panificadora ata que morreu en xaneiro de 1978 aos 90 anos
de idade: de súpeto os seus herdeiros atopáronse cun conglomerado empresarial nunha
situación crítica, que a precipitación dos acontecementos acabou por liquidar. En 1978, GANASA
é declarada en quebra, tamén neste ano a Panificacdora perdeu o seu mellor cliente, xa que
Pescanova decide participar na fundación de “Harinas e Sémolas do Noroeste, SA” (HASENOSA).
En 1979 GANASA, PROANOSA e a CVPSA vense obrigadas a hipotecar tódolos seus bens
inmobles para poder dar pagar ás entidades bancarias. Finalmente, no segundo semestre de
1980, a CVPSA cesa a súa actividade industrial, deixando sen traballo a 70 persoas en Vigo e 30
en Peñaranda de Bracamonte25.
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Fotografía aérea do Barrio da Faperra e a súa contorna. Foto SIXPAC.

Vista axonométrica que permite ver a relación de volumes construídos. Deseño Tankolectiv.

Foto do A. Pacheco, na que se aprecia a posición dominante da Panificadora.
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Descriptiva arquitectónica
– Ubicación
A Panificadora atópase no centro da cidade de Vigo, no barrio da Falperra; a media ladeira,
entre o cúmio do Castro e a ribeira do Berbés, a escasos metros da nova Casa do Concello de
Vigo.
O conxunto industrial ocupa uns 6600 metros cadrados, mentres que o totalidade do solar
pertencente no seu dia a "Compañía Voguesa de Panificación S.A." (CVPSA) serían uns 7.300
(incluíndo as vivendas da r/Santiago); ocupando deste xeito 2/3 da mazá conformada polas
rúas Santiago, Cachamuiña, Falperra e Paseo de Alfonso, e prácticamente a metade do Barrio da
Falperra.
O solar ten unha pendente do 15 % en dirección Sudoeste-Noroeste, cunha cota mínima de
41 m na esquina da r/Falperra con Paseo de Alfonso, e a máxima de 57,5 na esquina elevada de
r/Cachamuiña con r/Santiago, ainda que en realidade, dentro do complexo industrial a
pendente sexa moito máis suave.
A rúa Santiago e unha vía de sentido único que conecta a r/Ferrería e Paseo de Alfonso cara
a r/ Cachamuiña cunha suave pendente; á metade da rúa unhas escadas a conectan coa Praza do
Concello. A rúa conformouse na Idade Moderna ás aforas da muralla; a antiguidade denótase
nos alineamentos irregulares e o ancho varaiable (arredor dos 7 m). As vivendas que a
flanquean son de moi diversa tipoloxía, dende antigas casas unifamiliares dunha única pranta
ata estreitos bloques de cinco alturas e feitura contemporánea. Actualmente a rúa está sendo
obxeto dunha rehabilitación, moitos edificios están sendo restaurados e a rede de saneamento e
o pavimento renovados. A rúa Santiago, e tódalas súas edificacións, excepto as da parcela da
Panificadora, está integrada no BIC do Casco Vello.
A rúa Falperra é o treito do antigo camiño á Baiona-Tui que arrinca do cruce do Paseo de
Alfonso coa r/Pi y Margal ata que despois muda o seu nome por r/Romil. Nela desembocan a
r/Angustias, a r/Cachamuiña e unhas escaleiras que soben ata a r/ Camelias. A rúa adquiriu o
seu aspecto actual na segunda metade do s. XX, ao par do desenrolo da Panificadora. Así,
actualmente é rectilinea, ten 15 m de ancho, dous carrís para o dobre sentido de circulación e
unha ringleira de estacionamento e duas beirarrúas estreitas. Na beirarrúa dos pares, érguense
bloques de vivendas de ata sete alturas, e na dos impares, a Panificadora (e o talude da fonte de
Romil).
A rúa Cachamuiña arrinca no cruce con r/Falperra e continua ata Ronda de Don Bosco. Foi
feita a comezos do s XX para conectar a Falperra co "ensanche" de Progreso. Ten 14 metros de
ancho, dous carrís para o dobre sentido de circulación, unha rigleira de estacionamento e dúas
beirarrúas de 2'5 m. A rúa sufriu dous rebaixes que a converteron nunha auténtica “trincheira”
que separa a rúa Camelias da Panificadora e Praza do Concello.
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– Dúas vistas da maqueta virtual feita por “Noncommon”, para o “Informe...” de OVEP (ver páx. 37)
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Edificacións
As edificacións da Panificadora ocupan unha superficie de 4.260 m2 4 e suman uns 11.328
m2 de prantas, a efectos de exposición estas edificicacións pódense dividir en sete volumes:
•

Edificio principal.

•

Edificio da rúa Falperra

•

Almacén de fariñas (e salvados)

•

Silos (de almacenamento de gran)

•

Talleres

•

Zona de carga,

•

Enfermaria

•

Vivendas (para empregados)

•

Pombal.

– Edificio principal.

É o máis grande, tanto en superficie ocupada (1.335 m2); como superficie construída (5.075
m2). Ocupa a parte central da parcela e ten forma de "L" cunha pequena prolongación
transversal no seu extremo sur. Inclúe as partes máis antigas do complexo.
As plantas baixas da parte lonxitudinal (60x17 m) son da primeira fase constructiva da
Panificadora. No semisoto (4,5 m de altura) atópanse o despacho de pan, caldeiras, carboeira,
cámaras frigoríficas, vestiarios e fornos secundarios. Na primeira planta (alt. 5 m) está o
obradoiro e os fornos principais. A segunda planta (alt. 4,45 m) distribúese actualmente do
seguinte xeito: no extremo sur da segunda planta está a oficina (10 x17 m) e a sala de xuntas
(un engadido de 12 x 5, que fai arco sobre a rúa leste, feito en 1948); na parte central, baixo un
faiado atravesado pola cheminea, esta o arquivo/trasteiro (22x17 m), e a sala de ensacado
(20x17 m); no extremo norte, extendendéndose polo corpo transversal (8x39 m), esta a sala de
mezcla e o sistema de transmisión da moenda. Nesta fase constructiva empregouse formigón
armado nos piares internos e placas entre prantas. Os muros exteriores son de perpiaños na
primeira pranta e o semisoto (en xogo con esquistos), e tapiado de tixolo revocado nas plantas
superiores nas que o granito queda reservando as esquinas. A cuberta orixinal era de cerchas de
madeira con tellado de tella plana, que, no caso da sala de ensacado, foi sustituido por unha
cuberta plana de formigón armado nos anos 70.
Ainda que xa dende a orixe, o extremo norte sobresaía cunha terceira planta de 3 m de
altura, o desenvolvemento do “corpo tranversal” (8x39 m) débese a habilitación (en 1930) de
dúas plantas máis e ampliación destas (en 1946), cara o leste, para aloxar a maquinaria da
sección de moenda, así a pranta terceira é a dos muiños; a cuarta a dos plansichters; e a quinta
a dos sasores. O corpo tranversal tamén fai arco sobre a rúa leste (esto é, a primeira planta
“interrómpese” 9 m) e chega ata rúa Santiago, onde están os tres silos de acondicionamento do
gran. Nestas fases posteriores o emprego de pedra restrínxese aos muros da 1ª e 1ª planta; a
estrutura principal faise de formigón armado, reservando para as plantas altas materiais e
técnicas máis lixeiras, así os muros son de tabique revocado e os sobrados entre plantas e
escaleiras son de madeira. A cuberta é de tella plana a dúas aguas sobre cerchas de formigón.
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Panorámica do extremo norte do obradoiro (1ª planta Ed. Principal). Foto Borja Bernárdez

Panorámica da sala de ensacado (2ª planta Ed. Principal). Foto Borja Bernárdez.

Dous sasores de “Establecimientos Morro” (5ª planta do edificio principal). Foto Uxío Reinoso
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O edificio principal ten acceso exterior dende o extremo norte da rúa cuberta cara o
semisoto, e dende tres puntos dende a rúa leste cara a primieira pranta. Ademáis este edificio
está comunicado co edifico da rúa Falperra e co almacén de fariñas mediante dúas pasarelas
enfrentadas que se atopan na sala de ensacado da segunda pranta, e cos silos cun túnel que sae
do semisoto, e máis unha pasarela que sae dende a quinta pranta.
Interiormente o edificio principal está comunicado por unhas escaleiras dobres que
transcorren, dende a o semisoto ata a segunda pranta, pola esquina noroeste do edificio;
mentres que dende a segunda pranta ata a quinta, as escaleiras transcorren pegadas á parte
central do muro norte. Hai outras escaleiras no extremo sur, que conectan o semisoto coa
primeira planta e as oficinas na segunda; ademáis, tódalas prantas excepto o semisoto están
comunicadas por un elevador que trancorre dentro dunha estructura metálica adosada ao
centro da cara norte; mentres que, na esquina suroeste, hai unha plataforma que se eleva dende
o semisoto á primeira pranta
– Edificio da rúa Falperra

É a segunda edificación máis grande da Panificadora, ocupa uns 1060 m2 contando cuns
3600 m2 de plantas. O edificio desenvólvese todo ao longo do frente da parcela cara a rúa
Falperra (121 m), mentres que o ancho vai dos 8,20 aos 10 metros. É o edificio máis moderno,
construído en dúas fases consecutivas entre 1958 e 1962; ambalas fases foron proxectadas por
Antonio Román Conde, que lle imprimiu a edificio un sobrio estilo racionalista moi similar á
coetanea “Estación Marítima de Vigo”.
O edificio salva dous desniveis. Hai un desnivel ao longo do edificio, entre a esquina
r/Falperra có Paseo de Alfonso XII (cota 43) e o cruce de r/Falperra con r/Cachamuiña (cota
49), de tal xeito que os plantas teñen varios "escalóns" que lles fai perder altura gradualmente; e
incluso, a primeira planta chega a "desaparecer" antes de chegar a extremo sur. Hai outro
desnivel ao ancho, entre a rúa Falperra e o interior da Panificadora,(cotas 47-48); de tal xeito
que dende o interior da Panificadora non hai acceso á planta baixa, e a primeira planta tan só
ten uns tragaluces que dan a esta e á praza dos silos.
A primeira fase é o extremo sur do edificio da rúa Falperra, (dende o cruce coa
r/Cachamuiña ata o cruce coa r/ Angustias); suporá a renovación duns almacéns e talleres e a
construcción da conserxería da CVPSA (na 2ª planta), mentres que as plantas inferiores fanse
uns locais comerciais e garaxes de turimos independientes.
A segunda fase constructiva correspóndese coa habilitación da fábrica de pensos. Esta
instalación industrial ocupa a parte central da segunda planta do edificio. Esta sala é un espazo
diáfano con grandes ventanais cara o exteiror, que tan só se atopa “impedida” no centro, onde se
erixen os pilares da estructura que aloxa os silos metálicos e maquinaria para a fabricación dos
pensos. A planta da fábrica de pensos ten un pequeno escalón na parte central, así a altura ata a
liña das cerchas é de 5,90 m no extremo norte e duns 5 m no sur. O muro leste ábrese en varios
portóns e peiraos cara a rúa cuberta, mentres que, no descansillo das escaleira metálica que
sube entre os silos e a maquinaria hai unha estreita pasarela cara a sala de ensacado do edificio
principal.

17

Edificio da rúa Falperra, en primeiro termo parte da conserxería. Foto U. Reinoso

IActualmente, a cuberta asolagable é unha pequeño ecositema de humidal. Foto Tino Z.

Vista do interior da planta superior do almacén de fariñas e salvados. Foto Uxío Reinoso.
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A planta baixa (e nalgúns casos tamén a primeira) habilitáronse para albergar comercios,
oficinas e pequenos talleres independentes do funcionamento da factoría. A planta baixa ten
unha altura máxima de 4,80, e a primeira de 4,50 (xa que estas plantas tamén están
escalonadas). Como dixemos, estes locais están soterrados cara o interios da fábrica, mentres
que cara a rúa Faleperra ábrense en vans de 3,80 m de ancho e altura variable. Esta
peridocidade regular dos vans correspóndese coa disposición interior, de tal xeito que
funcionan como auténticos módulos, que podían ser alugados indiviudal ou conxuntamente.
Hai dous espazos funcionais máis. No extremos sur atópase o despacho e vivenda do
conserxe, dúas plantas de 120 m2 e 3 metros de altura (por debaixo hai un soto de 3,5 m de
alto). Esta conserxería está feita coa mesma pedra do resto do edificio, pero o estilo (a cornixa
de tella acanalada dalle un aspecto "neorexionlista") e máis a orde das fiestras rompen un tanto
co conxunto do edificio. Dende a planta baixa da conserxería pódese acceder tanto ao exterior
(xusto na esquina de Cachamuiña con Falperra), como a praza de entrada como ao interior da
fábrica de pensos atravesando os talleres. Mentres que no extremo norte hai un “apartado” de
12 de longo. As tres prantas inferiores deste “apartado ”ocupounas dende 1962 ata 2012 a
oficina da Caixa; mentres que a superior e un último engadido, feito en 1963 para, facer de
vivenda; esta vivenda é de 121 m2, conta cun balcón cara o exterior, e o seu acceso é
independiente, faise dende unhas escaleiras que transcorren polo interior do nº 35 do Paseo de
Alfonso.
A estructura do edificio é de formigón armado. Nas cubértas emprégase maioritariamente a
cuberta de tella plana sobre cerchas metálicas ou de formigón pretensado, ainda que na parte
dos talleres (que son un reaproveitamentos dos antigos garaxes) empregouse fibrocemento
ondulado. As fachadas do edificio son de perpiaño de granito. As fiestras están feitas en
carpintería de formigón armado nas prantas altas e de metal na baixas.
– O almacén de fariñas (e salvados)

O almacén de fariñas foi edificado arredor de 1948 según proxecto do enxeñeiro Antonio
Fernández. Ocupa uns 630 m2 (11 x 59 de lonxitude máxima) en dúas plantas, a planta 1ª (4,60
m de altura) chega dende o corpo transversal do edificio ata a r/Cachamuiña, mentres que a
baixa (5,80 m de altura) interrompese antes, á altura da sala de xuntas (construída tamén neste
intre) para deixar un amplo paso cara o taller mecánico. A superficie de plantas edificadas é
duns 1150 m2.
O edificio ten os muros de perpiaño e a estructura, placas e cuberta son de formigón armado.
Prácticamente tan so ten vans cara a rúa leste, a fachada oeste é cega, e tan só a planta 1ª ten
dous pares de xanelas cara a r/Cachamuiña e outra xanela de comunicación coa planta de
muiños do edificio principal. A planta baixa está elvada uns 50 cm sobre o nivel da rúa leste co
obxeto de facilitar a carga á plataforma dos camións a traves de dous molles baixo cuberta. A 1ª
planta está comunicada coa sala de ensacado do edificio principal mediante unha pasarela con
cinta transportadora e, a través dun gran van, cun carro motorizado que vai sobre un carril
elevado que transcorre ao longo da nave.
O elemento máis singular deste edificio é a cuberta plana e asolagable. Un sistema de
regulación térmica que incluía un aspersor xigante, e a recollida e a conducción da choiva dende
outras cubertas do complexo, para así soster permanentemente unha capa de 25 cm de auga.
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Os silos vistos dende o tellado das vivendas para empregados. Foto Uxío Reinoso

Vista panorámica da sala de distribución do grupo de catro silos. Foto Borja Bernárdez.

Sala do grupo de seis silos, co detalle do mecanismode distribución de gran. Foto Uxío Reinoso.
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– Os silos (de almacenamento de gran)

O elemento máis senllerio da Panificadora de Vigo son os seus silos de almacenamento de
gran. Ocupan uns 270 m2, e teñen unha altura duns 25 metros sobre a praza dos silos, que
completados por un “mirador-atalaia”, elevan a cota máxima da Panificadora ata os 82 m sobre
a ría de Vigo.
Houbo unha primeira fase constructiva, rematada en 1931, na que se érgueron catro silos de
formigón armado. Teñen 22 metros de altura, sección circular de 5,15 m de diámetro externo e
10 cm de espesor. Sobre estos catro silos situose unha sala de distribución con grandes
vidrieiras, e enriba desta un pequeno edículo para aloxar a máquinaría do montacargas
triangular que transcorre polo interior deste grupo de silos. A planta superior da sala de
distribución, é un mirador, con balaustrada de formigón, accesible mediante unha escada de
caracol. Na base hai outra sala na que se aloxa a tolva de descarga e os mecanismos para elevar
o gran. A sala superior é acesible dende a pasarela elevada que sae da 5º planta do edificio
principal, mentres que á baixa os operarios accedián dende un portalón dende a praza dos
silos, e mediante un túnel ao semisoto do edificio principal. Ámbalas dúas plantas teñen uns
100 m2.
Na segunda fase, comezada en 1951, erguéronse outros 6 silos de formigón armado tratados
con técnica idéntica: o encofrado deslizante. Estes teñen sección ovalada (5,85 de diámetro
largo) e tres metros máis de altura. Nesta fase prolóngarose as salas, superior e inferior, da fase
anterior, ainda que ambas son máis estreitas (dando uns 65 m2) e co teito máis baixo (uns 1,7
m). O resto da sección dos silose cuberta por unha placa inclinida de formigón armado. Tamén
nesta fase engaiuse un último corpo a cuspide dos silos, "a atalaia", sen función industrial
negunha, tan só sirve para estar máis alto e sustentalos pararaios.
– Zona de carga.

No remate da rúa leste, entre o pe dos silos e as vivendas de empregados está a zona de
carga, que ocupa uns 300 m2.
Na zona de carga podemos diferenciar dous espazos, un primeiro que se atopa baixo unha
cuberta de placa de formigón adosado ao 1º grupo de silos (uns 4 x 5 m), e un segundo que
coincide co segundo grupo de silos, ten a cuberta de fibrocemento ondulado sustentada sobre
cinco viguetas de formigón prefabricado coincidintes cos intersticios dos silos; esta segunda
zona é máis ancha e fonda (8 x 16 m) ca anterior. Era naquel primeiro espazo da zona de carga,
dende onde se facía a descarga dos camións de gran a unha gran tolva con difusor metálico para
despois ser remontado, xa na sala inferior dos silos, por un cinta transportadora de canxilóns
ata sala de distribución dos silos. Xunto a esta primeira zona de carga, hai un pequeno edificio
que debeu de servir ao operario encargado das tarefas de descarga, e uns aseos.
– Taller mecánico.

O "taller mecánico" atópase na esquina entre as rúas Cachamuiña e Santiago. A obra é
orixinaria das primeiras fases da Panificadora, pero a súa disposición mudou coa construcción
do almacén de fariñas. Na actualidade o acceso principal faise dende aconfluencia da rúa leste
e a praza de entrada, baixo a planta 1ª do almacén de fariñas.
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No centro, entre os silos e o edificio principal, parte superior da Enfermeria. Foto Borja Bernárdez.

Vivendas para empregados da rúa Santiago. Foto U. Reinoso.
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O taller ocupa un espazo trapezoidal (lado este e leste pararlelos) duns 300 m2 e ten unha
altura baixo cuberta duns 4 m. A maior parte do espazo está baixo unha cuberta de
fibrocemento sobre cerchas de madeira e piares de fundición. Neste espazo dispoñíase as mesas
e maquinaria do taller mecánico e carpintería, mentres que prácticamente escavado nas
paredes leste e sur, ábrense ocos revestidos de tixolo para a forxa e outra maquinaria. No
extremo norte, no canto entre o almacén de fariñas e o muro das casas da r/ Santiago hai outro
un ediculo de estructura de formigón que afonda no terreo, que tal vez servise de almacén do
mesmo taller.
Entre o muro das vivendas da r/Santiago e o desnivel (uns 8 m) hai outro espazo aberto no
que se atopa un pequeno tranformador eléctrico. A este espazo pódese acceder dende o taller
mecánico a través dunhas estreitas escaleiras.
– Enfermaría.

Situada na esquina surleste da praza dos silos, a enfermaria é un edificio de estructura de
formigón armado, muros de tixolo revocado, e cuberta de tella plana a dúas augas. Ocupa uns 70
m2 e ten tres prantas, ainda que a inferior é de teito baixo (menos de 1'80 m) e non ten muros.
Accédese a el dende as escaleiras que conectan a praza dos silos coa rúa leste.
Este edificio que denominamos enfermeria, é posible que servise tamén de cantina e
taquilla para as repartidoras, debeu habilitarse nos anos 60, ao mesmo tempo que se facía o
edificio da rúa Falperra. O espazo que ocupa a enfermería ocupabao antes as escalinata que
atravesado a parcela da Panificadora conectaba a r/Santiago con r/Falperra.
– Vivendas para empregados.

As "vivendas para empregados" foron habilitadas pola CVPSA nos anos 50. Trátase de sete
vivendas de planta única, dimensións modestas (unha media de 20 m2) e contan únicamente
con dous vans cara o exterior (unha porta e unha fiestra), que nalgúns casos se reproducen cara
o interior. Os muros formeros están con sillares de granito en fiadas irregulares, e a cuberta e de
tella acanalada a dúas augas.
– Pombal.

O máis pequeno dos edificios da Panificadora (30 m2) é un pombal, que tamén fai de feche
co "xardín anexo" xa que segue o límite entre os silos e a traseira do nº 31 do Paseo de Alfonso.
Descoñecemos a súa data de construcción, pero a súa feitura (tellado de tella plana e cornixa, as
esquinas en cantería sobresaindo do revocado branco) lembran ao proxecto inicial do edificio
principal de M. Gómez Román.
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Detalle do letreiro de entrada á Panificadora. Foto Borja Bernárdez.

A rúa leste descendendo cara a praza dos silos. Foto Borja Bernárdez.

Estado actual da praza de entrada. Foto Borja Bernárdez.
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– Espazos abertos
A Panificadora conta con aproximadamente 3200 m2 de espazos abertos, entendendo como
tales aqueles que teñan cando menos un dos seus lados completamente aberto. Podemos definir
así cinco espazos abertos no complexo da Panificadora:
•

Praza de entrada

•

Rúa leste

•

Praza dos silos

•

Rúa Cuberta

•

Xardín anexo

Os catro primieiros foron parte funcional do complexo industrial da Panificadora, mentres
que o "Xardín anexo" é en realidade o solar do nº 22 da r/Santiago, pero que aquí incluimos
dado que sería moi intereante incluílo na rehabilitación do sur do barrio da Falperra.
– Praza de entrada

Á "praza de entrada" é o maior (uns 860 m2) e máis importante espazo aberto da
Panificadora. Accédese a ela dende a rúa Cachamuiña a través dun gran portalón de 5 m, de
doble folla corrediza, feito en chapa e barrotes de ferro, coronado por un arco de ferro coas
letras "PANIFICADORA".
Entrando a man esquerda está a conserxería, co control de acceso para o persoal, e no
chan a báscula para camións marca "PIBERNAT". De frente, cunha pequena pendente
descendente séguese cara a rúa cuberta, mentres que cara a dereita, cara a antiga entrada do
edificio principal hai unha esplanada cunha leve pendente ascendente. O lado sur da praza de
entrada está cuberta por unha placa de formigón duns 220 m2 (feita nos anos 50), baixo esta
cuberta, apegados ao muro exteior, tamén hai pequenos habitáculos, que entre outras cousas
aloxan unha bomba de gasolina.
Dende o canto norleste da parza de entrada pódese seguir cara a rúa leste (baixo a sala
de xuntas), ou ao taller mecánico (baixo a pranta superior do almacén de fariñas). Tamén
neste canto, no subsolo está o depósito de auga da factoría.
O chan está adoquinado cara os lados norte e oeste, e formigonado cara o sur e leste
(prácticamente coincidindo coa zona baixo cuberta).
– Rúa cuberta.

A rúa cuberta comunica a praza de acceso coa praza dos silos, ten unha lonxitude de
60 m e un ancho de 11, e unha pendente do 2 %. As súas dimensións actuais débense a
construcción do edificio da rúa Falperra a principios dos anos 60.
Dende ela pódese acceder ao edificio da rúa Falperra mediante varios portalóns e
molles de carga, e ao semisoto do edificio principal, a través de catro grandes portas.
A cuberta, de prancha de fibra de vidro, traslúcida, sobre cerchas metálicas; foi habilitada
nos anos 70. O chan é de adoquinado, exceptuano na beira do edificio da rúa Falperra que é de
formigón.
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Vista da rúa leste dende as escaleira do edificio principal cara o sur. Foto Uxío Reinoso.

Espazo do xardín anexo, alterado polas obras de demolición do nº 24 da rúa Santiago. Foto U. Reinoso
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– Praza dos silos.

Ocupa o extremo noroeste do complexo, ten unha superficie duns 550 m2, conta cunha
lonxituide máxima en diagonal (suroeste-norleste) de 40m e un ancho máximo de 23 m. Dende
ela pódese acceder directamente ao edificio da rúa Falperra a planta inferior da enfermería e
a sala inferior dos silos. Está comunicada co extremo norte da rúa leste e a planta segunda da
enfermeria mediante unhas estreitas escaleiras.

– Rúa leste.
A rúa leste ocupa uns 800 m2, ten anchura media de 12 m e unha lonxitude total de 70
m, sen pendente algunha.
É o eixo que máis elementos da Panificadora comunica. Conecta directamente a praza de
entrada coa zona de carga, e mediante unhas escaleiras, coa praza dos silos. No lado do
edificio principal (en sentido S-N), ábrese primeiro as escaleiras que dan acceso a o extremo
sur do obrador e as oficinas, depois hai un molle á parte central do "obrador" e un tobogán para
mandar sacos ao semisoto, e por último ábrense as escaleiras que conectan o semisoto coa 5ª
pranta. No lado leste hai dous molles á `primeira pranta do almacén de fariñas e no extremo
norte unha porta para acceder as prantas baixas do lado este do “corpo tranversal” do edificio
principal.
O pavimento é de adoquíns.

– Xardín anexo
O xardín anexo está separado do complexo industrial da CVPSA mediante o pombal, os
silos e a tapia do zona de carga. En realidade tratase do patio traseiro do nº 29 do Paseo de
Alfonso. Un xardín de solo natural duns 300 m2 que tamén ten saída cara a rúa Santiago (no nº
22) a través dun portalón de 2,5 m.
O incluímos nesta descriptiva arquitectónica da Panificadora xa que é un espacio a
considerar nun fututo proceso de rehabilitación do barrio da Falperra, ganándose así máis
espazo aberto e a posibilidade de conectar o interior da Panificadora coa rúa Santiago.
Mentres se redactaba este documento realizouse a demolición do nº 24 da rúa Santiago,
co que probablemente vaia realizarse a construcción dun novo edificio de tres prantas.
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Recortes do “Faro de Vigo” e “La Voz de Galicia” do 25 de Xullo de 2006, na tarde do 24 de Xullo un
incendio provocado destruíu as oficinas, sala de xuntas e arquivo da Panificadora.
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Evolución xurídico-administrativa (ata a situación actual)
– Propiedade
En orixe, o inmoble da Panificadora era propiedade única e exclusivamente da CVPSA.
Pero en 1978, trala quebra de GANASA, dado que o capital social desta estaba participado nun
alto porcentaxe pola CVPSA, realizouse unha división horizontal da propiedade da Panificadora;
o edificio da rúa Falperra pasa a ser propiedade en liquidación para cubrir as débedas de
GANASA.
En 1980, cando é a mesma CVPSA a que entra en suspensión de pagos, xa é a totalidade
do inmoble da Panificadora o que pasa a disposición dunha comisión liquidadora para pagar os
acreedores da CVPSA. Como resultado deste proceso, será cara 1987, cando “Promociones
Montelouro SA” adquira a maior parte do accionariado da CVPSA e polo tanto dereitos sobre a
xestión das súas propiedades inmobles. Nalgún momento é“ Vicus Gestión S.L”., a que adquire
dereitos sobre a parte de GANASA.
Así pois, durante anos, A Panificadora tivo nominalmente dous titulares distintos: Vicus
Gestión SL e a CVPSA, ata que en 2005 Promociones Montelouro tamén se faga titular de parte
da propiedade inmoble ata entón a nome da CVPSA. Pero aconteceu que neste anos sempre foi
Promociones Montelouro (encarnada na persoa de Félix Piñon, presidente durante anos da
Asociación de Promotores Inmobiliarios da Provincia de Pontevedra) a que de feito, como
accionista maioritaria da actual CVPSA, actuase como xestora e promotora da totalidade da
propiedade da Panificadora ata fai ben pouco. Así foi Promociones Montelouro a que
compareceu con “poder de disposición sobre a finca urbana conocida como Panificadora” no
convenio de 1988, e no de 2003 “en nome e representación das mercantís Vicus Gestión SL e
CVPSA”; tamén foi Promociones Montelouro a que negociou en repetidas ocasións a venda do
inmoble e a promoción urbanística do mesmo. Semella que en 2003, houbo unha venda da
promoción urbanistica a favor de Inmobles, Vivendas e Obras de Galicia SA.
Actualmente a propiedade e xestión inmobiliaria da Panificadora esta sendo obxeto de
varios procesos xurídico administrativos:
–
Vicus Gestión demandou a Promociones Montelouro por tentar esta invalidar os
seus dereitos sobre a antiga parte de GANASA.
–
Jose Valcarce Valcarce demandou a Promociones Montelouro por 1,9 millons de
euros relacionados coa propiedade de parte da Panificadora.
–
Felix Piñón foi demandado polo seus socios noutra sociedade, “Anden Canarias S. L“,
co resultado do embargo preventivo dos seus dereitos no inmoble da Panificadora.
–

INVOGA atópase en suspensión de pagos.

–
A “Modificación Puntual do Plan Xeral Organización Municipal para o ámbito
definido como A Panificadora” incoada recentemento polo Concello de Vigo, a calificaría como
un elemento do “Sistema Xeral de Equipamento” do municipio, implícando necesariamente o
seu traspaso da propiedae á titularidade pública.
Por outra banda, a propiedade non cumpriu coa obriga de pasala Inspección Técnica de
Edificios das diversas partes da Panificadora; o Concello ainda non multou á propiedade por
esta infracción cometida no ano 2007.
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“Propuesta de Ordenación de volúmenes finca Panificadora; ordenación general en planta baja”,
Concello de Vigo 1984.
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–

Planeamento urbanístico e protección patrimonial (histórico-cultural).

No momento do seu feche o planeamento urbanístico vixente na Panificadora era o Plan
Xeral de Ordenación de 1972. Neste planeamento, a efectos xerais, a Panificadora era
considerada solo urbano consolidado; mentres que a efectos de uso da edificación atopábase
dividida en dúas partes: a maior parte dela, tiña un réxime de uso industrial, mentres que o
extremo noroeste (silos, zona de carga e vivendas para empregados, incluidas na “zona de
detalle central”) tiña un réxime de vivenda.
En 1984 o Concello de Vigo fai un primeiro estudio para a reurbanización da
Panificadora, trátase da “Propuesta de Ordenación de volumenes finca Panificadora”. Un
proxecto que xa contempla a conservación dos silos, mentres que o resto das edificacións serían
sustituidas ou transformadas por bloques para vivendas (90) e locais comercias, básicamente
dispostos tal e como están os industriais. Este proxecto ten un sorpendente sentido común: as
alturas dos bloques sería de 3 e 4 plantas, reduce a superficie construída 9.600 m2, e así
contempla a hablitacións de zonas verdes, dotacións ecolares e a apertura de pasos peatonais
entre a rúa Falperra e a Santiago. Este proxecto nunca foi incluido en planeamento urbanistico
algún.
En 1985 é aprobado provisionalmente o “Plan Especial de Protección de Edificios,
Conxuntos e Elementos a Conservar de Vigo” (PEPECEC). Ainda que o PEPECEC non catalogaba
e á Panificadora como un elemento a conservar (non se explicitaba que tratamento urbanístico
podía ter), a parcela da Panificadora xa era incluída no ámbito do Casco Vello, pendente de ser
tratado nun Plan Especial de Reforma Interior (PERI) propio. Amais, o PEPECEC consideraba
tres aspectos urbanístico-patrimoniais sobre a Panificadora: era un “edificio de valor
arquitectónico intrínseco”, un “edificio principal con valor ambiental” e unha “localización con
valor ambiental”.
En decembro de 1987, Promociones Montelouro pide licencia para construir 165
vivendas na Panificadora. O Concello desetima a licencia alegando que a Panificadora está
incluída no ámbito PEPECEC.
En 1988 (o 22 de agosto) fechouse un primer convenio entre o representante dos
propietarios (Promociones Montelouro SA) e o Concello de Vigo. Neste convenio, permitiría a
construcción de dúas torres cara o lado este da parcela, unha das torres habilitaría un hotel de
165 cuartos, e a outra, adicaría a pranta baixa a comercios e as restantes a 72 vivendas; amais,
cara a rúa Santiago faríase un edificio de tres plantas, destinando o baixo a parkin e as dúas
superiores a usos comerciais; en total sumarían 20.200 m2 de superficie construída (sen contar
un parkin de 250 prazas); por outra banda, os beneficios para “o público” sería o retranqueo
dos limites da finca cara as rúas Falperra e Santiago, e a habilitación dunha praza pública sobre
o edificio de comercial da rúa Santiago. Así mesmo, este convenio tamén se especifica, que todas
estas disposicións terían que ser incluidas nun “Estudo de Detalle”.
En 1991 apróvase definitivamente o “PERI do Barrio Histórico” de Vigo. A Panificadora é
incluida integramente no seu ámbito, especificándose que a Panificadora é unha “Unidade de
Actuación” (a número VII), cuio desenvolvemento dependerá dun Estudo de Detalle. A ficha
deste PERI adicada á Panificadoran non fai especificacións urbanísticas nin protexe elemento
arquitectónico do complexo industrial algún. Únicamente se especifican os datos de superficie
da parcela (7.250 m2), e que a edificación permitida é “según convenio 22-agosto-88”; esto é,
20.200 m2 cadrados de plantas, presumiblemente de nova construcción.
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Plano da declaración BIC do Casco Vello de Vigo do 27 de xullo de 2006; na que se diferencian unha
“zona propiamente histórico-artística” e unha “zona de respeto, o resto do ámbito”.
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Este PERI de 1991 é incluido no “Plan Xeral de Organización Urbana de Vigo” (PXOU)
aprobado definitivamente en 1993, o que significa que a Panificadora segue sometida
urbanísticamente a aquel convenio. A Panificadora tampouco é incluida no “Catálogo de
edificaciones, ambientes y otros elementos urbanos y mejora en el término de Vigo” do PXOU,
co cal tampouco hai recoñecemento como patrimonio histórico-cultural nesta ocasión; as únicas
limitacións neste sentido son as derivadas da cautela arqueolóxica, xa que a Panificadora está
afectada polo radio de influencia (200 metros) das zonas arqueolóxicas circundantes
especificadas neste PXOU, e no Inventario do Patrimonio Arqueolóxico da oficina municipal
desenrolado dende entón (“Xacemento romano medieval do Casco Vello” e “Castro de Vigo”).
En 1995, a delegación viguesa do COAG pretende a declaración da Panificadora como Ben
de Interese Cultural (BIC) como patrimonio arquitectónico de Galicia. Prepara un “Informe: A
Panificadora. Patrimonio arquitectónico Industrial. Vigo.”, fai campaña nos medios de
comunicación e presentao no rexistro da Dirección Xeral de Patrimonio do Patrimonio Cultural
da xunta de Galicia, para que se abra un expediente de declaración BIC; non hai incoación de
expediente, a Panificadora non recebe, nin tan sequera temporalmente, protección legal como
patrimonio histórico-cultural.
En 1998, o Consello de Xerencia de Urbanismo do Concello de Vigo considera que, a vista
dos cambios xurídico-administrativos habidos dende 1988, e máis a desproporción “que
suporían dúas torres de 16 plantas” presentados nos dous Estudos de Detalle habidos ata
entón, é preciso modificalo convenio da Panificadora.
En maio de 2003, a vista do desenvolvemento dun novo “Plan Especial de Protección e
Reforma Interior”(PEPRI) é asinado un novo “Convenio Panificadora”. Neste convenio
estipúlase: o retranqueo da rúa Santiago, quedando a parcela da Panificadora en 6.998 m2; o
aproveitamento lucrativo dunha edificación de ata 21.950 m2 de superficie construída; a
distribución desta superficie construída en bloques de ata 7 plantas, amais do parkin
suterraneo; a restauración e conservación dos silos, que pasarían a titularidade pública, excepto
a última planta, que manterían a titularidade privada durante 50 anos; a cesión ó público de
1.100 m2 (os silos e a súa contorna) para habilitar unha praza e un edificio dotacional; a
apertura, polo interior da urbanización, dunha “galeria comercial” de titularidade privada.
En xuño de 2006, o Concello de Vigo emite un bando no que declara todo o ámbito do
PEPRI Casco Vello “zona de tanteo e retracto”, isto é, en caso de que un propietario/a queira
vender un inmoble nesta zona debe informar ó Concello, e este tería dereito de adquirilo ao
mesmo prezo que ofrece o comprador, incluso se xa se tivese feita a transacción.
En setembro do 2006, o Consello da Xunta de Galicia declara o Casco Vello de Vigo Ben de
Interese Cultural, como conxunto histórico. O ámbito incluido nesta declarción BIC é idéntico ao
do PEPRI Casco Vello, esto é, incluíndo a Panificadora. Non obstante a Panificadora é
diferenciada nunha “zona de respeto”. A “zona de respeto” é un invento, unha figura
inconsistente, non hai base xurídica que especifique que implicacións ten este recurso
administrativo dende o punto de vista urbanístico nen histórico-cultural. Xenéricamente, a
declaración BIC implicaría para a Panificadora as estipulacións da lei 16/1985, que nos seus
artigos 21.1 (protección integral dos lementos senlleiros dos conxuntos históricos) e 21.3, (que
esixe o mantemento da estructura urbana e arquitectónica e o mantemento das alineacións
urbanas existentes).
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Detalle do Anexo 1 do Convenio Panificadora do 2003, onde se representan as construccións convidas
entre Promociones Montelouro e o Concello.

Detalle da maqueta presentado por Rafael Moneo en xullo do 2009, na que extendía a intervención da
contorna da Casa do Concello ata a Panificadora. Foto Uxío Reinoso
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En decembro do 2006 apróbase definitivamente o PEPRI do Casco Vello. A Panificadora é
unha “Área de Convenio”, isto é, está sometida ao asinado en maio de 2003 entre Promociones
Montelouro SA e o Concello. A Panificadora non é catalogada como elemento a protexer; non
obstante, a “ficha de edificación” considera que a Panificadora ten un “interese arquitectónico
baixo” e un “interese histórico medio”, e por outra banda prohíbe a alteración dos “elementos
senlleiros” ao mesmo tempo que permite “obra nova”. A conxugación das estipulacións do
convenio e das da ficha, significa que da Panificadora so se conservarán os silos.
En agosto de 2008 é aprobado un novo Plan Xeral de Organización Municipal de Vigo
(PXOM), nel inclúese o PEPRI coas súas disposicións sobre a Panificadora. O seu “Catálogo de
Elementos Protexidos” tampouco inclúe a Panificadora.
Últimamente, dende outubro de 2010, o Concello de Vigo quere revisar a situación
urbanística da Panificadora. O pleno municipal do 25-10-2010 aprobou a incoación do
expediente “Modificación Puntual nº 3 do PXOM no ámbito A-2-03 Panificadora” (MP). Axiña, en
novembro de 2011, é presentado un “Documento de Inicio” perante a Conselleria de Medio
Ambiente, Territorio e Infraestructura (CMATI) da Xunta co obxeto de que sexa tramitada a
“Avaliación Ambiental Estratéxica” (AAE) que precisa tal Modificación Puntual do PXOM. Neste
Documento de Inicio especifícanse como obxetivos desta modificación do planeamento
urbanistico a:
•

Protección e conservación dun elemento importante do Patrimonio Histórico
Industrial da Cidade de Vigo.

•

Mantemento e preservación da paisaxe urbana e da silueta da cidade.

•

Localizar un equipamento público dunha importante dimensión ao servizo da
cidade de Vigo.

•

Dar resposta a unha demanda cidadá en relación co edificio da Panificadora.

Esto é, conservar o complexo industrial da Panificadora para convertilo nun espacio
dotacional da cidade, con usos socio-culturais. Esta MP implicaría a inclusión da Panificadora
no “Catálogo de Elementos Protexidos” do PXOM e a calificación do inmoble como un elemento
do “Sistema Xeral de Equipamentos Comunitarios “ de Vigo.
Actualmente , esta MP está bloqueada en mans do Concello de Vigo. Foi o 21 de xullo de
2011, cando a Secretaria Xeral de Calidade e Avalición Ambiental da CMATI informou
favorablemente sobre o trámite. En verán de 2012, entremos na Panificadora solicitou
información á Xerencia de Urbanismo, a resposta foi: “o documento para a aprobación inicial
(da MP) está en estudo, pendente de ser levado á aprobación incial do Consello de Xerencia,
Xunta de Goberno e Pleno”.
A febreiro de 2013, as administracións públicas tampouco otorgaron grado de
recoñecemento e protección legal algún, ao elemento máis senlleiro do Patrimonio Industrial de
Vigo: a Panificadora.
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Ficha adicada á Panificadora no “Inventario do Patrimonio Arquitéctonico Industrial de Vigo e Comarca”.

Fotografía da ficha anterior, agora incluída no “Inventario Histórico do Patrimonio Industrial da Ría de
Vigo” , herdeiro daquel inventario anterior.
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Movemento social e cultural arredor da Panificadora
– Recoñecemento histórico-cultural (non oficial)
● Inventariado (ficha 108) no "Inventario del Patrimonio Arquitectónico Industrial en
Vigo y su comarca" de Berea, E. e García Movilla, Cruz C. Ed. MOPU 1993.

● Informe para a Declaración de Ben de Interese Cultural de Galicia. “A Panificadora.
Patrimonio arquitectónico Industrial. Vigo.” Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia,
delegación de Vigo 1995. ( non foi aceptado a trámite)
● Documentado no proxecto “La Fábrica, proyecto Net.Art” (recurso web e exposicións).
Coordinación Marisa González; documento “La Panificadora. Vigo” de Matusa Barros.
Ano 2000
.
www.archive.rhizome.org/artbase/2845/lafabrica/lafabrica/convocatoria/panificad
ora.html
● Escollida pola delegación viguesa do Colexio Oficial de Arquitectos, para celebralo Día
Mundial da Arquitectura 2002.
● Incluída na “Guía de arquitectura de Vigo, 1930-2000”, de Agrasar Quiroga, Fernando
(dir.). Ed. Colexio Oficial de Arquitectos, delegación de Vigo, 2003.
● Catalogado en “La Arquitectura de la Industria 1925-1965, Registro DOCOMOMO
Ibérico”, de Tostôes, Ana; García Braña, C. e Landrove S.. Ed. Fundación Docomomo,
Barcelona 2005.
● Inventariado (ficha PO20010) no “Inventario do ARCH XX SUDOE”, ano 2007.
www.archxxsudoe.es

● Inventariado (ficha 114) en “Patrimonio arquitectónico moderno y contemporáneo en
Galicia; arquitectura industrial en Vigo”. COAG/VIGO, Ano 2008. Publicado en
http://noncommon.files.wordpress.com/2012/04/00-a-indyarq_1-393_low.pdf
● Entrada na Galipedia. www.gl.wikipedia.org, dende xaneiro de 2010
● Inventariado (ficha 108) no “Inventario Histórico do Patrimonio Industrial da ría de
Vigo” de Entremos na Panificadora. www.entremosnapanificadora/inventario, dende
setembro 2010.
● Inventariado (ficha 116) no “Inventario do Patrimonio Industrial de Galicia” da
Asociación Buxa . www.asociaciónbuxa.com/patrimonio, dende outubro de 2010.
● Catalogado no “Catálogo social do Patrimonio Galego”. www.patrimoniogalego.net,
dende xullo de 2012.

– Monografías
● “A recuperación social, do enclave histórico-industrial da 'Panificadora'. Un enfoque
sociolóxico-urbanístico.” De Martínez López, Miguel. Vigo. Xaneiro 1996
● "Antonio Valcarce García. O Rei do pan", de Facal Rodríguez, M. J. en “Empresarios de
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Galicia”, coord. Xoán Carmona Badía. Ed. CIEF, 2006.
● “Informe preliminar de orientación programática para la edición de un indice técnico
de acciones a modo de guía estratégica para la intervención en el ámbito ocupado por
la Compañía de Panificación de Vigo. Outro Vigo é Posible” Sobrino Fagilde, Iria e
Iglesias Calviño, Rai. Ed. Noncommon, Vigo, 2012. (sen publicar, Entremos na
Panificadora ten unha copia a disposición da cidadanía)
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“La Panificadora de Vigo”, acuarela 70 x 50. Fernando Artal. 2009.

“La Panificadora”, Ilustración, Perturbano. 2008.
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– Traballos académicos

● “Puesta en Valor del Patrimonio Industrial de Vigo: Panificadora. Master en
restauración arquitectónica ETSAC (Tese) ” de Parajó Calvo, Mª Elena e Vergara Misol,
Yolanda COAG. 2001.
● “Solución de mobilidade Casco Vello e integración do entorno da Panificadora.
Licenciatura en Ecologia e Paisagismo (Proxecto fin de carreira)“ Barreiro Cruz,
Martín. Escola Superior Gallaecia. 2008. Disponible on-line:
.
www.entremosnapanificadora.com > aportacións
● "Centro comercial Vigo [: Centro socio-cultural y nueva tipología de centro comercial en
la antigua panificadora de Vigo.] (Tese). ETS Arquitectura". Gallego Sotelo, Verónica.
Universidad Politécnica de Catalunya. 2009. Disponible on-line:
..
http://upcommons.upc.edu/pfc/handle/2099.1/7243
● "Fábrica de pan y harinas de Vigo. La Panificadora. Bien de Interés Cultural. Grado en
educación social (Caderno de traballo)", Yolanda Torre Sarmiento. UNED. 2012.
Disponible on-line: www.entremosnapanificadora.com > aportacións
● “La Panificadora Proyecto de reutilización de un establecimiento industrial. Master en
arqueoloxia e patrimonio (Proxecto fin de master)” Abia Presa, Javier. Universidad
Autónoma de Madrid. 2012. Disponible on-line:
.
www.entremosnapanificadora.com > aportacións

– Obras cinematográficas
● “A cidade perdida”, Romero, Miguel A. (dir. e prod.). 2006.
● “Panificadora”, Rodríguez, Borja (prod.) e “Do Roxo”, Miriam (dir.). 2009. Disponible
on-line: www.entremosnapanificadora.com > galerias multimedia > videos
● “Upcycling”, Noncommon (edición). 2012. Disponible on-line:
http://vimeo.com/51990632

.

● “Salvemos la Panificadora” , Alambique Pertinaz (Videoclip). 2011. Disponible on-line:
http://www.freewebs.com/salvemoslapanificadora/apps/blog/show/7830950videoclip-oficial-de-salvemos-la-panificadora

– Artes plásticas
● Obra colectiva, carpeta de grabados, Huete, Anxel; Pulido, Antón e De Dios, Xose Luis.
Outro Vigo é posible (org.). 2009.
● “Bread Up”, mostra colectiva de fotografía no café Bizarre e no A.C. Bou Eva, VV.AA.
Entremos na Panificadora (org.). 2009 e 2011.
● “A pani de cores”, mostra colectiva de artes varias no Club Contrabajo, VV.AA.
Entremos na Panificadora (org). 2010.
● “Mostra: P(l)anificate!”, obras de “Elienígena” e “ûRb-vg” , no Alga-lab e A.C. Bou Eva.
Tankollectif (org.). 2012 e 2013.
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Portada do libro de Xosé Cid Cabido, que emprega a Panificadora como pretexto literario.

Obra da serie “Mutaciones de Vigo”, da artista viguesa Elienigena.
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– Literatura
● "Panificadora”. Cid Cabido, Xosé. Xerais, Vigo, 1994.
● “As voces do pan”. A porta verde do sétimo andar (colectivo poético). 2010. Recital do
poemario completo, 28 de Novembro de 2010 na Sala “Negra sombra”. Poemario en
texto disponible on-line: entremosnapanificadora.com > aportacións
– Artigos de prensa (opinión e sociedade)
● “Un eclipse lunar sobre Castrelos patrocinado por Abel Caballero”, Lamas, Jorge.
En “La voz de Galicia, 17-8-2008”

“Siniestro Total aprovechó su concierto del sábado para reivindicar la conservación y
rehabilitación de la Panificadora.
(…) Tres pantallas gigantes mostraban el paso del tiempo en cámara fija sobre la
Panificadora. Era una forma de decirle a quién corresponda que este edificio debe
conservarse y rehabilitarse. La iconografía soviética, que tanto gusta a Julián
Hernández, volvió a estar presente tanto al comienzo como al final del concierto.
Gloriosa la imagen de la Panificadora iluminada por un sol que encerraba la hoz y el
martillo.(...)”
● “La Panificadora es bella”, Rolland, Eduardo. en “La voz de Galicia, 20-11-2008”

“(...) Yo estoy de acuerdo con Adolfo Domínguez en que en Vigo se han hecho incontables
barbaridades. La última, que tenemos proyectada, llevará a la práctica demolición de la
Panificadora, un edificio singular que, como la Tate Modern de Londres, daría para un
espléndido museo. Objetará el amable lector que no podemos compararnos con la
capital británica, y que el Lagares no es el Támesis, aunque tengan un color parecido.
Pero podemos encontrar ejemplos más próximos, como el del museo de Aveiro, en
Portugal, instalado en una antigua fábrica restaurada. Puede que con Londres no -y no
entiendo por qué- pero bien podríamos espejarnos en la pequeña villa portuguesa
vecina de Oporto, que ha sabido conservar su patrimonio. Si algo hay que derribar en la
plaza do Rei sería el ayuntamiento, construido sobre el castillo de San Sebastián.
Mientras que la Panificadora es una construcción hermosa, única, que solo necesita ser
adecentada para brillar en nuestro paisaje urbano.(...) “
● "Panificadora”. Méndez Ferrín, X. L. en, “Faro de Vigo, 1-4-2009”

“(...) Cando eu era neno impuña moito a mole da Panificadora do señor Valcarce, un
empresario procedente de xíneas fidalgas e de Ferreira de Pantón que posuía a tamén a
maioría corporativa do Banco de Vigo e dos Travías, incluíndo o tren eléctrico a Baiona
(non o de Porriño). Un emblema da comporaneidade, da innovación e da bela
arquitectura industrial da cidade en que vivo eran os inmensos cilindros e as terrazas
vastas e o resto do conxunto da Panificadora, construída en betón e en pedra de grá aos
mesmos pés do monte do Castro. A Panificadora ergue a súa mole entre dúas rúas de
orixe medieval, a Falperra (que foi bairro extra-murallas) e a Rúa de Santiago (...)
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No concerto de Siniestro Total o 16-9-2008 , boa parte do público coreou “que non a tiren!”

Instante da xornada revidicativa Okupando espaços; liberando Vida; ejerçendo desejos de Rebeldía e
Construçom de liberdade.”, organizado por “Precarias en loita”. Foto G.A.S. Vigo.
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(…)
Chegados a este punto, son informado por Antón Pulido da existencia dunha
organización que se mobiliza para salvar a Panificadora e darlle vida ao entorno que
arriba comentabamos. Teño entendido que algúns importantes artistas, entre os cales
Pulido, ofreceron grabados solidarios en favor da salvamento da Panificadora. Parece
que aspiran á una ambiciosa rehabilitación do edificio e destinar este a ser o centro
cultural que Vigo aínda non ten como é debido. ”
● “A recuperación da Panificadora”, Bragado, Manuel. , en “Faro de Vigo, 25-10-2009”

“O compromiso rotundo do alcalde e do goberno municipal de Vigo de ubicar a nova
biblioteca pública na Panificadora é unha extraordinaria noticia que merece todas as
nosas beizóns. Tras vinte e cinco anos de resistencia á intemperie, a catedral laica do
Vigo do século XX, a icona arquitectónica dunha cidade industrial en estrépito, a esvelta
ponte dun barco sen bandeira atracado no Campo de Granada que aseñora o noso
skyline será salvada da piqueta e transformada nun espazo público para a cultura, o
lecer e o encontro cidadán. Evítase así cometer outra agresión irreversible contra o
patrimonio, (...)”

– Movimentos socias.
● Campaña de denuncia en www.webs.demasiado.com/panificadora/. A partir do ano
2000 (ligazón rota dende data descoñecida)
● “Precarias en loita”. Ocupación temporal da Panificadora, coa realización de
actividades culturais baixo o lema: “Okupando espaços; liberando Vida; ejerçendo
desejos de Rebeldía e Construçom de liberdade.”. 26 de Maio do 2007.
● “Outro Vigo é posible”. Ocupación temporal da atalaia da Panificadora, reclamando
ao arquitecto Rafael Moneo a integración da Panificadora no seu proxecto de reforma
da contorna da Casa do Concello. Maio de 2008.
● “Salvemos la Panificadora”. Nado en maio de 2008.
–

“Como vigueses, é a nosa obriga conservar a nosa memoria urbana. Despois de
décadas de desfeitas urbanísticas, non imos permitir que o noso concello destrúa
un dos grandes símbolos do Vigo industrial: a panificadora.
Seguindo os plans urbanísticos que serán levados a cabo na nosa cidade, o
concello pretende derribar este memorable edificio deixando tan so os silos, sen
darlle a posibilidade da súa rehabilitación total como edificio destinado á
cultura.
Como cidadáns vigueses, estamos fartos de que cada alcalde vigués se guíe polos
cartos e a especulación, esquecéndose de calquera gusto estético na NOSA
cidade.
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Pedimos ao concello que se de verdade queren derribar un edificio emblemático
vigués, que sexa este o concello, que abra Vigo ao mar de verdade ( con isto
referímonos a derribar o proxecto “Abrir Vigo ao mar”) ou que desforren ao
hospital Xeral desas placas verde cantoso. Pedimos ao noso alcalde que pense
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Cartaz da campaña lanzada por “Outro Vigo é Posible” en novembro de 2008.

Intre dunha das actuacións da “Festa do pan”, organizada por “Entremos” no Casco Vello en 2009.
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coa cabeza e que se o seu equipo carecese do mínimo gusto estético que se ESIXE
para aprobar plans urbanísticos, que non os aproben modificando
irremediablemente a nosa cidade ao máis puro estilo hortera que caracterizou
aos nosos concelleiros durante décadas.
Porque Vigo é dos vigueses...”
– Recollida sinaturas (baixo o texto anterior) vía correo electrónico, recollidas
máis de 5000 sinatutas.
– Recollida de propostas de reutilización.
– www.freewebs.com/salvemoslapanificadora/
● “Outra Panificadora é posible”. Campaña de “Outro vigo é posible”. Lanzada en
novembro de 2008.
– “A Panificadora, edificio industrial singular de Vigo, está en perigo. Un plan
desmesurado ameaza a zona. OVEP quere informar ós vigueses do proxecto actual e
propor outras alternativas máis acordes cun desenrolo equilibrado e respetuoso ca
historia da nosa ciudade. Ti tamén podes colaborar!! Outrovigo propon:
1. Rehabilitar e recuperar todas as edificacions da antiga Fábrica de Pan e Fariñas
“La Panificadora” de Vigo (non so os SILOS) para usos públicos.
2. Ubicar a Biblioteca Nacional na Panificadora, en vez de construir un edificio de 4
alturas na Praza do Rei.
3. Reordear toda a Praza do Rei incluindo a Casa Consistorial, accesos e viais,
Xerencia de Urbanismo e Panificadora.
4. Usar as edificacions da Panificadora para reubicar dependencias administrativas
actualmente desperdigadas pola ciudade (por ex. Mancomunidade, Eixo Atlántico).”
– Recollida sinaturas (baixo o texto anterior).
– Concerto de rock no club “Ohlalá”. Decembro 2008.
–

Mesa redonda: “El Patrimonio industrial: La importancia de su recuperación y
reutilización: La Panificadora”. Xuño 2009

–

Conferencia “Cuando muere la fábrica. Propuestas sobre el patrimonio industrial
desde la experiencia andaluza”. Ponente: D.Antonio Parejo.

– Presentación video “Up-Cycling” nas “XIV Jornadas internacionales INCUNA 2012”,
Xixón, setembro de 2012.
– Concurso Fotografía sobre a Panificadora. Abril 2013
– www.outrovigo.com
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Na “Festa da reutilización” os “panadeiros/as” sairon ao encontro da cidadanía. Foto B. Bernárdez.

Charla de “Entremos” co alumnado do Módulo de Panaderia do IES Manoel Antonio. Foto Xavier Núñez.
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● “Entremos na Panificadora. Plataforma pola rehabilitación e reutilización da
Panificadora de Vigo”. A difusión do seguinte manifesto comezou en xaneiro do
2009.

“Entremos é unha plataforma que busca promover un debate social aberto sobre o
futuro da Panificadora de Vigo. Esta factoria é, para nós, patrimonio inalienable da
cidade: símbolo do pasado recente de Vigo e testemuña do seu carater industrial;
A reutilización debe convertir o complexo da Panificadora nun espazo para o
desenvolvemento do seu entorno socioeconómico, o Casco Vello e toda a cidade de
Vigo. Non entendemos a loita pola conservación da Panificadora se non podemos
entrar nela, logo ... entremos.
- Rehabilitación integral. Que se conserven e rehabiliten integramente todos os
espazos, sen cambiar as súas características estructurais. Non aceptamos un
proxecto (como o presente) no que unha parte do complexo industrial sexa
derribado.
- Reutilización coma espazo público e aberto. Que sexa un espazo de titularidade
pública e que estea de forma continua a disposición e servicio da cidadanía.
- Declaración coma BIC (Ben de Interese Cultural) e incorporación ao Conxunto
histórico artístico do Casco Vello. Esta sería a vía institucional para protexer a
Panificadora da especulación urbanística.- Debate público. A cidadanía ten dereito a
protagonizar o proceso de rehabilitación, que sexa esta segundo os seus intereses,
inquedanzas e necesidades a que marque a idoneoidade dos futuros usos.
- Debate público. A cidadanía ten dereito a protagonizar o proceso de rehabilitación,
que sexa esta segundo os seus intereses, inquedanzas e necesidades a que marque a
idoneoidade dos futuros usos.
Se compartes algo dos nosos presupostos e obxectivos, participa, plantexa as túas
propostas, fala con nós e visita www.entremosnapanificadora.com.”
–

“Festa do Pan”, celebrada na Praza de Pescadores en colaboración coa A.VV. do
Casco Vello. Febreiro de 2009

–

“Festa da Reutilización”, na Prz. de Londres, en colaboración co MARCO. Xuño do
2009.

– Charla co alumnado do Módulo de Panadería do Ciclo de Hostería do “IES Manoel
Antonio”. Xuño de 2010.
– Lanzamento do “Inventario Histórico do Patrimonio Industrial da Ría de Vigo”.
Setembro do 2010.
– Charla “A Panificadora na encrucillada”, na Cova dos Ratos. Outubro do 2010.
– Presentación “Fermento Danubio” (recollida de proxectos de reutilización) no
“Culturgal: feira das industrias culturais de Galicia”. Novembro do 2010.
– Elaboración do “Informe: Panificadora Patrimonio Industrial de Galicia”, para a
declaración BIC da Panificadora. (recollidas unhas 500 sinaturas, o informe ainda
non foi elaborado). En colaboración con “Niquelarte”. Dende xaneiro de 2011.
– Charla co alumnado de 4º da ESO do “IES Alexandre Bóveda”. Xaneiro de 2012.
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Mostra do “P(l)anificate” durante o “Curtopia”. Unha das accións do “Tankollectif”. Foto TANK..

“Asamblea aberta sobre a Panificadora” celebrada o 21 de xaneiro do 2013 no local da”Federación
veciñal Eduardo Chao”. Foto TANK.
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– Roteiro guiado arredor da Panificadora, e instalación de paneis informativo. En
colaboración co Tankollectiv. Abril 2013
– www.entremosnapanificadora.com
● “P(l)anificate: Usemo-la Panificadora”,
“TANKollectif”. Dende outubro de 2010.

–

proxecto

de

intervención

cívica

de

“Que pensades da vosa cidade ?
Como vivide - lo barrio A Falperra ?
Que amades e que odiades de Vigo ?
Cales son os seus proxectos para o futuro ?
e para qué ?
Para intentar enche-la Panificadora con todo iso !”

–

“Convocatoria aberta de ideas”, recollida de propostas de reutilización para a
Panificadora.

–

“Radio patio no barrio da Falperra”, charla e recollida de propostas de reutilización
no Paseo de Alfonso.

–

“P(l)anificate”, mostra de obras de artes e materiais das accións anteriores, charladebate dentro do “Curtopia”, no “Alg-a LAB”. En colaboración con “Entremos na
Panificadora”. Outubro do 2012.

–

“Roteiro arredor da Panificadora e instalación de panel informativo”. En
colaboración con “Entremos na Panificadora”. Abril 2013

● “Asemblea aberta sobre a Panificadora”. Convocada por “Entremos na Panificadora” e
“TANKollectif”. Xaneiro de 2013.

– Demanada cidadá aos concelleiros/as de Vigo para que desbloqueen a
Modificación Puntual do PXOM no tocante á Panificadora. Dende xaneiro de 2013
(será presentada en abril).
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Instante do “Roteiro arredor da Panificadora”, realizado o 6 de Abril de 2013.

O panel informativo sobre a Panificadora xa foi empregado por centos de veciños e visitantes.
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Colabora na elaboración deste dossier!

Este é un traballo en execución, no cal tí podes participar.
Se pensas que tes algún dato, información ou documento (por exemplo unha fotografía)
que poida servir, contacta conosco en : entremosnapanificadora@gmail.com.
Tamén podes colaborar en cuestións técnicas, como a maquetación, corrección
ortográfica, difusión dixital,... ou o que tí vexas.
Unha vez o editor (Uxío Reinoso Maset) considere que o traballo ten unha calidade
suficiente, o dossier será publicado en www.entremosnapanificadora.com e en papel. A
edición en papel será obxeto de Depósito Legal, así que tamén estará disponible na
biblioteca municipal de Vigo.
Vigo, 10 de Abril de 2013.(3ª revisión)
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