
2. LA REHABILITACIÓN URBANA DE DOS CENTROS HISTÓRICOS: VIGO Y
SANTIAGO DE COMPOSTELA1

1. Vigo: un proceso lento y laberíntico

Purros teitónicos
ergueron o zarrizo xeolóxico,
a pétrea arquiteitura da nai terra,
a primaria estruitura das montañas,
berce do sol, testigo das edades,
canle dos sete ríos nunca vistos.
Todo pasóu. (...)
O mundo é unha pedra,
Os camiños están estrados de arias guiches.

Celso Emilio Ferreiro

1.1 A HISTORIA URBANA E  SOCIAL QUE NON  SE  REHABIL ITA

O asentamento denominado Vicus Spacorum aparece xa, sobre o ano 132 a.C., como un

dos lugares sinalados pola colonización romana na vía militar Braga-Astorga (Pereiro, 1981:

15). No século III d.C. estímanse en 10.000 os habitantes do lugar e establécese unha división

tripartita entre o Areal, como barrio navieiro, o Castro, como asentamento tradicional, e o

Berbés, como barrio pesqueiro En torno a este último vaise concentrar a maior  parte da

poboación durante os catro séculos seguintes, configurando o que será o núcleo central do

actual  barrio  histórico  (Pereiro,  1981;  Alvárez  Blázquez,  1979;  González  Muñoz,  1979).  A

edificación da muralla entre 1656 e 1665 acoutará visiblemente ese núcleo central. A historia

social  deste  entramado  urbano  “medieval”  está  ligada  á  dedicación  pesqueira  e  ao

comercio marítimo da poboación e tamén á defensa ante as invasións bélicas de ingleses,

turcos e portugueses, fundamentalmente.

En 1497 foi proclamada como Colexiata a desaparecida igrexa románica de Santa

María,  sustituída  en  1811  por  outra  neoclásica.  Durante  o  século  XVII  e  parte  do  XVIII

construíronse a igrexa e convento de San Francisco (co apelativo posterior  de Casa da

1 Versiones anteriores y parciales de este capítulo han aparecido en el libro  Urbanismo de
rehabilitación  no  centro  histórico  de  Vigo.  Unha  investigación  social  participativa,  Vigo:
Universidade de Vigo, 2001, y en el artículo “A rehabilitación urbana dos centros históricos e
a  política  de  vivenda”  en  X.M.Souto  (coord.).  Sistema  urbano  e  desenvolvemento
sustentábel.  Segundos  Estudos  Estratégicos  do  Eixo  Atlântico,  Ourense:  Eixo  Atlântico  do
Noroeste Peninsular, 2005. 
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Beneficiencia) sobre o solar ocupado antes por unha ermida (Santa Uxía) e unha capela

(Santa Marta). Estes dous fitos tamén sinalaron históricas divisións sociais que perduran ata os

nosos días, agrupándose a feligresía máis pobre ao redor da orde franciscana.

Pola  súa  parte,  o  poder  militar  que  amurallou  parte  do  asentamento  tamén

determinou a existencia de dous rangos de habitantes: os de extramuros e os de intramuros.

O convento franciscano quedaba fóra da muralla formando o arrabalde da Ribeira do

Berbés,  onde vivía,  sobre  todo,  poboación mariñeira.  Outros  arrabaldes  incluían tanto a

mariñeiros, como a labregos e a menesterais (artesáns). Destes barrios extramuros hoxe en

día algúns están incluídos no ámbito do PERI Casco Vello (Falperra, rúa Santiago, rúa Pracer

e o campo de Granada, este último colindante coa actual ubicación do Concello) e outros

non (o Salgueiral na actual Porta do Sol e o Areal na actual Alameda).

As murallas foron durante moitos anos lamentadas pola súa ineficacia, pola escaseza

de recursos para acondicionalas periodicamente, polo trazado arbitrario do seu perímetro e

pola  obstaculización  ao “progreso  da  cidade”,  segundo os  cronistas  (Garrido,  1994).  As

epidemias  e  pestes  incrustáronse  na  cidade  dende  1569,  é  dicir,  antes  e  despois  da

existencia da muralla. Tampouco esta foi  suficiente para evitar as invasións inglesas ou a

napoleónica  en  1809,  pero,  ironicamente,  a  derrota  deste  último  exército  celébrase

actualmente en toda a cidade co símbolo do conxunto amurallado. A presión demográfica

dentro do recinto “protexido” terá como correlato a expansión dos barrios extramuros polo

oeste,  o  avance  de  proxectos  de  ensanche  polo  leste  (pola  zona  do  Areal,  dende

mediados do século XIX) e a apertura, entre 1890 e 1891, dun vial que atravesará todo o

núcleo  histórico  establecendo  unha  nova  división  social  no  seu  seo:  a  poboación  que

queda por riba da rúa Elduayen –a máis marxinada- e a que queda por baixo.

Gran parte da especialización económica e funcional da cidade debeuse ao papel

que  xogou  nas  relacións  políticas  e  relixiosas.  Durante  séculos  houbo  disputas  entre  os

obispados de Tui e Santiago por apropiarse dos tributos pagados pola poboación viguesa.

Tamén existiron disputas coa cidade de Pontevedra por obter a capitalidade provincial, que

só estivo en Vigo durante o trienio liberal de 1820-1823. Dende o século XVI diversificáronse

algunhas  das  actividades  económicas  predominantes,  gracias  á  apertura  das  rotas

atlánticas e á chegada, dende 1750, de mercaderes e industriais cataláns que se instalaron

no barrio do Areal, fóra do barrio histórico (Souto, 1990). A pesca e a “industria” do salgado

situaban á cidade en competencia con Bouzas, Baiona, Redondela, Cangas, Pontevera e A

Coruña, pero tanto as calidades orográficas da situación no centro da Ría, como algunhas

decisións  políticas  (por  exemplo,  a  designación “aduaneira”  do Lazareto  da illa  de San

Simón,  dende  1842  paso  obrigado  para  todo  barco  procedente  de  América),

concedéronlle vantaxes e primacía comercial a Vigo (AA.VV., 1961). A anexión de Bouzas a

Vigo  en  1904  marcará  tamén  outro  espacio  significativo  entre  dúas  zonas  de  vella

urbanización, xa que entre ambas irán medrando o porto de estiba e desestiba, as fábricas
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de conservas e os estaleiros, ao mesmo tempo que as estradas e os constantes recheos de

terra ían coméndolle espacio ao mar.

A historia social vai ligada á urbana tamén con trazos distintivos segundo os barrios.

Así, por exemplo, por riba da rúa Elduayen, a Ferrería empezou a xestar a súa “mala fama”

coa instalación dos arcabuceiros que chegaron no século XVII para defender a vila dos

ataques  marítimos,  coa  marcaxe  dunha  zona  de  apestados  na  rúa  Cruz  Verde  e  coa

especialización do comercio sexual nas súas rúas, xusto no entorno do antigo Castelo de

San Sebastián que dominaba dende as súas  alturas  todo o barrio,  e que dende 1971 é

reemprazado polo edificio do Concello (con similar apariencia de estructura “panóptica”).

O Concello tamén dará sombra, xunto á edificación industrial da Panificadora (construída

en 1917) á rúa Santiago, que constituirá un dos barrios extramuros máis illados do resto do

barrio. 

Os  mercados  ao  aire  libre  combinábanse  con  edificios  especializados  para  o

comercio de toda a bisbarra. O existente na Porta do Sol foi substituído a partir de 1904 polo

actual edificio Simeón, o de A Laxe dende os anos sesenta polo actual hotel Bahía. Nesa

década tamén foi  demolida unha obra singular,  o Hotel Continental, nun dos bordes do

casco,  a  cambio  dun  bloque  alto  de  pisos  de  luxo.  Algúns  autores  mesmo apuntan  a

existencia dun “concello aberto” na praza da Pedra (Souto, 1981) antes de que o pazo

consistorial  se  fixara  na  edificación  da  praza  Principal  (ou  da  Constitución,  como  é

denominada  na  actualidade)  e  despois  se  trasladara  ao  cumio  do  Castelo  de  San

Sebastián.

Estas  breves  notas  xa  nos  dan  unha  idea  das  contínuas  transformacións  e

substitucións que sufriu o centro histórico de Vigo. Sen embargo, con frecuencia foron os

urbanistas  quen  animaron  a  acelerar  eses  cambios  e  a  poboación  residente  (a  xente

mariñeira ou a burguesía comercial) quen, ás veces, os desalentaron. Xa en 1910, nuns anos

onde a cidade experimentaba un enorme medre industrial, o enxeñeiro Muller proxectou un

ensanche en cuadrícula  que  tocaba tamén ao centro  histórico,  eliminando o  “tortuoso

viario medieval”. Dende entón houbo varias tentativas fallidas que só viron caer partes da

muralla e a apertura de vías de comunicación que irían cercando ao núcleo antigo. Unha

das  primeiras  oposicións  veciñais  foi,  precisamente,  fronte  á  apertura  da  rúa  Elduayen.

Estaba  motivada  máis  polo  interese  de  conseguir  mellores  indemnizacións  que  pola

conservación  das  prazas  e  a  estructura  morfolóxica  que  se  ían  destruír  (Fernández

Fernández,  1994).  Unida a problemas  cos sumidoiros  logrou retrasar  dez anos  a apertura

deste corte central no barrio.

Á parte dos máis  importantes ataques contra a permanencia do barrio  antigo (o

embate “total”  do modernista  e  racionalista  Plan  Palacios  abortado pola  Guerra  Civil  –

Pereiro,  1981-,  e  o  “parcial”  doutro  vial  transversal  proposto  por  Cominges  e  Bugallo

abortado agora pola urxencia de “regular” o “boom” constructivo dos anos cincuenta e
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sesenta), a primeira versión do Plano Xeral de Ordenación Urbana, de 1971, vai catalizar

novas loitas urbanas. Neste documento prevíase a edificación do Concello na parte alta do

barrio  e  tamén  unha  drástica  renovación  urbana  da  zona  da  Ferrería  ou,  como  se

denominou tecnicamente, do entorno do “Castelo de San Sebastián”. A demolición deste

barrio  sería  reemprazada  con  edificación  de  nova  planta  e  con  altas  densidades,

edificabilidades e alturas construídas. Segundo algúns investigadores, a oposición veciñal a

esta parte do proxecto, que se conseguiu paralizar, deu orixe, non só á Asociación Veciñal

do Casco Vello, senón tamén ao forte movemento veciñal vigués (Souto, 1990: 387). Foi, non

obstante, unha loita fronte ao planeamento urbano que lle serviu ao colectivo veciñal para

ir alén del, facendo públicas numerosas demandas sociais (equipamentos, programas de

saúde  comunitaria,  culturais,  educativos,  etc.)  e  unificando  e  mobilizando  á  veciñanza

(Pereiro, 1981: 206).

Os documentos oficiais non deixaban lugar a dúbidas do tipo de renovación urbana

que se acometía:

“El objeto de este encargo consiste en la adecuada urbanización y adaptación del
citado sector, con el fin de crear el centro comercial, administrativo y representativo del que
la ciudad se encuentra tan necesitada, en el  que encuentran asentamiento los servicios
municipales y oficiales que en la actualidad se hallan dispersos, con el consiguiente perjuicio
para  la  eficacia  y  coordinación  de  los  mismos.  Asimismo,  y  paralelamente  con  este  fin
principal, se pretende el saneamiento de un islote insalubre incrustado en el centro de la
ciudad  que,  por  diversas  razones  de  índole  histórica,  topográfica  y  sociológica,  ha
permanecido  sin  variación  desde  comienzos  de  siglo,  constituyendo  una  barrera
infranqueable  entre  el  centro  antiguo  y  las  nuevas  zonas  de  desarrollo  de  la  ciudad.”
(COAG, 1978)

O arquitecto Pereiro recoñeceu que “fue un nuevo intento de urbanismo moralista

sancionado por casi la totalidad de los arquitectos de la Subelegación” (Pereiro, 1981: 201).

Para  o  xeógrafo  Souto,  o  éxito  da  mobilización  veciñal  foi  coadxuvado  polas  “fortes

necesidades financeiras para realizar todas as obras de infraestructuras” (Souto, 1990: 387).

Pero,  en  realidade,  a  explicación  das  forzas  económicas  que  animaban  este  tipo  de

transformacións urbanas, pode refinarse aínda máis:

“O Plan adxudícase á Subdelegación do Colexio de Arquitectos, que logo se van
retirar do planeamento parcial como consecuencia das características da subasta á baixa,
o que dará lugar a que o planeamento parcial sexa rexeitado por consultings de enxeñeiros
prioritariamente.  (...)  O  planeamento  unicamente  vai  lexitimar  a  edificación  do  pazo
municipal. (...) Entendemos que este fracaso revela as dificultades do esforzo financeiro por
parte do Concello e dos particulares, que observan que é máis rendable invertir en solares
baleiros  de  rúas  urbanas  con  maior  valor  socioeconómico.  Revela,  pois,  o  triunfo  das
estratexias pequeno-burguesas fronte ao sistema de rehabilitación de dominio financeiro,
onde inflúe a relocalización do centro funcional da cidade cara o Ensanche modernista.”
(Souto, 1990: 419)
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Entre  as  persoas  máis  veteranas  da  Asociación  de  Veciños  do  Casco  Vello  esa

mobilización aparece como o principio de todos os  anos  seguintes de autoorganización

social. Lémbrase como un “detonante”, aínda que entre a xente nova apenas se coñece o

acontecemento.  O  barrio  da  Ferrería  foi  dos  máis  despoboados  do  barrio  histórico,

especializándose durante anos, en gran medida, en bares de prostitución e no narcotráfico.

A mesma Asociación veciñal trasladouse á parte baixa do barrio, consolidando o seu apoio

social en torno ás rúas Poboadores, Real,  Teófilo Llorente e o Berbés, fundamentalmente.

Durante moitos anos seguiu protagonizando moitas das iniciativas do movemento veciñal

vigués,  continuando  dende 1980  (un  ano  despois  da  formación  dos  primeiros  concellos

democráticos posteriores á Dictadura) traballando en temas urbanísticos,  pero tamén en

prevención de drogodependencias, educación para a sáude, xogos tradicionais e, sobre

todo, a recuperación de festas (os  Maios,  o  Entroido,  San Xoán, San Antón,  etc.)  (A.VV.

Casco Vello, 1991). Segundo os seus membros, sería entre os anos 1983 e 1991 cando máis se

obstaculizou este tipo de participación dende o Concello.

Pola súa banda, o movemento veciñal en Vigo, como en moitas outras partes do

Estado,  era  potenciado  por  demandas  urbanísticas  específicas  (por  exemplo,  a

reivindicación da traída da auga en Lavadores ou a defensa do mercado tradicional do

Calvario),  pero  acompañábase  de  demandas  sociais  e  políticas  moito  máis  amplas.  A

Federación de asociacións veciñais “Eduardo Chao” creouse en 1985, aglutinando a 28 das

30  entidades  existentes.  Esta  federación  tivo  o  seu  nacemento  no periodo  de  goberno

municipal do PSOE (en solitario entre 1983 e 1991, e ata 1995 en coalición co BNG e UG-EG),

durante o cal  continuaron producíndose  confrontacións  sociais  enfocadas  directamente

sobre  temas  urbanísticos  (recheo  marítimo  de  Bouzas,  vivendas  sociais  no  Calvario,

ubicación da empacadora de lixo en Teis, parque público da Bouza, etc.). 

Tamén en 1991 foi  aprobado un Regulamento de Participación Cidadá no mellor

momento de relacións entre a Federación e o Concello (cesión de locais, forte promoción

do  asociacionismo  de  mulleres  e  da  mocidade,  consultas  en  actuacións  urbanísticas,

construcción de centros culturais xestionados polas asociacións, etc.) (Villasante, 1995: 347;

Souto et al., 1994; Bouzada e Lorenzo, 1996). Sen embargo, esas capacidades participativas

legalmente recoñecidas demostráronse insuficientes posteriormente (xa co goberno do PP

entre 1995 e 1999) como, por exemplo,  cando se solicitou sen éxito a convocatoria dun

referéndum (pola  oposición  xurdida  ante  a  urbanización  de  apartamentos  na  praia  de

Samil).

A  participación  urbana en  Vigo vai  tamén máis  alá  das  asociacións  veciñais.  O

espacio público, os centros de traballo e os lugares de residencia, tecen unha densa malla

de relacións onde, dende mediados da década dos setenta, se produciron constantes e

intensas mobilizacións obreiras ante as reconversións industriais do naval e as folgas xerais

(Ruiz, 1993). Pola súa parte, a mocidade protagonizou nestas dúas últimas décadas distintas
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proxeccións ideolóxicas e culturais “sobre” os espacios, principalmente públicos, cos que se

relacionaban:  nalgún  casos  trátase  de  exclusiva  diversión  e  consumo  (como  na

identificación masiva co equipo de fútbol local ou a saída nocturna polos bares nas fins de

semana), noutros casos trátase de movementos políticos e sociais (ecoloxismo, pacifismo,

okupación,  nacionalismo,  feminismo,  solidariedade  internacional,  etc.)  e  tamén  de

situacións híbridas (como a “movida” musical).

1.2 A APERTURA DE  OPORTUNIDADES  PARA O  CAPITAL NO  CENTRO  HISTÓRICO

A  historia  social  e  urbana  do  barrio  histórico  ten  unha  segunda  parte  que  revela  as

transformacións que foi sufrindo o barrio. En 1984 é modificado o Plan Parcial do Castelo de

San Sebastián e empeza a redacción dun PERI (Plan Especial de Reforma Interior) para todo

o  casco.  Ata  ese  ano  xa  se  produciran,  nos  últimos  quince  anos,  novas  destruccións

irreversibles dalgúns puntos do barrio (construíndose, por exemplo, novos bloques de pisos no

“borde” de Cánovas del Castillo, na rúa Chao, na praza da Princesa e en Elduayen). 

Pero o máis significativo foi que a memoria informativa do PERI contou con moita

aceptación veciñal  durante a  súa elaboración  e tamén por  medio da súa  pedagóxica

exposición en 1985. 

Aínda que se abriron moitas expectativas ante unha futura rehabilitación, o certo é

que os documentos eran moi  imprecisos e ambiguos en canto a prazos de execución e

equipamentos sociais. A frustración foi medrando a raíz do retraso na aprobación definitiva

do planeamento,  que  non  se  produciu  ata 1991.  Dende entón  as  obras  efectivamente

executadas  foron  escasas,  relativas  só  a  algunhas  infraestructuras  físicas  e  case  todas

obxecto  de  crítica  e  protesta  veciñal.  A  participación  que  se  lle  permitiu  á  Asociación

veciñal limitouse a unha “consulta” e exposición dos proxectos xa adoptados previamente.

Toda a sensibilidade social cos problemas de infravivenda, pobreza, paro, desprazamento

forzoso  e avellentamento,  que se manifestaban na memoria do PERI  (Concello  de Vigo,

1985) quedaron reducidos á creación dun pequeno local de asistencia social e dun edificio

para  a  Escola  de  Hostelería  (clausurada  recentemente,  no  ano  2000),  compartidas,

ademais, co resto da cidade. En conclusión, o planeamento de rehabilitación principiaba a

amosar a súa verdadeira face.

En 1991 tivo lugar outro suceso relevante da historia do barrio: a creación do Plan

Comunitario  do  Casco  Vello.  Integrárono  a  Asociación  de  Veciños,  as  dúas  Parroquias,

Cáritas, a Agrupación Deportiva Picacho, Artistas do Casco Vello, o Centro de Saúde, o

Colexio Picacho e a UBAS (Unidade Básica de Asistencia Social). Na lista de problemas que

enunciaron na súa constitución figuraba o deterioro das vivendas en primeiro lugar, ao que

seguían  outros  como  saúde,  drogas,  ruídos,  etc.  (Costa,  1995).  A  súa  “dependencia”
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económica  con respecto  ao Concello  e  á Xunta (esta  última dende 1995,  coa  que se

integraban no Plano Autonómico de Drogodependencias) non lle impediu, sen embargo,

unha  gran autonomía  de  acción e organización,  mediante asembleas  e  comisións.  Sen

embargo,  un  dos  seus  activistas  recoñecía  que  co  paso  dos  anos  os  programas  de

intervención  que  estaba  levando  a  cabo  o  Plan  Comunitario,  desconectaban  ás

asociacións  e  grupos  formais  membros,  con  respecto  ao  resto  do  barrio,  perdendo  a

perspectiva de que se implicase a xente na resolución dos problemas colectivos.

Nos primeiros anos da década dos noventa tamén xurdiu no barrio histórico unha

mobilización a prol de vivenda social para moitas das familias que vivían (e moitas aínda

viven) en situacións de infravivenda. As súas reivindicacións eran perversas dende o punto

de  vista  de  que  non  esixían  expresamente  a  súa  permanencia  no  barrio.  Só  algunhas

familias tiveron acceso a vivendas sociais asequibles no barrio periférico do Calvario, pero

seguindo  as  canles  comúns  de  solicitude.  O  significativo  da  iniciativa  foi  que  estaba

dinamizada  por  residentes  no  barrio  da  Ferrería  e  da  rúa  Santiago,  é  dicir,  os  menos

integrados na Asociación veciñal e no Plan Comunitario. Pero os dinamizadores daquela

campaña carecían dunha mínima organización. O eco das súas protestas foise apagando,

pero anos despois moitas familias seguían reclamando axuda mesmo para poder encher os

impresos de solicitude para as novas promocións de vivenda social na cidade.

Sen  embargo,  o problema da  vivenda social  é  común a  todos  os  colectivos  do

centro  histórico.  Para  entendelo  na  súa  xusta  medida  podemos  prestar  un  pouco  de

atención ao contexto no que ten lugar. En 1991 en España había un 15,6% de vivendas

desocupadas segundo o Censo de Vivendas (Leal e Cortés, 1995: 30). En Vigo, na mesma

data, había un 12,1% de desocupación, un medre da construcción de nova vivenda do

17,4% entre 1981 e 1991 e unha ocupación destas últimas dun 8,5% (Dalda et al., 1994). Vigo

tamén destaca pola elevada porcentaxe de segundas residencias, un 5,7%, aínda que hai

localidades na súa Area Metropolitana que chegan ao 33% (Baiona e Nigrán) (Dalda et al.). 

En xeral, en todo o Estado déronse nas últimas décadas as taxas máis altas de Europa

en  canto  á  desocupación  de  vivendas.  Moitos  analistas  consideran  que  mellorar  as

condicións do alugueiro e a rehabilitación desas vivendas desocupadas podería rematar,

polo menos,  co problema da infrautilización (Paniagua, 1995).  Pero dende 1992 (ano do

comezo  dos  Planos  Cuatrienais  de  Vivenda)  todas  as  políticas  públicas  favoreceron  á

demanda  solvente  e  ao  sector  da  construcción,  dedicando  os  recursos  públicos  a

subvencionar  a  promoción  de  novas  construccións  e  relegando,  na  práctica,  a

rehabilitación (Paniagua, 1995). 

Neste  sentido,  debemos  diferenciar  entre  rehabilitacións  xenéricas  dos  centros

históricos e rehabilitación de vivendas. E dentro deste último apartado, entre rehabilitación

de exteriores e interiores, por unha parte, e entre “subvencións” parciais (que son a maioría)

e  programas  de  rehabilitación  para  vivenda  social  (que  son  case  inexistentes).  Este
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abandono, por outra parte, será unha condición favorable para que algunha xente nova

okupe vivendas deterioradas nos centros históricos.

No plano específico da promoción de vivendas sociais  o problema non é menos

grave. Cando se fan efectivas, como as últimas quendas en Vigo e Santiago demostraron

(ver prensa local desta década), os bloques soen ubicarse en zonas con moitas deficiencias

de  urbanización  e  equipamentos;  situadas  na  periferia  da  cidade  con  altos  custos  de

accesibilidade  ao  centro  urbano;  con  agresivos  deseños  arquitectónicos  e  tamaños

reducidos; adxudicadas mediante insuficientes e polémicos mecanismos de sorteo que non

cubren todas as necesidades e demandas; e, sobre todo, coa esixencia de nóminas laborais

que  xustifiquen uns  ingresos  regulares  os  cales,  debido á precariedade e eventualidade

actual da maioría dos novos contratos laborais, poucas familias pobres poden xustificar.

Nos últimos 30 anos o impulso estatal ás vivendas sociais non se dirixiu a subsanar as

necesidades dos máis pobres e moito menos da pobreza aloxada no centro histórico, xa

que o interese prioritario era que a media de 14.000 vivendas sociais por ano servise, sobre

todo,  para  realoxar  aos  “chabolistas”  afectados  por  obras  públicas  (especialmente

estradas,  centros  comerciais,  etc.),  aos  afectados  por  catástrofes  naturais  e  aos  xitanos

afectados polo racismo e a expulsión dalgunhas localidades (Gaviria et al., 1991: 60-61). 

Vigo é unha das cidades galegas con máis déficit, tanto de vivenda “libre” como de

vivenda social (ou “protexida”). As vivendas sociais conseguidas por xente do barrio histórico

tampouco foron sempre en lugares periféricos, xa que puidemos constatar un importante

número  de familias,  sobre  todo vinculadas ao traballo  no mar,  que obtiveron  casas  nos

bloques da rúa Torrecedeira, no linde oeste do centro antigo, o que permitiu que moitas

desas persoas seguiran participando nas actividades da asociación veciñal do Casco Vello.

Entre  os  anos  1995  e  1999  o  Concello  debe xestionar  a  subvención  europea do

programa Urban concedida para a rehabilitación do barrio histórico, xa que a aplicación

do PERI bloqueouse en moitos momentos, entre outras razóns, por falta de financiamento

axeitado. A xestión, novamente é moi lenta e a participación cidadá minimizada, a pesar

das  esixencias  do programa.  No primeiro  número  dunha revista  municipal  editada para

promocionar  estas  actuacións,  o  alcalde  recoñece  a  “inevitable  instalación  de  novos

habitantes e actividades” no centro antigo a raíz deste especial proceso de “rehabilitación”,

e a concelleira responsable do programa manifesta o seu pesar porque “a convocatoria

non recollía a posibilidade de incorporar medidas de apoio á rehabilitación [de vivendas].

Esta carencia supón un importante hándicap para o proxecto de rexeneración integral.” (A

Buguina, nº1, 1997). 

Só algúns programas de formación laboral  e de apoio ás actividades culturais do

Plan Comunitario cubrirán a parte “social”, mentres que o maior volume de investimentos

dedícanse  a  promover  a  instalación  de  empresas  e  a  infraestructuras  físicas  ou
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equipamentos para toda a cidade (moitos dos cales foran xa principiados no marco do

PERI; non eran, pois, de nova factura).

Nos  dous  primeiros  números  desa  mesma  revista  (o  segundo  datado  en  1998),

recóllense explicitamente as iniciativas económicas privadas que subvencionou a Unidade

de  Asesoría  do  Urban,  sen  deixar  lugar  a  dúbidas  que  non  só  non  se  tentou  frear  a

terciarización,  senón  que  se  potenciou.  Os  46  negocios  subvencionados  eran  todos  do

sector servicios (7 de hostelería que xa está masificada no barrio, 13 de servicios profesionais

e oficinas, e 25 comercios dos cales só 5 de alimentación e, ademais, todos xa existentes,

subvencionándose  a  súa  reforma),  agás  un  pequeno  obradoiro  de  artesanía.  Tamén

ubícanse maioritariamente nas zonas de borde do casco, no seu itinerario turístico interior (o

que conecta a Porta do Sol e a Estación Marítima, cruzando pola Colexiata e “a rúa das

Ostras”) ou na vía transversal  de Elduayen,  a cal practicamente é máis  parte do centro

urbano que do centro histórico. 

Continuamente exprésanse, nese órgano de difusión, lamentacións por non poder

intervir  na  rehabilitación  de  vivendas,  ao  mesmo  tempo  que  se  recoñece,  en  diversos

artigos, que esa é unha cuestión clave se se quere acadar o mantemento da poboación

pobre no barrio. En consecuencia, unhas pequenas partidas económicas son dedicadas a

axudas para acondicionar as fachadas e as cubertas, así como para obras pequenas de

“emerxencia social” en infravivendas, canalizadas por medio da asistencia social. Este último

programa, en todo caso,  inserido nas prácticas  profesionais  da escola-obradoiro  que se

creou, foi o máis apreciado pola pobopación do barrio, malia o seu modesto alcance. O

programa de actuacións en fachadas e cubertas, pola súa parte, foi posible gracias a obter

a consideración de intervención no “espacio público” (no limiar co espacio privado ou, por

expresalo doutra maneira, na parte máis pública do espacio privado das edificacións). Tivo

unha importante dotación económica (de máis de 200 millóns de pesetas), pero a empresa

adxudicataria non foi  quen de levalo a bo porto e  pronto comezaron a acumularse  os

retrasos e as protestas veciñais, ata que se procedeu, máis dun ano e medio despois de só

executar  unha decena de actuacións, á negociación coa empresa para efectuar unha

cesión do contrato a outra.

“Xa non é a primeira vez que neste editorial se lamenta a imposibilidade de Urban de
incidir sobre a recuperación das vivendas do barrio. Sen embargo, aínda que non se actúe
directamente, cómpre tamén considerar que todas as súas actuacións desenvolvidas teñen
como premisa a teimuda convicción que a principal vocación do barrio é a residencial. A
mellora  de  equipamentos  en  espacios  públicos,  as  axudas  económicas  exclusivamente
para  actividades  compatibles  co  uso  residencial  ou  a  limitación  do  tráfico  rodado  coa
excepción  dos  que  teñan  carné  de  residente,  son  exemplo  de  medidas  que  tentan
consagrar o barrio como espacio basicamente residencial. (...) Nesta zona urbana onde a
exclusión social vai para o século, consérvanse, malio o estado semirruinoso das vivendas,
rúas como Ferrería, Hortas ou San Sebastián onde é patente a nobreza que transmite o seu
rico patrimonio arquitectónico. Co obxecto de mellorar a conservación deste patrimonio e
a  calidade  de  vida  dos  seus  propietarios  ou  inquilinos,  Urban  adopta  todas  as  medidas
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posibles  en  materia  de  vivenda.  A  este  respecto  pódense  salientar  as  próximas
convocatorias de axudas do Programa de Restauración de Fachadas no Barrio Histórico e
as  Axudas  para  a  rehabilitación  de  cubertas  e  outros  elementos  singulares.” (Editorial,
Buguina, nº3/4, 1998).

No fondo desas afirmacións, non obstante, latexaba unha ambigüidade: ¿que tipo

de recuperación residencial se buscaba? Aínda que me consta que os técnicos municipais

puxeron  algunhas  das  bases  do  que  despois  serán  os  programas  de  rehabilitación  de

vivendas  e  edificios  (no  seu  “interior”),  como  contrapunto  a  esa  “dobre  moral”  ou

“inxenuidade” expresada na revista do Urban, tanto na prensa local, como na festa dos

Maios  no  barrio  ou  nas  publicacións  independentes  dos  colectivos  do  barrio,  as

organizacións comunitarias amosaron de contado unha dura crítica xenérica ás actuacións

do Urban. Cando se facían concretas, as críticas, sen embargo, focalizábaronse máis na

lentitude,  parcialidade  e  falta  de  participación  nos  proxectos,  que  no  fondo  da

terciarización e “gentrification” que se estaban consolidando con esta iniciativa. De todos os

xeitos, o Plan Comunitario continuou a súa autoorganización e dinamización comunitaria,

pero no plano dos conflictos seguía máis concentrado no problema dos “ruídos” no barrio (o

cal  segue  a  ser  unha  importante  fonte  de  contaminación  e  de  enfermidade)  que  nas

estratexias  do capital  inmobiliario  á  sombra  da rehabilitación urbana,  agardando a súa

oportunidade  definitiva,  sempre  postergada,  para  rendabilizar  a  curto  prazo  os  seus

investimentos. 

Xunto  ao  desenvolvemento  do  Plan  Urban  está  coincidindo  dende  1996  outra

actuación  urbanística  denominada  “Abrir  Vigo  ao  Mar”  (Gefaell,  1996).  Esta  obra  non

achega ningún novo equipamento de uso prioritario para a poboación do barrio histórico

agás proporcionar  amplos  espacios  abertos  xunto á Estación Marítima.  Toda a zona  do

Berbés tamén será transformada gracias a este proxecto, pero é de notar que, se ben é

certo que esta é unha das vellas demandas de rehabilitación dos  espacios  públicos do

barrio, non é menos certo que ven ser unha das últimas intervencións a levarse adiante. Un

túnel e a construcción de novos edificios administrativos e comerciais conectados co casco

auguran unha inminente revalorización da vivenda colindante. 

Polo tanto, malia todas as virtudes do proxecto, o feito de actuar sobre un espacio

non  residencial  ofrece  a  oportunidade,  ás  autoridades,  de  non  precisar  publicamente

contar  coa  poboación  próxima,  a  do  centro  histórico  e  parte  da  do  Ensanche,  para

lexitimar os dubidables beneficios sociais que se van derivar desas actuacións. Neste caso,

pois,  por  parte  da  poboación  as  únicas  demandas  foron  en  forma  de  protestas  polas

molestias ou fendas que se causaron nalgúns edificios por motivo das obras.

Souto (1990: 365, ss.) explica cómo o “caos” urbanístico de Vigo non é só un contexto

que afectou á transformación e destrucción de gran parte do barrio histórico, senón que

aquel responde a estratexias do capital local que ve no centro histórico un lugar especial de
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investimento.  Como  xa  apuntei,  ao  longo  de  todo  este  século  a  pequena  propiedade

inmobiliaria  mantívose  no  centro  histórico  mentres  os  grandes  capitais  inmobiliarios

(industriais, vinculados a sectores como o pesqueiro, ou grandes propietarios tradicionais e

novos investidores)  investiron en solares  da zona leste da cidade (o Ensanche) e en rúas

onde se ubicaron naves industriais e sés empresariais (como Beiramar, ao carón do Porto). O

medre constructivo dos anos sesenta desprazouse cara aos novos núcleos de crecemento

urbano no oeste da cidade (Travesas e Praza de España) e no redor das vías de transporte

máis importantes, nas dúas últimas décadas. 

Nos  anos  oitenta  a  situación  de  investimentos  inmobiliarios  aparece  xa  ben

diferenciada: o capital patrimonial  inviste en propiedade vertical para despois alugar, os

promotores  e constructores  controlan toda a nova propiedade edificada e proliferan as

inciativas individuais por riba das grandes promocións co resultado de moitos solares valiosos

sen edificar (que se tenderán a densificar nos anos noventa con grandes promocións por

zonas como A Florida, Navia ou Hispanidade). No centro histórico, pois, queda relegada a

pequena propiedade tradicional. Esta non pode rendibilizar rapidamente o seu patrimonio

por mor do bloqueo que presentan os alugueiros antigos, pero si é capaz de transmitir por

herdanza  o  seu  poder  sobre  as  vivendas.  Cando  consiguiu  a  revalorización  foi  coa

reconstrucción de bloques  de pisos  novos,  e só nas  dúas últimas décadas houbo illadas

rehabilitacións privadas nesta zona. 

A cidade de Vigo, en resumo, distínguese por fortes procesos especulativos, grandes

carencias de vivenda social e unha reestructuración económica que aínda conserva certas

industrias tradicionais (a construcción de automóviles,  con Citröen á cabeza, o comercio

portuario, o sector da conserva ou o químico, por exemplo) pero que tende a concentrar no

seu  espacio  central  servicios  ás  empresas  e  actividades  de  xestión,  financeiras  e  de

distribución comercial (Mella et al., 1994). O centro histórico non é alleo a estas dinámicas: é

obxecto do desexo delas. 

Un último exemplo máis diso é a selección que se fai de elementos aptos e non aptos

para rehabilitar nos planos vixentes (PERI e Urban), tales como o edificio da Panificadora

situado dentro do barrio (aínda que nun borde, moi perto ao Concello). Curiosamente, foi a

Subdelegación do Colexio Oficial de Arquitectos de Vigo quen máis se mobilizou para salvar

este  edificio  da  demolición,  xa  que  é  un  claro  expoñente  da  “arquitectura  industrial”

viguesa  de principios  deste  século.  As  organizacións  veciñais  non aproveitaron  nunca a

oportunidade  ofrecida  por  este  edificio  baleiro  para  proxectar  as  súas  demandas  de

equipamentos, resignándose aos proxectos da propiedade do edificio: dúas torres de máis

de  10  andares,  un  hotel,  un  casino,  discotecas,  restaurantes  e  salas  de  congresos  e

espectáculos (Atlántico Dirario, 20.2.97; Faro de Vigo, 31.1.99). Por todas estas razóns non é

de estrañar que unha reportaxe recente sobre o urbanismo en Vigo concluíra calificándoo

como “un gran negocio” (Lombriga e Meco, 1998). 
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1.3 La revisión del planeamiento especial del centro histórico

Este  barrio  constitúe  o  centro  histórico  da  cidade  que  máis  deterioro  sufriu  nas  últimas

décadas.  O planeamento de protección inicialmente aprobado (un  PERI,  en 1991)  e  as

intervencións urbanísticas e de rehabilitación levadas adiante na última década, non foron

suficientes para alterar substancialmente a evolución deste barrio. Coa redacción dun novo

PEPRI (cuya tramitación se ha prolongado hasta bien entrado el año 2006) e a ampliación

das  medidas  de  rehabilitación  (mediante  convenios  entre  varias  Administracións  e

entidades) ábrese un novo período para as posibles melloras neste ámbito.

Na Memoria Xustificativa do PEPRI apóstase pola “rehabilitación integral” do barrio histórico.

Ese  concepto  apuntaría  a  tres  procesos:  1)  a  conservación  dos  valores  de  todo  tipo

(urbanísticos,  arquitectónicos,  ambientais,  paisaxísticos,  morfolóxicos,  etc.)  existentes  na

actualidade; 2) a recuperación de valores existentes no pasado e agora desvirtuados ou

desaparecidos  (nos  eidos  construtivos,  productivos,  culturais,  morfolóxicos,  etc.  e,  sobre

todo, con relación ao mar); 3) a creación de novos valores que incrementen a calidade de

vida nesta zona.

Nese sentido,  destacan especialmente as actuacións a prol  da peonilización de amplas

partes do barrio e a rehabilitación xeneralizada dos edificios e vivendas. Ambos tipos de

intervencións xa comezaron a súa andaina, mais aínda non alcanzaron a constituírse en

motores do resto da rehabilitación integral do barrio.

O desenvolvemento do PERI de 1991 e do programa URBAN que contou con financiamento

da  Unión  Europea,  por  unha  parte,  e  o  traballo  da  Oficina  Municipal  Xestora  de

Rehabilitación  da  Vivenda,  xurdida  a  partir  da  declaración  de  Área  de  Rehabilitación

Integrada e dun convenio entre o Concello de Vigo e a Xunta de Galicia (IGVS), deron lugar

ás incipientes intervencións no barrio histórico de Vigo.

Os  catálogos  elaborados  distinguen  catro  niveis  de  protección:  monumental,  integral,

estrutural e ambiental. 

O PEPRI  en tramitación recoñece que a participación social  na fase de Avance foi  moi

escasa e individualizada (apenas 13 suxestións presentadas). Isto contrasta con experiencias

de anos pasados nos que as asociacións do barrio foron moi activas en canto a formular

propostas para a recuperación integral do barrio.
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Pola súa parte, o PEPRI incorpora 2 convenios urbanísticos con propietarios de importantes

pezas do barrio (o “Asilo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados” e o da “Finca

da Panificadora”)  que comportan un traballo  de xestión  parello  á  propia  redacción do

planeamento.  A  súa  valoración  pública  sempre  foi  polémica por  canto  incrementaban

notablemente a densidade construtiva e as construccións substituídas representaban fitos

identificadores da zona.

Non obstante, a delimitación dunha “área de reforma interior” (no Barrio do Cura) e de 17

“áreas  de  expropiación”  poñen  de  relevo  a  variedade  de  situacións  e  problemas  que

poden  acontecer  co  seu  desenvolvemento.  Todo  o  cal  indicaría  riscos  para  a

complexidade socioecolóxica do barrio ou unha posible complexidade negativa en caso

de non poder desenvolverse satisfactoriamente esas actuacións previstas.

Desde  o  punto  de  vista  socioecolóxico  cómpre  salientar  a  importancia  que  teñen  as

accións de rehabilitación de vivendas, locais comerciais e edificacións en xeral, por canto

incide nas melloras de compacidade e complexidade do centro urbano.

Neste sentido, a Oficina de Rehabilitación comezou a súa andaina en maio de 2000, aínda

que xa se contaba coa sinatura dos convenios entre o Concello e o IGVS para financiar

actuacións  adscritas  aos  anos  1998,  1999  e  2000.  Posteriormente  asináronse  tres  novos

convenios  (correspondentes  aos  anos  2001,  2002 e  2004).  Todos  eles  referidos  ao centro

histórico coñecido como Casco Vello, xa que en 2003 tamén se asinou un convenio similar

para a área histórica de Bouzas que conta, asemade, coa súa propia declaración de ARI.

Coma  se  pode  apreciar  nas  seguintes  táboas,  trátase  dunha  notable  intervención  no

patrimonio edificado, aínda que as solicitudes  de axudas económicas  (e  técnicas)  e as

necesidades  seguen  a  superar  amplamente  as  dispoñibilidades  financeiras  das

Administracións Públicas.

Solicitudes recibidas pola Oficina de Rehabilitación

Ano Solicitudes
2000 246
2001 266
2002 116
2003 227
2004 (ata maio) 63
Total 918
Fonte: Oficina Municipal Xestora de Rehabilitación da Vivenda en Vigo. 2004.
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Estado das obras seleccionadas como receptoras de axudas para a rehabilitación

Edificios Vivendas  en
edificios
completos

Elementos
Comúns

Vivendas
afectadas  por
elementos comúns

Vivendas

Rematadas 5 23 38 140 57
Execución 5 16 8 27 11
Sen iniciar 1 4 4 11 7
Sen licencia 5 14 4 17 3
Total 16 57 54 195 78
Fonte: Oficina Municipal Xestora de Rehabilitación da Vivenda en Vigo. 2004.

O proceso de tramitación das axudas a propietarios ou inquilinos de vivendas no Casco

Vello é laborioso e despois de 4 anos pode observarse que só 5 edificios (con 23 vivendas),

38  actuacións  en  elementos  comúns  (que  beneficiaron  a  140  vivendas)  e  57  obras  en

vivendas independentes, foron rematadas.

O proceso de tramitación abrangueu, non obstante, a 16 edificios (incluíndo a 57 vivendas),

a 54 obras en elementos comúns (beneficiando a 195 vivendas) e a 78 vivendas. Estas son as

cifras referentes ás solicitudes de axudas seleccionadas pola Oficina de Rehabilitación. Os

datos facilitados por esa entidade sinalan que outras 80 vivendas se atoparían tamén en

distintos  momentos  de  realización  de  obras  mais  aínda  estarían  pendentes  de  ser

seleccionadas para recibir as axudas establecidas.

Os  orzamentos  de  execución  das  actuacións  seleccionadas  ascenderían  a  5.068.703  €,

mentres que as contías de axudas fornecidas polo convenio entre o Concello  e o IGVS

ascenderían  a  1.344.892  €  (para  330  “actuacións”).  Existe  tamén  outra  subvención

acumulable para aqueles inmobles que se encontran no ámbito declarado Ben de Interese

Cultural e que, nestes casos, ascendería a 1.029.297 €.

O  PEPRI  elaborado  para  esta  zona  pon  de  relevo  os  principais  algarismos  relativos  ao

conxunto do parque inmobiliario e ao seu estado de conservación.
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Parque inmobiliario no Casco Vello de Vigo

Vivendas 2.139
Vivendas ocupadas 1.206
Edificios e parcelas 708
Superficie construída total 373.416 m2

Superficie dedicada a vivenda
206.680 m2

Superficie usos non residenciais 166.556 m2

Tamaño medio da vivenda 97 m2

Altura media 10 m
Número medio de andares 3,31
Fonte: Avance PEPRI Casco Vello 2002.

Estado da edificación no Casco Vello de Vigo

Edificación principal (m2)
RUÍNAS MALO REGULAR SUFICIENTE BO TOTAL
3.250 12.958 49.027 294.253 5.250 363.275
1 % 4 % 13 % 81 % 1 % 100 %

Edificación (número de edificios)
RUÍNAS MALO REGULAR SUFICIENTE BO TOTAL
30 51 151 469 7 708
4 % 7 % 21 % 66 % 1 % 100 %
Fonte: Avance PEPRI Casco Vello 2002.

Aínda que a superficie construída con deficiencias alcanza unha porcentaxe do 18 % con

respecto á total do barrio histórico, eses problemas constructivos que precisan rehabilitación

acentúanse máis  cando se contan os  edificios  afectados (uns  232)  e a proporción  que

representan (un 32 %).

Se poñemos estes datos en relación cos das obras e rehabilitación efectuadas, podemos

comprobar que aínda son moi importantes as necesidades por satisfacer neste eido.

En todo caso, cómpre salientar que o 10 de marzo de 2004 asinouse un convenio entre o

Concello de Vigo, o IGVS e o Consorcio da Zona Franca de Vigo polo cal se garante un

amplo  financiamento  das  accións  de  rehabilitación  no  barrio  histórico  ata  o  ano  2008

incluído.  O IGVS achega 12.000.000 €,  o Concello  de Vigo 3.000.000 € e  a Zona Franca

15.000.000 €.

Os  obxectivos  dese  convenio  concéntranse  na  “adquisición  de  terreos,  adquisición  e

rehabilitación de inmobles e a rehabilitación e mellora do medio urbano”. Para alcanzalos

habilítase a posibilidade de crear unha sociedade mercantil  participada polas anteriores

entidades e ínstase á realización dun estudo sobre as unidades edificatorias concretas sobre
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as  que  actuar,  preferentemente  as  incluídas  nas  Unidades  de  Expropiación  previstas  no

PEPRI do Casco Vello.

1.4 ESPERANZAS  E  FRUSTRACIÓNS  CO  URBANISMO  DE REHABIL I TACIÓN

Xa introducín antes a historia de participación urbana no barrio histórico de Vigo sinalando

que  a  Asociación  de  Veciños  primeiro  e  o  Plan  Comunitario  despois  foron  os  axentes

principais dela. No capítulo anterior acabamos de ver cómo algúns outros colectivos sociais

quedaron fóra desas dinámicas principais, pero tamén se apuntou que colectivos como as

mulleres ou os inquilinos de rendas antigas, a clase obreira e algúns sectores precarizados

das clases populares e os residentes de barrios populares como Poboadores  e o Berbés,

integraban centralmente as dúas entidades mencionadas. Neste capítulo vou desenvolver

as  dúas  dinámicas  principais  desas  organizacións  sociais:  a  súa  autoorganización  e  as

prácticas  de control  popular  ás  autoridades  urbanísticas  e  aos  técnicos  que tiñan unha

incidencia directa no barrio. 

Aínda que tentarei trazar a historia de toda esa participación urbana, principalmente

vou enfocar o período no que se deu a miña intervención no barrio como membro dun

equipo de investigación e, simultaneamente, as relacións que mantivemos cos colectivos do

barrio. As dúas hipóteses básicas neste punto teñen que ver coa explicación (parcial) deses

fenómenos participativos: por unha parte, esas prácticas de autoorganización e de “retro-

control” popular  aos técnicos  (investigadores e municipais)  non se terían consolidado no

barrio de non ser pola particular historia de éxitos e de contínuas mobilizacións veciñais que

levou a cabo a principal  asociación veciñal  do barrio;  por  outra parte,  a investigación-

acción-participativa demostrou ser eficaz para autocoñecer os procesos sociais e urbanos

do  barrio  e  contribuíu  a  mellorar  a  participación  social  ante  o  planeamento  de

rehabilitación, pero tamén demostrou ser incapaz de promover procesos encamiñados a

solucionar  outros  conflictos  sociais  importantes  que  vivía  o  barrio  simultaneamente  ás

intervencións urbanísticas.

Durante  a  década  dos  oitenta,  cos  primeiros  concellos  de  democracia

representativa  gobernando,  a  Asociación  veciñal  do  Casco  Vello  realizou  algunhas

reivindicacións infructuosas por salvar edificacións de valor artístico como a “Rosa de Ouro”

(entre as rúas Misericordia, Sombrereiros e Elduayen) e outras edificacións antigas con valor

arquitectónico e residencial como o edificio da rúa Teófilo Llorente nº 55, en estado ruinoso

e onde morreu o último inquilino durante a mobilización desenvolvida mediante presións e

denuncias legais. O alumeado, o saneamento, a limpeza, o chumbo na auga, o tráfico e a

pavimentación, uníronse ás reivinidicacións veciñais por unha rehabilitación xeral do barrio

(Souto,  1981).  Tamén  actuouse  en  relación  a  outras  materias  de  apropiación  social  do
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espacio que soen ser deixadas de lado polo UR: a prevención de drogodependencias, os

xogos infantís na rúa e a recuperación de festas.

Sen embargo, o punto destacado desa década foi a redacción do PERI. A memoria

e o avance do mesmo tiveron unha exposición pública na sala dos Peiraos en xuño de 1985.

En  conexión  coas  demandas  da  asociación,  o  periódico  veciñal  titulaba  así  o

acontecemento: “No PERI xogamos o futuro do barrio” e nun editorial advertía “e logo non

digas...  que  non o  sabías”. Tanto as charlas públicas sobre os problemas urbanísticos do

barrio,  como o tríptico editado polo Concello,  a exposición e o contacto que o equipo

redactor mantivo coa Asociación veciñal, foron valorados anos despois como moi positivos

por  todas  as  partes.  Dende  o  punto  de  vista  da  poboación  residente  e  activista,

consolidábase a participación veciñal desenvolvida ata entón, pero tamén se abriron unhas

expectativas  moito  maiores  de  mellora  que  na  seguinte  década  se  verían  bastante

frustradas:  “Este barrio  empeza  a cambiar e TEN  que  MELLORAR pero  soio  o  vai  facer  si

seguimos traballando para adiante. É tempo, pois, de discutir, de pensar no ben do barrio,

de preguntar o que non sabemos, de unirnos, de mover pés, mans e cabeza para esixir o

que falta, protestar polo que non queremos...” (peiódico veciñal Os Peiraos, 1985).

Un sinxelo exemplo do calibre desas esperanzas pódese ver na “quiniela urbanística”

coa que se amenizou o proceso participativo. Nela solicitábase ubicar cinco equipamentos

que o barrio “necesitaba” (segundo os técnicos)  nalgúns dos (poucos) espacios dispoñibles:

unha escola, unha gardería infantil, un asilo de anciáns, un centro para a mocidade e un

centro cultural. De todos eles, só a gardería figurará anos despois no PERI definitivo como

“unidade de actuación” e ademais no último lugar das prioridades de xestión. A pesar de

que a “quiniela” tamén tivo unha boa acollida, dos restantes equipamentos só o centro

cultural,  en  tanto  que  local  para  a  Asociación  veciñal,  seguirá  sendo  obxecto  de

reivindicacións nos últimos anos, aínda sen materializar e co custo de deixar aparcadas as

outras demandas de servicios específicos para o barrio.

O PERI iniciouse en 1981 e non será aprobado definitivamente ata 1987, pendente

dunha modificación que se aprobou finalmente en 1991 para incluír o solar da Panificadora

e o chamado Barrio do Cura (un dos poucos espacios libres no centro urbano, pero con

moito  interese  para a  edificación en altura  por  parte  dos  seus  propietarios).  En  xeral,  a

lentitude de aprobación e aplicación do PERI, o reducido contido social das súas propostas

equipamentais  e  o  radical  cambio  das  relacións  participativas  co  Concello  dende  as

primeiras fases de información e exposición ata as últimas de parálise, demostraron que a

participación  veciñal  non  podía  ir  a  remolque  das  dinámicas  “lexislativas”  do  poder

municipal. Pero esa experiencia tamén proporcionou coñecementos á Asociación sobre a

relación que podían manter con técnicos municipais, neste caso urbanistas.

En 1990 e 1991 desenvolveuse no barrio o “Proxecto Foula” no que tamén participou

un equipo técnico -neste caso en educación social, psicoloxía e intervención comunitaria-
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co obxectivo de dinamizar  á xente nova, entre a que había moita con fracaso escolar,

tanto na rúa como en locais veciñais. Un deses técnicos promoverá a finais de 1991 o Plan

Comunitario (PC, dende agora) xunto á Asociación veciñal e outras asociacións do barrio,

pero tamén incluíndo aos técnicos de asistencia social, saúde e ensino que traballaban coa

poboación do barrio nos equipamentos próximos. 

Asemade,  dende 1991 principouse  a  aplicación do PERI  (con  menos da metade

dispoñible  dos  recursos  económicos  presupostados  inicialmente,  800  millóns  de pesetas),

pero  o  Concello  seguía  chamando  á  Asociación  veciñal  a  “colaborar”  con  ese

planeamento, dando o visto bo aos proxectos que se ían elaborando, máis que á nova

entidade, o PC. 

Onde si  empezou a tomar  protagonismo o PC e,  sobre  todo,  a súa  comisión  de

“rehabilitación  integral”,  foi  no  conflicto  creado  polos  “ruídos”  no  barrio.  Realizáronse

algunhas ocupacións do Concello, pero o problema persistiría durante anos. En realidade, a

partir de aquí acentuáronse os conflictos no barrio: primeiro co Concello que non actuaba

suficientemente nesa materia, a xuízo das entidades veciñais; segundo cunha “asociación

de comerciantes” que agrupou a bares de copas para evitar os peches dos mesmos ante

as protestas veciñais; terceiro, acentuándose as diferencias entre os dirixentes veciñais e os

da parroquia  de Santa María.  Este contexto,  ademais,  facilitou que a demanda veciñal

dunha investigación sociolóxica sobre o problema da vivenda no barrio fora aceptada polo

Concello e que este a financiara.

A creación de Planos Comunitarios en barrios pobres de varias cidades galegas (Vite

en Santiago de Compostela,  Teis  en Vigo,  Caranza en Ferrol,  Labañou en A Coruña) foi

posible gracias ao financiamento municipal e o da Xunta, en base ao Plano Autonómico de

Drogodependencias. A pesar de que os Planos funcionan dunha maneira moi autónoma,

esas  “dependencias”  económicas  tiveron  algúns  efectos  importantes  en  varios  aspectos

que no Casco Vello podemos resumir en tres: 

1) priorizáronse as actividades sociais  (festas,  prevención de drogodependencias,

actividades  para  a  mocidade,  etc.)  de  xeito  tal  que  se  perdeu  parte  da

capacidade  de  mobilización  veciñal  ante  problemas  urbanísticos  concretos

como a rehabilitación ou os “ruídos”; 

2) o PC entrou nunha fase de institucionalización, cunha implicación moi desigual

das entidades que o compuñan, con falta de conexión con outras entidades da

cidade  (agás  o  outro  PC  de  Vigo),  con  menos  activismo  na  rúa  e  menos

voluntariado  comprometido  (aínda  que  permanecía  a  indignación  ante  os

problemas e o recoñecemento do avance que supuxo a unión no PC) e con

certa dependencia con respecto á Asociación veciñal que era quen lle cedía o

local,  xa  que  o  Plan  estaba  sempre  en  precariedade  de  recursos  para

autonomizarse definitivamente; 
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3) esa precariedade de recursos foi atizada tamén polo receo que estas iniciativas

causaban  nos  sucesivos  gobernos  da  cidade,  os  cales  retrasaban  os  pagos

(principalmente o salario do técnico), aparte de que mantiñan ao Plan cunha

soa persoa técnica traballando activamente (o Coordinador Sociocultural), agás

en  proxectos  concretos  nos  que  entraron  outros  técnicos  a  colaborar,  pero

sempre  botando  en  falta  un  “equipo  téccnico”  máis  constante  e  tamén

integrado nas organizacións do barrio.

De todos os xeitos, o PC abriu unha nova fase que renovaba as esperanzas no barrio

e inauguraba formas orixinais de intervir no mesmo. Un exemplo disto é o uso reivindicativo,

crítico e de protesta que se facía das letras das cantigas da festa dos Maios, que é unha das

que convoca a maior número de xente de toda a cidade e, por suposto, do barrio histórico:

“Patrimonio  Histórico  /  rexeneración  /  progresistas  contra  /  a  participación.  /  Son  os  da

dereita / que teñen solución / para a Ferrería / a demolición. / Xa non hai política / valores

humanos / todo o gobernan / coa lei do mercado. / O mobiliario urbano / para o Casco

Vello / a nova psicodelia / dos yupies do Concello. / O Arca fixo escola / losetas de granito /

colexio de arquitectos / facendo seus pinitos.”

Dende  finais  de  1993  a  comisión  de  rehabilitación  do  PC  principia  un  maior

seguimento  das  obras  do  PERI  e  é  a  raíz  do  contacto  persoal  con  este  grupo  e  co

coordinador sociocultural do PC que empezamos a elaborar un proxecto de investigación

sociolóxica que poida apoiar os procesos que están levando a cabo. A proposta foi que esa

comisión  “controlase”  o  desenvolvemento  da  investigación,  que  o  equipo  investigador

participase habitualmente coa comisión, que os obxectivos de coñecemento fosen tanto

urbanísticos  como  sociais  e  que  se  ofrecesen  propostas  operativas  de  intervención

consensuadas na comisión  e coherentes coa información obtida, de xeito tal  que se lle

puidesen ofrecer alternativas técnicas aos proxectos de rehabilitación “impostos” dende o

Concello, xa que neles case non se podía criticar nada por carecer dos “coñecementos

técnicos” apropiados. 

O que estabamos deseñando, pois, foi unha –i-a-p-, sen necesidade de denominala

como tal.  O  resultado deste  proceso  é  que  nos  integramos  nos  fluxos  de  participación

urbana e, fundamentalmente, en relación directa coa rehabilitación urbanística do barrio,

polo  que  será  preciso  reflexionar  sobre  o  desenvolvemento  daquela  –i-a-p-  como unha

práctica máis de participación urbana no barrio.

1.5 Negociación e coxestión do autocoñecemento comunitario
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A comisión de urbanismo do PC estaba funcionando con membros dos distintos colectivos

que  integraban  o  PC e  tamén con  varias  persoas  voluntarias  non  afiliadas  a  ningunha

organización específica, pero que se integraron neste grupo a raíz do problema dos ruídos.

Despois dos escasos froitos obtidos coa mobilización por ese tema, formulouse na comisión a

necesidade  de  coñecer  con  máis  precisión  o  estado  das  vivendas  que  estaba  pouco

traballado na memoria do PERI e do que se requería ter tamén unha información actual

para sustentar as críticas da rehabilitación que se estaba desenvolvendo só nos aspectos

exteriores das vivendas e dos espacios públicos.

Nin  a  Asociación  de  Veciños  nin  a  comisión  do  PC  estaban  satisfeitas  coa

“colaboración”  que  existía  ata  entón  no  seguimento  dos  proxectos,  xa  que  só  era

convocada a Asociación para dar o seu visto bo a uns proxectos, mapas e “linguaxes” que

a  maior  parte  das  veces  non  comprendían  nin  dos  que  podían  valorar  as  súas

consecuencias.  Esa  co-xestión,  pois,  valorouse  como que tiña trampa.  Por  esta razón,  a

comisión  do PC foi  tomando máis  protagonismo nesta  tarefa  e  facendo un seguimento

detallado das obras de rehabilitación dende febreiro de 1994. Ante o clima de crispación

polo  peche  municipal  duns  poucos  bares  de  copas  sen  licencia  e  polas  protestas  do

conxunto  destes  (ó  que  se  engadiu  a  morte  dun  mozo  durante o  Entroido de  1994),  o

Concello entrou nunha época de maior sensibilidade ante as demandas veciñais. 

Un  dos  efectos  desa  receptividade  foi  a  rápida  tramitación  e  aprobación  do

proxecto  de  investigación  consensuado  antes  coa  comisión  de  urbanismo  do  PC.  O

Concello, pois, comprometíase a financiar o traballo dun equipo de dous sociólogos e dous

arquitectos, recoñecendo que este equipo ía manter unha estreita relación co PC, xa que

xurdiu  del  a  proposta  do  estudio,  pero  tamén  esixíndolle  ao  equipo  que  satisfixese  as

demandas específicas dos técnicos muncipais de urbanismo e protección histórica.

Para coñecer cómo se determinaron os obxectivos da –i-a-p- debemos considerar

qué demandas, pois, se nos formularon. En particular, eu distinguiría entre dúas demandas

explícitas, un requerimento explícito e outro implícito e, por último, unha necesidade non

demandada (Ibáñez, 1992). Separados por axentes sociais serían os seguintes:

1) A demanda explícita do PC era realizar un estudio sobre o estado de ocupación

das vivendas e as condicións de habitabilidade, a ser posible dun modo censal.

O  seu  requerimento  explícito  era  conseguir  asesoramento  técnico  durante  o

proceso  de rehabilitación e  unir  as  forzas  do equipo de investigación ás  súas

demandas reivindicativas.

2) A demanda explícita do Concello era realizar un estudio sobre as posibles áreas

de intervención rápida (ante a ameaza do final do goberno de coalición coas

eleccións municipais en maio de 1995) enfatizando os espacios públicos e algúns

edificios susceptibles de expropiación, para a súa rehabilitación inmediata. O seu
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requerimento implícito era conseguir lexitimar a racionalidade das prioridades de

rehabilitación efectuadas e as vindeiras.

3) Por último, nas negociacións da demanda o equipo de investigación recoñecía a

orixe  de quen promovía  o estudio  e o xogo de compromisos  que  existían co

Concello, pero se defendeu tamén que a operatividade e a eficacia temporal

esixidas non serían comprensibles sen estudiar aspectos cualitativos das relacións

sociais e modos de usar o espacio no barrio, obtendo tamén unha visión máis

global  das  estructuras  sociais  e  urbanas  do  barrio,  así  como investigando  as

posibilidades  de  participación  veciñal  na  política  de  rehabilitación  (é  dicir,

tentamos  representar  as  necesidades  do  resto  de  clases  populares  non

“representadas”, sen voz para emitir demandas).

Como punto de partida, pois, xa non se cumpría un dos dous preceptos que Brandâo

(Fals Borda e Brandâo, 1987: 45) lle impón a toda investigación participativa: a participación

decisoria da comunidade nos momentos iniciais e finais da investigación. No noso caso, a

comisión  do  PC  facía  de  representante  da  comunidade  (da  poboación  residente  e

habitante  no  barrio  histórico).  Tampouco  a  nosa  tentativa  de  representar  aos  intereses

cidadáns, manifesta na proposta de investigar as desigualdades xerais que atravesaban ao

problema  da  vivenda  e  da  participación  social  no  UR,  se  podían  considerar  como  un

exercicio do “poder popular”. O que si permitía a relación establecida entre o Concello e o

PC (a negociación en todo momento, a financiación do estudio polo primeiro e as funcións

de  control  e  seguimento  por  parte  do segundo)  era  que  o  equipo  de  investigación  se

implicase metodicamente (Lapassade, 1980: 37) nas accións do PC, na comprensión dos

problemas do barrio, na autoanálise das súas teorías e propostas dentro dese contexto e na

aprendizaxe conxunta coa persoas organizadas do barrio.

Evidentemente,  os  informes  producidos  desta  maneira  son  moi  ricos  e,  durante a

nosa  integración  no  barrio  e  nos  anos  sucesivos,  puidemos  observar  a  eficacia  da

información elaborada: tanto na relación que tivo o PC coa prensa, por exemplo, como na

sensibilidade dos  técnicos  que principiaron  a  traballar  no programa Urban.  Pero  iso  non

significa que o proceso estivera exento de tensións.  Podemos  avalialo seguindo as dúas

regras  de  implicación  que  formula  Fals  Borda  (1985:  52-56):  a)  romper  a  relación  de

submisión,  que  comporta  non  caer  nun  vangardismo  verticalista  e  monopolizador  do

coñecemento;  b)  a  redundancia  potencial,  que  se  postula  como  a  necesidade  de  ir

prescindindo  progresivamente  dos  investigadores,  de  modo  que  “as  comunidades

organizadas  queden  capacitadas  para  continuar  soas,  autonomamente,  os  labores

emprendidos,  sen  ter  que  apelar  a  técnicos  ou  intelectuais  de  fóra  senón  en  casos

extremos”. 

Con respecto á primeira regra, non foi posible o seu total cumprimento debido aos

receos do Concello (sobre todo dos seus técnicos, non tanto do conceleiro responsable) a
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perder o control da rehabilitación e a que se deslexitimasen as súas decisións nese proceso

polo feito de que os investigadores aparecésemos públicamente máis perto do PC que do

Concello, e que o PC aproveitase máis a información do estudio ca eles (de feito, outros

equipos de avogados e arquitectos que traballaban simultaneamente a nós no barrio case

non tiveron contacto coas organizacións sociais do mesmo). Con respecto á segunda regra,

tampouco  a  xente  do  PC asumiu  todas  as  consecuencias  derivadas  das  propostas  do

estudio, usando practicamente (e verificando) toda a información do mesmo e implicando

a máis  xente do barrio e do PC no control  popular  da rehabilitación, manténdose así  a

dependencia “informativa” dos investigadores durante todo o proceso de inmersión destes

no barrio.

En gran medida, a irrupción da –i-a-p- foi unha especie de “analizador construído”

(ou artifical) (Lourau, 1980: 112) que puxo ao descuberto o poder do Concello e do PC para

orientar os procesos de rehabilitación. Sen embargo, debe terse en conta que dentro do

Concello, do PC e mesmo dentro do equipo de investigación, existen fracturas e diversidade

de posicionamentos que fan posible esa función devandita de “revelación” dos conflictos

latentes. 

Pola nosa parte, os sociólogos (dous incialmente e tres máis tarde) posicionámonos a

favor de integrarnos nas asembleas semanais da comisión e compartindo a maioría das súas

críticas nos comunicados de prensa que facían. Tamén decidimos participar nas asembleas

entre  a  veciñanza  e  os  técnicos  do  Concello  que  se  celebraban  co  motivo  do  inicio

dalgunha obra nova de rehabilitación ou cando existían conflictos ou actividades no barrio

doutra índole (como unha agresión de rexentes de bares a algúns toxicómanos na rúa e a

membros do PC que criticaron esa “limpeza” social). 

Por outra parte, dos dous arquitectos só a arquitecta participou máis regularmente

no seguimento asembleario e nunha primeira fase de devolución informativa, o cal tamén

tivo a consecuencia de que os niveis de análise deles foron moi dispares en relación aos

nosos, ata que ambos arquitectos remataron por abandonar o estudio na metade do seu

desenvolvemento  (cando  cumpriron  os  meses  aos  que  se  comprometeron  inicialmente,

aínda  que  o  estudio  precisaba  máis  tempo).  En  conclusión,  a  –i-a-p-  tamén  revela  os

conflictos de quen investiga e a tensión dentro do equipo técnico entre quen opta por unha

función de “mediación neutral” e quen o fai por unha “implicación metódica”: é dicir, unha

implicación que comporta o posicionamento a favor da emancipación popular,  pero un

posicionamento crítico,  achegando informacións  discutibles e  promovendo a ruptura  da

submisión, do monopolio do coñecemento e da formación da comunidade para que poida

continuar aprendendo e actuando sen os técnicos.

De todos os xeitos,  as contribucións da –i-a-p- foron máis alá desa revelación dos

conflictos  implíticos  a  toda  participación  urbana,  e  tamén  houbo  aspectos  nos  que  o

equipo técnico estivo imposibilitado de actuar, como os conflictos ao redor dos ruídos dos
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bares ou das toxicomanías no barrio (os “analizadores históricos” preexistentes), aínda que

sempre se recoñeceu que tiñan unha importancia central nese momento, compartida co

proceso de rehabilitación (de feito foron analizados, pero case non discutimos propostas de

solución para eles).

Dende un punto de vista metodolóxico,  a adopción dunha –i-a-p-  significa darlle

prioridade á producción de información a partir dunha perspectiva dialéctica, sen excluír

outras  perspectivas  “inferiores”  e  outras  informacións  cualitativas  ou  cuantitativas.  A

perspectiva dialéctica significou aquí que tiña prioridade asistir ás asembleas que ocorrían

no barrio (tanto as semanais da comisión de urbanismo do PC, como outras das asociacións

ou  do  Concello  coa  veciñanza  para  presentar  os  proxectos),  pero  tamén  que  a  nosa

implicación en moitos casos consistía en proporcionar asesoramento a membros do PC ou a

veciños  particulares  e  que  era  preciso  coñecer  as  opinións  e  decisións  de  todos  os

colectivos implicados na transformación urbana do barrio. 

A utilidade das informacións producidas respondían, como se dixo, á necesidade de

argumentos de lexitimación: tanto para que o PC puidese formular críticas e alternativas

ante  os  poderes  formais  e  informais  da  cidade,  como  para  que  o  Concello  puidese

persuadir  da  conveniencia  das  súas  decisións  sen  ter  que  negocialas  ou  consensualas.

Podemos, entón, considerar dous tipos de contribucións neste sentido:

1) co control veciñal da investigación coñecéronse de primeira man, antes mesmo

que  nos  informes  provisionais,  as  estatísticas,  os  casos  persoais  analizados,  as

situacións da edificación observadas, os problemas de cada área social e unha

visión  global  das  desigualdades  no  barrio,  de  modo  que  se  empezaron  a

proxectar posibilidades de acción (estratexias) e a realizar algunhas (realización

duns cursos de cooperativismo de vivendas por algúns membros do PC, deseño

de  “bocetos”  de  propostas  para  algúns  espacios  públicos  do  barrio,  estudio

colectivo da nova Lei de Arrendamentos Urbanos, etc.);

2) co desenvolvemento  das  técnicas  de investigación  precisouse  de  máis  xente

para  aplicalas,  polo  que  se  pensou  en  poboación  do  barrio  que  se  puidese

implicar no PC e ter, ao mesmo tempo, unha pequena remuneración económica

polo traballo de facer enquisas ou transcricións de entrevistas, pero esta proposta

revelou  que  as  redes  sociais  do  PC  eran  limitadas  e  que  existían  unhas

necesidades moi fortes de integración laboral e asociativa de moitas persoas que

acudían  á  UBAS  ou  mesmo  estaban  afiliadas,  sen  maior  participación,  ás

organizacións comunitarias (así,  promoveuse a implicación destas persoas coa

introducción dunhas poucas preguntas abertas -de opinión e “información”- nas

enquisas, para que se puidesen establecer diálogos e reforzar lazos en torno aos

problemas sociais e urbanísticos dos que se trataba).
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Por  último,  a  reflexión  a  posteriori sobre  o  desenvolvemento  da  –i-a-p-  intentada

obrigounos  a distinguir  dúas  dimensións  “dialécticas”  máis:  “coñecer  para transformar”  e

“transformar para coñecer” (Gómez e Martínez, 1995). Vexámolo por partes:

1) “Coñecer  para  transformar”.  Con  este  enfoque  trátase  de  validar  a  información

producida a través dos medios de distribución e comunicación propios do PC, aínda

que tamén recurrindo a outros alleos. O paso fundamental deste proceso consiste na

devolución  sistemática  da  información  e  o  obxectivo  é  conseguir  unha  apropiación

social e discutida dela. 

Para  romper  co  monopolio  informativo  e  co  posible  adoctrinamento  ideolóxico

realizáronse  “informes  provisionais”  que se  ían discutindo nas  asembleas  da comisión  de

urbanismo do PC e, sobre todo, nunhas xornadas anuais que incluían a todas as comisións

(festas, mocidade, etc.) e membros do PC (chegando mesmo a participar persoas do barrio

unicamente simpatizantes con el). Varias persoas que non eran habituais da comisión de

urbanismo uníronse a esta e, en conxunto, elaborouse unha axenda de prioridades básicas

baseadas nos resultados da primeira parte do estudio. 

Sen embargo, nos meses seguintes a esas xornadas a comisión de urbanismo perdeu

a varios dos seus membros e os restantes non foron capaces de desenvolver as estratexias

deliñadas,  polo  que,  en  gran  medida,  o  documento  elaborado  quedou  simplemente

arquivado. 

A raíz da devolución do informe provisional, a comisión de urbanismo do PC decidiu

que  ía  ser  ela  quen  estudiaría  detidamente  todos  os  proxectos  das  futuras  obras  de

rehabilitación e faría o seguimento das que estaban en marcha. Así, esta comisión principiou

a  visitar  en  grupo  as  obras  en  marcha,  criticando  algunhas  das  solucións  de  mobiliario

urbano, pavimento, “imaxe” do proceso constructivo, grao das pendentes nas esclaeiras,

etc. 

Por  outra  parte,  analizáronse  en  detalle  os  proxectos  futuros  e  solicitouse,  así,  a

permanencia de pedras preexistentes no barrio, criticouse a instalación dalgunha escultura

e, sobre todo, o conxunto da urbanización prevista para todo o Barrio do Cura. O Concello

dende  entón  empezou  a  distanciarse  deste  tipo  de  participación  máis  activa  e,

parellamente,  non  demostrou  interese  polas  propostas  concretas  que  xa  xurdiron  dos

informes provisionais que elaborou o equipo de investigación.

2) “Transformar para coñecer”. Con este enfoque trátase de reflexionar sobre as prácticas

realizadas,  de  non  tomalas  como  simples  consecuencias  lóxicas  do  coñecemento

acadado, senón como fontes de verificación ou falsación dese coñecemento e, por

tanto, como fontes de nova información valiosa para o autocoñecemento popular. 

Neste sentido se dirixiu a campaña de información que se fixo a través da prensa

local, de varias emisoras de radio para falar do problema da vivenda no barrio histórico,

panfletos  e  murais  itinerantes  polo  barrio  e  a  creación  dunha  nova  comisión  de
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comunicación no PC na que, inicialmente, se tentou que fose dinamizada pola mocidade

do barrio, moita dela allea ao PC ata entón. 

En xeral, analizamos despois que estas prácticas tiveron moita menos repercusión da

buscada,  debido  a  que  o  mesmo  PC  entraba  nunha  fase  de  moita  incerteza  e

inestabilidade  interna,  sen  apoiar  decididamente  a  “loita  urbanística”.  Tampouco  a

proposta  práctica de crear unha cooperativa de vivenda para continuar o proceso de

autocoñecemento tivo o seguimento necesario (aínda que algo debeu coallar xa que na

actualidade están en trámites de constitución dunha sociedade dese tipo e na procura dun

inmoble axeitado que acondicionar para varias unidades de convivencia). 

Quen si demostraron usar frecuentemente o estudio foron distintos periodistas locais

que o divulgaron mesmo tomando os seus datos máis “radicais”, o cal tamén foi analizado

dentro da comisión de urbanismo como un “éxito” en conseguir conectar as apreciacións

internas coas proxeccións do resto da cidade sobre o barrio. 

Por último, a práctica máis importante que foi sometida a reflexión foi o uso que da

información sociolóxica e urbanística fixeron as entidades veciñais convidadas, inicialmente

(porque despois foron deixándose de lado), ás comisións de seguimento do Urban. Cunha

análise dos documentos nos que se baseaba o Urban e usando os informes do noso estudio,

elaboráronse  críticas e  propostas  específicas nos  contidos,  así  como na metodoloxía  de

coxestión do Urban, pero os dirixentes do Concello (por entón xa gobernando un partido de

dereitas) fixeron o posible para desactivar mesmo estas mínimas demandas veciñais.

En  conclusión,  coa  –i-a-p-  conseguiuse  que  os  técnicos  investigadores  responderan

constantemente  ás  demandas  de  coñecemento  das  organizacións  comunitarias  e  que

realizaran unha investigación discutida en varias  das  súas  fases  cos  activistas  do  barrio.

Gracias ao contacto permanente se catalizou un proceso de aprendizaxe mutuo e tamén

de  asesoramento  técnico  e  devolución  periódica  das  informacións  que  ían  sendo

producidas, e tamén logrouse que eses técnicos participaran dende a súa posición “crítica”

nas accións reivindicativas e comunicativas no barrio. 

Non houbo, pois,  posibilidade de participar en accións de transformación social  máis

radicais, polo que non podemos valorar en qué medida é positivo que os investigadores

tamén se impliquen a ese nivel. Tampouco considero que todos os procesos sociais do barrio

poidan  condensarse  e  avaliarse  a  partir  da  –i-a-p-  realizada,  xa  que  esta  tiña  que

concentrarse  na  rehabilitación  urbanística  e  outros  conflictos  importantes  -como  o  dos

“ruídos”  e  o  das  “drogas”-  escapábanse  das  posibilidades  materiais  e  temporais  dos

sociólogos. 

Por último, a –i-a-p- é só un proceso de participación social máis e está constrinxida polo

contexto xeral que afecta ao barrio, por iso as crises dentro do PC e das súas relacións co

Concello,  e  o  cambio  de  goberno  municipal  e  a  imposibilidade  de  que  o  equipo

investigador seguise implicado voluntariamente no barrio durante moitos meses posteriores
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ao estudio, foron circunstancias fundamentais para que a –i-a-p- tivera uns límites e unha

necesidade de finalizar, aínda que a comunidade non quedase suficientemente formada

como para continuar o proceso de autocoñecemento ela soa.

1.6 A colaboración veciñal co goberno municipal en crise e outras formas de
participación urbana

Como un dos obxectivos da –i-a-p- introducimos algo que tanto ao PC como ao Concello

lles  parecía estraño:  analizar  a historia da participación veciñal  no barrio en relación ao

urbanismo. Podía atentar contra a súa integridade, fracturarlles a súa lexitimidade. Pero as

primeiras  discusións  dentro  da  comisión  de  urbanismo  do  PC  xa  demostraron  que  era

necesario  autocoñocer  con  precisión  as  posibilidades  e  límites  dos  mecanismos  de

“colaboración” que se estaban dando ata entón co PERI. 

En realidade, o “retro-control” popular ao planeamento urbano era a modalidade

central de participación urbana que acaparaba todas as forzas e atencións, pero non era

suficientemente satisfactorio nin tampouco era a única forma de participación urbana que

se practicaba e se podía practicar. Por iso, parte do noso labor consistiu en esclarecer esa

diversidade:  en facer  da participación un fin  e  un  medio da investigación,  facendo de

espellos ao grupo organizado do barrio.

O primeiro que se debe notar agora é que a raíz destes afondamentos ocorreron

dous sucesos imprevisibles: 1) o Concello fíxose máis impermeable ás críticas e esixencias de

participación máis directa formuladas polo PC; 2) varios membros da comisión de urbanismo

do PC abandonarona ao comprobar que case non existía posibilidade de que a comisión

tomase decisións que vinculasen ao Concello e que, ademais, o conflicto dos ruídos seguía

agudizándose sen atoparse solucións (este tema foi unhas das motivacións principais polas

que algúns se integraron na comisión).

En  segundo  lugar,  a  discusión  de  tres  esquemas  participativos  básicos  (a

“participación  total”  no  sentido  que  lle  dá  o  situacionismo,  a  “planificación  radical”  no

sentido das propostas de Alexander ou Goodman, e o “control popular a quen controla”

propia  da  democracia  o  liberal)  amosou  tamén tres  fortes  limitacións  presentes  naquel

momento: 

1) o proceso de rehabilitación urbanística non estaba sendo atoxestionado popularmente

e, polo tanto, os obxectivos sociais tampouco podían garantirse sen esa democracia

directa do UR (nese sentido foi sintomático que un técnico do Concello afirmase nunha

xuntanza que era  imposible un  “urbanismo de clase” cando se  propuña privilexiar  a

intervención social e urbanística en certas zonas do barrio); 
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2) os técnicos do Concello ou que eran contratados eventualmente por este impedían, en

gran medida, a participación veciñal no deseño das obras ou, cando menos, en parte

do seu deseño (nos obxectivos, criterios, contextualización, imaxe resultante, etc.); 

3) o  equipo do Concello  encargado da rehabilitación do barrio  admitía unhas amplas

marxes de discusión sobre os proxectos concretos e o proceso en xeral, pero non admitía

modificar as decisións que xa tiña tomadas ou alterar o curso das obras cando estaban

comezadas (chegando a manifestar algún dos seus membros que “opinar está a berto a

todo o mundo, pero as decisións tomámolas soamente nós”).

Vexamos, pois, en qué consistía o modelo de participación retro-controladora  que

predominou neste caso e describamos despois as outras prácticas de participación urbana

presentes de forma máis secundaria.

O control popular do planeamento pode facerse en dúas grandes fases: o deseño

(ou  planificación,  propiamente  dita)  e  a  xestión  (que,  sen  embargo,  tamén  debe  ser

planificada). A primeira pode dividirse en tres momentos principais: 1) a información que se

lles dá aos técnicos antes ou ao principio do planeamento ou dun proxecto de actuación

concreta, e a discusión conxunta da relevancia da mesma; 2) discutindo e modificando, se

é necesario, o “croquis” xeral que os técnicos elaboran (por escrito e graficamente) antes

de definir completamente o proxecto; 3) criticando socialmente o proxecto definitivamente

elaborado,  aceptando  a  posibilidade  de  que  sexa  rexeitado  completamente  e  a

necesidade de cambialo e, mesmo, de empezar de cero outra vez. 

A grandes trazos, estes momentos son semellantes aos mecanismos formais existentes

na lexislación urbanística –consulta, exposición pública do avance e alegacións aos planos

finais-, pero son os mesmos urbanistas (Saravia, 1998) quen recoñecen que, na práctica, nin

a “consulta” comporta discusión ou información social en profundidade, nin o “avance” é

xa  tal  senón  case  que  unha  “aprobación  definitiva”  debido  á  complexidade  dos

planeamentos  e,  por  último, como puidemos comprobar  no centro histórico de Vigo,  só

realizan “alegacións” algúns individuos das clases medias e altas, que están ben informados

e se poden pagar asesores para iso.

A  xestión,  pola  súa  parte,  podería  dividirse  en  dous  momentos  principais:  1)  o

seguimento  colectivo  e  control  crítico  do  desenvolvemento  material  das  obras;  2)  a

avaliación en todas as súas dimensións da obra realizada. Evidentemente, unha vez que as

obras son adxudicadas a unha empresa de construcción, resulta difícil esixirlle a esta que

altere  condicións  da  obra  que  non  estaban  estipuladas  no  contrato,  aínda  que  a

observación directa da obra conduza á convicción de que é necesario algún cambio. Este

tipo de consecuencias aumentarían os custos das obras, polo que o esforzo principal de

participación debe facerse nos  momentos de planeamento.  Onde si  se  pode exercer  a

“inspección” é no cumprimento do estipulado, e as propostas constructivas poden atinxir ás
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formas de realización. En xeral, as consecuencias desta participación “retro-controladora”

da xestión soen quedar máis ben en advertencias para futuras actuacións. 

O feito de que a comisión de urbanismo do PC exercera a súa acción en todas estas

fases non significa que acadara as consecuencias desexadas. Por exemplo,  e sen entrar

aquí nos múltiples detalles e aspectos que se discutiron, moitos dos novos arquitectos autores

dos proxectos de rehabilitación facían as súas consultas cos veciños da zona e tamén con

algúns das organizacións do barrio, pero despois non existían posibilidades de valorar os seus

“croquis”,  senón só os proxectos definitivos e sen opción a modificalos.  Pola súa parte, o

Concello resistiuse a alterar algunhas das obras en marcha que foron criticadas polo PC e

polos veciños da zona, e da experiencia desa crítica non só non sacou “advertencias” para

o futuro,  senón que se colocou no extremo contrario, facéndose máis inmune ás críticas

veciñais.  Xa  que  logo,  esta  modalidade  “liberal”  e  mínima  de  participación  semella

imprescindible  en  toda  democracia  que  precise  da  intervención  técnica  nalgún  dos

proxectos sociais ou urbanos que desenvolva. Sen embargo, as limitacións observadas na

súa práctica demostran que, no contexto das democracias liberais, os técnicos e os políticos

teñen poder suficiente para aceptar esas posibilidades de participación, pero tamén para

eludir as súas consecuencias.

De todos modos, a participación urbana desenvolvida dende abaixo é moito máis

ampla e supera o marco estricto da democracia liberal. ao mesmo tempo, tamén amosa

que as organizacións populares nunca poden representar á totalidade do barrio no que se

ubican,  o  cal  limita  as  posibilidades  de  democracia  directa.  Vexamos,  pois,  outras

modalidades do repertorio participativo practicadas neste caso.

1) Os procesos de “toma de decisións” implican que unha institución (realmente algúns dos

seus dirixentes na xerarquía formal da mesma) ou unha asemblea cidadá (realmente, só

os colectivos organizados e os comunicadores informais que asisten á mesma) tomen a

decisión  en  representación  do  resto  da  poboación  que  vai  ser  afectada  por  esa

decisión. Canto máis unipersoal e menos asembleario é o órgano decisiorio, máis ampla

é a poboación representada e afectada polas súas decisións. O PERI, por exemplo, foi

consensuado  socialmente  primeiro,  pero  a  decisión  final  da  súa  aprobación

correspondeulle ao Concello. Moitos dos proxectos derivados dese planeamento esixían

novas decisións, pero cando non existiu consenso sobre elas o Concello volveu a decidir

unipersoalmente, xa que tiñan a lexitimidade de ser os representantes de toda a cidade.

O  Plan  Comunitario,  pola  súa  parte,  funcionaba  dunha  maneira  asemblearia,  pero

tampouco realizaba consultas nin mantiña contacto habitual coa veciñanza do barrio

máis distante desa organización, polo que nalgúns conflictos actuouse sen contar cos

veciños máis directamente afectados por unha obra polémica.

2) A “construcción” material do espacio público non depende só do planeamento urbano

e da súa execución, xa que a cidade vaise construíndo gracias a numerosas iniciativas,
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mesmo á marxe do planeamento. Algunhas actuacións privadas de “autoconstrucción”

non  buscan  máis  que  eludir  o  planeamento  para  maximizar  os  beneficios  dunha

empresa á marxe do interese público, como é o caso dalgunhas das “renovacións” de

edificios  históricos  no barrio  ou  das  adhesións  de “áticos”  de baixa habitabilidade e

ruptura dos aliñamentos entre edificios. Pero as contínuas “rehabilitacións” de edificios

“okupados” ou de pequenos aspectos das vivendas alugadas, foron tamén iniciativas

populares  cercanas  á  “autoconstrucción”  que  non  soen  ser  recoñecidas  como

participación urbana.

3) A “co-xestión” do planeamento ou de proxectos específicos entre entidades populares e

técnicos ou institucións, non foi o modelo predominante no barrio vello, coa excepción

do xa relatado co estudio en forma de –i-a-p- no que si  creemos que ese modelo foi

unha das bases do proceso. Pero tamén esa coxestión concreta experimentada non se

presentou en forma de equilibrado balance, xa que foi máis metodicamente fortalecida

pola relación entre o equipo investigador e o PC, que pola máis feble relación entre os

investigadores e o Concello.

4) A  “descentralización”  administrativa  pode  ser  un  coitelo  de  dobre  fío,  segundo  os

contextos.  No  barrio  histórico  existía  unha  forte  preocupación  polos  problemas

urbanísticos do barrio e considerouse sempre que a existencia dunha oficina municipal

propia  encargada da rehabilitación  e  situada no barrio  podería  ser  obxecto  dunha

maior influencia veciñal (aínda que tamén se temía que aumentase a burocracia de

forma ineficaz e só beneficiase á privatización da rehabilitación). Esta demanda non foi

nunca  aceptada  pola  corporación  municipal.  Os  únicos  acenos  descentralizadores

tiñan  que  ver  coas  actividades  culturais  ou  os  proxectos  de  prevención  de

drogodependencias, nos que se lles deixaba plena autonomía ás entidades do PC, unha

vez que se lles concedía a subvención económica. En materia urbanística o Concello só

admitiu descentralizar a elaboración duns guieiros informativos sobre as escasas axudas

económicas existentes na actual lexislación, pero para iso non achegou financiamento

e, ademais,  era un labor que se viña facendo informalmente por parte dos técnicos

traballando no barrio.

5) Unha  última forma  de  participar  experimentada aquí  é  a  que  podemos  denominar

“implicación”. Consiste en estender as redes sociais de persoas  que poden acudir  ás

convocatorias  dos  colectivos organizados ou apoialos  publicamente (así,  realizáronse

manifestacións, asembleas nalgunhas rúas ou as varias festas anuais que se celebran no

barrio, cunha consistente participación veciñal). A comunicación informal na rúa, nas

tendas, no mercado, nos bares ou en calquera dos actos de expresión colectiva, son os

exercicios máis constantes de buscar eses apoios. 

O feito de poder ir a pé a case todos os puntos do barrio e poder atoparse na rúa

case de cotío, favoreceron as impliacacións externas, con xente que, por exemplo, entraba
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nova nas comisións do PC ou se afiliaba á Asociación veciñal despois de acudir aos seus

locais (onde coincidía o PC e o equipo de investigación) a facer algunha consulta sobre a

rehabilitación de vivendas ou sobre a asistencia social. 

Non obstante, as entidades sociais organizadas acusan, tamén neste barrio, a súa

particular endogamia. Así,  moitos dos membros máis activos destas entidades pertencían

aos  sectores  “superiores”  das  clases  baixas  e  medio-baixas  do  barrio,  con  ingresos

económicos máis estables, con maiores cualificacións escolares ou profesionais, con hábitos

culturais máis formais como ler a prensa ou asistir a conferencias, etc. 

Coa  aplicación  da  enquisa  e  coa  transcricións  das  entrevistas  do  estudio,  por

exemplo,  tentouse  ampliar  tamén  as  redes  de  grupos  sociais  vinculados  con  estas

organizacións  do barrio,  buscando xente por medio da asistente social  do barrio ou por

medio de familiares e amizades de persoas que participaban no PC, así como con sectores

da mocidade de Vigo que tiñan unha imaxe estereotipada do barrio, para que tivesen a

oportunidade de informarse da rehabilitación do barrio, do PC e de informar logo eles a

outras persoas do barrio coas que ían ter relación. 

No transcurso da aplicación do PERI, pois, puido describirse un ciclo de achegamento,

primeiro, e de bloqueo, despois, das relacións entre o Concello e as organizacións veciñais.

O PC autoxestionaba diversos procesos no barrio, pero a súa relación co UR foi cun talante

negociador  e  reivindicativo  dende  o  comezo,  quedando  reducido  finalmente  a  unha

resistente  crítica  das  decisións  municipais.  Este  contexto  era  propio  dun  momento  de

transición no que cambiaba o goberno municipal e o PERI ía ser subsumido no programa

Urban, polo que afectou tanto ás posibilidades de desenvolver máis as consecuencias da –i-

a-p- como ás modalidades de participación urbana que se daban no barrio. 

En gran medida, o PC tivo que ceder poder de decisión ante a rehabilitación urbana

articulada  polo  Urban  para  poder  defender  a  continuidade  das  súas  parcelas  de

intervención  social,  pero  isto  agrandou  aínda  máis  a  fenda  entre  as  intervencións

urbanísticas,  o  control  popular  das  mesmas  e  os  contidos  sociais  delas.  Saunders  (1981)

atribuíalle  o  carácter  de  “pluralismo  imperfecto”  a  este  tipo  de  relacións  locais,  pero

acabamos de ver que os límites dese pluralismo poden ser suficientes como para manifestar

que, máis que unha simple loita por dereitos cidadáns ou por necesidades de equipamentos

colectivos, en contextos urbanos asistimos tamén a conflictos entre clases sociais e entre

corpos tecnocráticos e organizacións populares, poñéndose en cuestión, así, os procesos de

capitalización e de corporativización que afectan ás zonas “estratéxicas” da  cidade.
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2 Santiago de Compostela: proxección internacional e elitización social

...subió a la construcción como si fuese sólida,
alzó en el balcón cuatro paredes mágicas,
ladrillo con ladrillo en un diseño lógico,
sus ojos embotados de cemento y tránsito,
sentose a descansar como si fuese un príncipe,
comió su pobre arroz como si fuese el máximo,
bebió y sollozó como si fuese máquina,
danzó y se rió como si fuese el próximo,
y tropezó en el cielo cual si oyese música...

Chico Buarque: Daniel Viglietti

Os  procesos  de  intervención  urbana  no  centro  histórico  de  Santiago  de  Compostela

merecen unha atención especial por varias razóns: 1) Foron algúns dos máis precoces en

actuar,  tano  no  contexto  galego  como  no  estatal  e  no  atlántico  galego-portugués;  2)

Tiveron  por  ámbito  de  acción  un  conxunto  arquitectónico  e  monumental  de  gran

relevancia internacional (foi declarado Patrimonio da Humanidade pola UNESCO) e moi

habitado  (como  espazo  de  centralidade  para  os  residentes  da  cidade  e  como  espazo

turístico para os visitantes); 3) Combinaron amplos recursos económicos e humanos con

actuacións diversificadas; 4) Amosaron as faces máis exitosas politicamente ao mesmo

tempo  que  puxeron  en  evidencia  algúns  dos  problemas  e  disfuncións  presentes  na

evolución dos centros históricos da maior parte de cidades grandes e medianas.

Na actualidade, a aparencia do centro histórico é a dun lugar con intensos e variados usos

sociais dos espazos públicos, de bos estados de conservación arquitectónica e, cando non,

de  dinámicos  procesos  de  obras  de reforma  e  reconstrucción.  Tamén é un barrio  (ou

conxunto  de  barrios,  máis  ben)  moi  cobizado  na  cidade  e  cada  vez  con  prezos máis

elevados  de  compra-venda  e  de  arrendamento,  o  que  se  pode  verificar  nos  animados

fluxos de  transaccións  e mediacións  inmobiliarias.  Sen  embargo,  cómpre  descubrir  as

causas que deron lugar a esta situación e as dimensións máis ocultas desa realidade.

2.1 Condicións sociais de posibilidade da experiencia de rehabilitación

Con respecto ás causas, cada unha tivo un peso de influencia distinto. Identificarémolas,

ante todo, e analizaremos o acontecido no seu contexto, despois.
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En primeiro lugar, debemos citar as preexistencias da cidade histórica que eran notables e

abundantes,  debido  en  gran  parte  ao  escaso  desenvolvemento  económico  da  cidade

mesmo  nas  décadas  de  máis  medre  nas  áreas  metropolitanas  de  Galicia  (Vigo  e  A

Coruña),  1960  e  19702.  Aínda  que  obtivo  unha  declaración  oficial  como  “conxunto

histórico de interese nacional” en 1941, non se coñecen accións urbanísticas premeditadas

que fixeran algo por conservar ese patrimonio, polo que se debe á poboación residente na

zona, aos comerciantes  e ás institucións eclesiásticas  (seminarios,  conventos,  Catedral,

etc.)  e  administrativas  (municipais,  universitarias,  etc.)  con  propiedades  nela,  a

transmisión  dese  legado  construído  cunha  aceptable  “conservación  de  mínimos”.

Evidentemente, co paso dos anos foron producíndose degradacións parciais de espazos

públicos e edificios, así como o abandono residencial dalgunhas partes. Pero o punto de

partida  era  claramente  de  vantaxe  en  comparación  con  outros  centros  históricos  que

perderan moitas desas pegadas históricas, centralidade urbana e uso social.

En segundo lugar, a posición do centro histórico na cidade gañou “valor” a partir dunha

serie de acontecementos políticos. De feito, a cidade no seu conxunto experimentou un

cambio substancial cando foi declarada capital da Comunidade Autónoma de Galicia en

1982 o cal estimulou decididamente as actividades económicas, a poboación residente3, o

crecemento da Universidade e a expansión urbana nas últimas dúas décadas a un ritmo

máis  elevado que  o doutras  grandes  cidades  galegas.  A ese  fenómeno  engadíuselle  a

mencionada declaración da UNESCO en 1985 e o auxe turístico do Camiño de Santiago

tamén corroborado oficialmente con outro galardón da UNESCO en 19934. 

A  ascendencia  á  alcaldía  dun  arquitecto  durante  dezaseis  anos  (1983-1999)  e  a

designación en 1995 como “cidade europea da cultura” para o ano 2000, contribuíron a

lanzar arriscadas e ambiciosas operacións de transformación urbana contando con famosas

figuras  internacionais  da  arquitectura  (Álvaro  Siza,  Josef  P.  Kleihues,  Isozaqui,  etc.)

amplamente promocionadas e, por tanto, rendibilizando simbolicamente as súas elevadas

2 Costa e Morenas, 1989; Dalda e Viña, 1995b.
3 No estudo máis recente, o “casco histórico” acollería a 4.342 residentes (un 4% da poboación total) e os barrios
populares que tamén están –parcial ou totalmente- no ámbito do Plan Especial, 20.685 moradores (un 20% do
total municipal) (Aldrey, 1999). A Memoria do Plan Especial da Cidade Histórica estimaba, para 1989, uns
12.500 residentes e case 5.000 “transeúntes” (estudantes, en grande medida). 
4 A cidade pode recibir máis de 2 millóns de turistas cada ano, agás nos anos con acontecementos especiais
(como o Xacobeo), que convoca a máis de 8 millóns (Estévez, 1998).
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minutas profesionais (Perozo, 1993). Por se o anterior fora pouco, creouse un Padroado

Real,  presidido polo xefes da Monarquía española que, á súa vez, creou un Consorcio

participado polo Concello, a Xunta de Galicia e o Estado central (Estévez, 1998). Este

Consorcio  achegará  o  primeiro  gran  financiamento  económico  para  as  accións  de

rehabilitación (de carácter monumental, en principio), nuns anos nos que outras cidades só

dispuñan das oportunidades  e escasos recursos  que lles ofrecían os fondos dos Planos

Cuadrienais de Vivenda.

En terceiro lugar, sería de esperar que todo o proceso de rehabilitación se sustentase nun

planeamento urbanístico singular e dinamizador. Sen embargo, o planeamento aprobado

para todo o ámbito considerado histórico5 non foi especialmente orixinal nin  innovador.

Queremos  dicir  que,  malia  a  indubidable  calidade  do  documento  redactado,  a  súa

estratexia  pode  calificarse  de  conservacionista e  amósase  moi  receoso  con  mínimas

mudanzas  no  patrimonio  ordenado:  un  exemplo desa  orientación  é  que  deixou  nunha

situación  de  ilegalidade  -“fóra  de  ordenación”-  a  máis  de  600  andares  de  planta  alta

-áticos engadidos mediante “autoconstrucción”, polo xeral- usados como vivenda. Outro

feito  relevante  é  que  as  accións  de  rehabilitación  comezaron  cando  aínda  non  estaba

aprobado  o  Plan  Especial  de  Rehabilitación  do  Centro  Histórico,  aínda  que  algúns

documentos previos deste xa as estaban “inspirando”. Aquelas principiaron en 1990 e o

Plan  foi  aprobado  definitivamente  en  1997,  despois  de  case  dez  anos  en  redacción

(encargouse  en  1988).  O  Plan  tampouco  enfatizaba  especialmente  a  xestión  (con

programación, obxectivos, etc.), nin incorporaba convenios con propietarios. 

A participación social non destacou en canto a debate social e formulación de suxestións,

mais suscitou un importante número de alegacións que respondían, nunha grande medida,

aos intereses  de propietarios  particulares  que vían ameazadas as súas  posibilidades  de

rendibilizar economicamente as súas propiedades6. O Plano Especial regulou minuciosa e

afinadamente toda a complexa variedade da zona (ata  os usos posibles das numerosas

5 O  ámbito  do  Plan  Especial  abrangueu,  de  forma  acertada, moito  máis  que  o  centro  urbano  histórico,
incorporando outros barrios tradicionais –antigos arrabaldes- contiguos co máis central (Belvís, San Lorenzo,
Galeras, Hortas de San Clemente, etc.).
6 5.221 alegacións en total, pero reducidas a 392 por ter moitas un contido substancialmente idéntico. Fóra de
prazo recibíronse outras 26 alegacións que tamén foron analizadas polo equipo redactor. É esta cifra de 418
alegacións a que se utilizou como referencia nas respostas e presentación no Pleno. Desa cantidade, 29 foron
remitidas por asociacións (2 asociacións de comerciantes e 6 asociacións veciñais), 41 por partidos políticos (1
polo BNG e 40 polo PP) e 3 por organismos públicos (Instituto Galego de Arqueoloxía; Consellería de Muller,
Familia e Xuventude; e Delegación de Economía e Facenda). (Acta nº 6 da sesión extraordinaria do Pleno da
Corporación de Santiago de Compostela, 24 de marzo de 1997).
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hortas interiores, por exemplo), chegou a ser a norma urbanística de referencia e obtivo

recoñecementos  internacionais  importantes  como o Premio Europeo  de  Urbanismo en

1998. En definitiva, non foi o motor da rehabilitación porque esta se iniciou antes da súa

aprobación, pero desde a presentación do Avance en 1995 xa a foi nutrindo de criterios e

unha vez aprobado uniu forzas con ela.

En  cuarto  lugar,  desde  un  punto  de  vista  máis  institucional  e  técnico,  un  factor  que

impulsou o proceso de rehabilitación foi a creación incipiente dunha “oficina municipal de

rehabilitación e vivenda” e, a continuación, a creación doutra entidade semellante dentro

do Consorcio dedicada en exclusiva ao centro histórico. A primeira estivo infradotada en

persoal ata o ano 2004, no que se está ampliando. Sen embargo foi establecida en 1986,

catalizou o primeiro “plan piloto de rehabilitación” en 1990 que serviu como “laboratorio

de probas” para as sucesivas accións que protagonizou a outra oficina de rehabilitación -a

do Consorcio- e constituíu o mecanismo administrativo que canalizaba formalmente no

Concello e na Xunta os expedientes tramitados. 

A  oficina  de  rehabilitación  instaurada  polo  Consorcio  da  Cidade  de  Santiago  de

Compostela  tiña  unha  gran  independencia  no  seu  funcionamento  interno,  contou  con

abundantes  recursos  económicos e dotouse dun numeroso e variado cadro  de persoal.

Outros  48  arquitectos  en  formación  e  uns  30  arqueólogos,  como mínimo,  redactaron

proxectos para esa entidade. A atención personalizada aos demandantes de subvencións e

a axilidade e rapidez das intervencións, garantiron unha alta satisfacción social. Por iso,

desde o inicio da súa andaina en 1994 supuxo o principal mecanismo de visibilización das

accións rehabilitadoras (Ramos et al., 1995).

2.2 A concreción das accións de rehabilitación

O proceso  de  rehabilitación  do  centro  histórico  de  Santiago  de  Compostela  ten  unha

evolución que pon de relevo as súas luces e sombras. En concreto, houbo catro programas

de rehabilitación no centro histórico:

• 1990-1992:  Plan  Piloto  de  Rehabilitación.  Foi  concibido  pola  oficina  municipal  de

rehabilitación, precisamente,  para  testar o funcionamento administrativo do proceso de

tramitación de axudas a residentes que querían rehabilitar as súas vivendas (íntegra ou
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parcialmente:  de  feito,  unha  “actuación”  comprende  esas  variacións,  así  como  tamén

intervencións  en  elementos  comúns  dos  edificios).  Destinou  72.000  €  en  forma  de

subvencións  para  32  “actuacións”  de  rehabilitación  e  alcanzou,  segundo  o  seu

responsable,  o obxectivo “experimental” proposto.  Polo seu carácter  provisional, foi  o

Concello quen achegou todo o financiamento desas actuacións.

• 1992-1994:  Plan  de  Rehabilitación  de  Fachadas.  Destacan  dous  trazos  no  seu

desenvolvemento:  1)  a  xestión foi  moi  áxil  e  eficaz;  2)  espertou  un  interese  masivo.

Unicamente proporcionaba subvencións para pintar muros e carpinterías exteriores, e para

reparar  baixantes, canelóns, cornixas e aleiros. Un total de 1.623  edificios recibiron as

subvencións de 2.700.000 € achegadas integramente polo Consorcio. 

• 1994-1997:  Programa  Ponte  de  Rehabilitación  Interior  de  Vivendas.  Comportou  o

complemento imprescindible ao programa anterior e foi o punto de inflexión dos procesos

de rehabilitación. En moi poucos anos acadou intervir en 611 “actuacións”, concedendo

subvencións  por  valor  de  4.200.000  €  (procedentes  do  Consorcio  na  súa  totalidade).

Actuou nas vivendas sen que estivese aprobado o Plan Especial, pero co alicerce dunha

ordenanza municipal específica para regular as axudas á rehabilitación, aprobada en 1994.

Ademais das subvencións económicas para rehabilitar edificios e vivendas, tamén ofrecía

información detallada, asesoramento, redacción dos proxectos e presupostos de execución

para “obras menores”, así como a dirección desas obras e o seu seguimento.

• 1995-2004:  Programa  de  Rehabilitación  de  Locais.  Dirixiuse,  fundamentalmente,  a

subvencionar o acondicionamento da imaxe externa dos locais comerciais e hostaleiros da

cidade  histórica,  co  propósito  de  integralos  na  paisaxe  urbanística  e  arquitectónica

tradicional.  O resultado, ata  a data,  é un total de 160 negocios  subvencionados cunha

cantidade bruta de 860.000 € (financiamento procedente todo do Consorcio).

 

 • 1997-2004: Programa de Rehabilitación de Edificios e Vivendas. Concibiuse a partir da

entrada en vigor do Plan Especial (1997) e da redacción dunha nova ordenanza reguladora

das axudas á rehabilitación (1999). Continúa o labor do Programa Ponte, pero se formula

coa intención de “personalizar as subvencións en función das condicións económicas e

familiares, para contribuír a fixar no centro histórico aos segmentos de poboación de

35



menos  capacidade  económica,  dando  así  cumprimento  a  un  dos  obxectivos  do  Plan

Especial” (informe municipal, 2004). O financiamento provén agora dos convenios que

asina  o  Concello  co  IGVS-Xunta  de  Galicia  e  o  Ministerio  de  Fomento,  como

desenvolvemento  do  Plan  de  Vivenda,  aínda  que  o  Consorcio  segue  a  manter  unha

contribución  case  parella  en  forma de  subvencións  directas  (para  a  rehabilitación  dos

elementos comúns dos edificios) e do mantemento da súa propia oficina de rehabilitación.

Con este programa executáronse 318 actuacións e concedéronse 2.200.000 € en forma de

subvencións. 

O que máis salta á vista é o ritmo desas accións de rehabilitación. A forte suba do período

1992-1997 e  a  brusca  caída  posterior  ata  hoxe responden  a  tres  factores,  segundo  as

declaracións dun técnico municipal: 1) a que o Consorcio diminúe drasticamente as súas

xenerosas  contribucións  económicas  desde  1996;  2)  a  que  diminúen  as  demandas  de

subvención por parte dos residentes; 3) a que se produce unha crise de funcionamento na

oficina de rehabilitación do Consorcio. Paga a pena profundar nos dous últimos, pois o

primeiro parece  explicable atendendo a que cumpriu o papel  de dinamizador inicial  e

puxo  en  marcha  unhas  estruturas  que  despois  aproveitan  eficazmente  os  fondos

canalizados a través da Administración Autonómica para as “Áreas de Rehabilitación”

declaradas.

2.3 Procesos sociais subxacentes: elitización e crise da xestión

A  diminución  da  demanda  é  tal  que  algún  ano  non  se  chegou  a  realizar  ningunha

actuación  (en  particular,  en  1996 e  1997 non  houbo financiamento  ningún).  Falamos

sempre  de  “actuacións  rematadas”;  é  dicir,  que  existen  algunhas  obras  iniciadas  con

solicitudes de subvención e mesmo contando con algún tipo de “concesión provisional”,

pero pendentes de obter unha “cualificación definitiva” ata o momento en que se consigne

o fin de obra. 

Unha diminución nas actuacións rematadas vai parella a unha diminución das demandas

de subvención, aínda que leven ritmos descompasados. Unha hipótese é que diminuísen

porque xa non existise “necesidade” física de rehabilitar vivendas deterioradas unha vez

que se producen os primeiros programas de gran impacto.  Pero existen probas  na súa

contra: a rehabilitación privada, sen subvencións, segue existindo a un ritmo e frecuencia
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moi intensos. Outra hipótese, apuntada por un técnico do Consorcio, é que a demanda de

subvencións  sufra  unha grande  estacionalidade  (menos  demandas  en  verán  e  máis  en

inverno) e fluctúe segundo a publicidade e aparición en prensa de anuncios relativos ás

axudas para rehabilitar. Esta última posibilidade podería completar mellor a explicación se

temos en consideración outra hipótese:  aconteceu un proceso de substitución de clases

sociais ou elitización (gentrification).

Non se dispón de datos certos que demostren o desprazamento de poboación de baixos

ingresos  fóra  do  centro  histórico  e  a  ocupación  dos  seus  lugares  (e  dos  que  estaban

baleiros)  por clases  medias e  altas (profesionais,  profesores,  funcionarios,  etc.).  Serían

precisas análises lonxitudinais dos movementos padronais e tamén enquisas específicas.

Pero si se dispón de indicios desa substitución nos altos prezos que foron acadando en

poucos anos os inmobles  desta zona,  tanto rehabilitados como sen rehabilitar:  malia a

renuencia  a  ofrecer  datos  precisos  por  parte  de  moitas  axencias  inmobiliarias,

comprobamos un recoñecemento xeneralizado de que en 10 anos os prezos de compra-

venda  se  triplicaron  (un  incremento  do  300  %).  Un  técnico  municipal  estimou  ese

incremento á baixa se contamos desde 1996 (sobre un 115%). Actualmente, as vivendas

rehabilitadas  teñen  un  prezo  de  mercado  oscilando  entre  4.500  e  6.000  €/m2.  E  as

superficies  máis comúns que se poden atopar son de 50-60 m2, polo que o prezo que

teñen  (entre  240.000 e  300.000 €)  é  claramente  inalcanzable  para  as  clases  medias  e

baixas e, sobre todo, para quen busca acceder á súa primeira vivenda. Por outra banda,

eses tamaños habitacionais seleccionan tamén a residentes sen descendencia familiar. 

O  contraste  de  prezos  é  especialmente  notable  entre  o  centro  e  outros  barrios

relativamente  periféricos  da  cidade,  polo que  o auxe rehabilitador  do  barrio  histórico

comportou un amplo número de transmisións inmobiliarias que permitían ao vendedor

primixenio desprazarse  a  un barrio de recente construcción obtendo unha substanciosa

plusvalía. Por tanto, é de supoñer que moitos dos novos propietarios non precisen das

axudas públicas previstas ou, simplemente, que non queiran esperar a súa concesión e ao

control público que implica, cando poden facer as obras con máis celeridade. 

De  forma  complementaria,  ás  persoas  máis  insolventes  economicamente  non  lles

compensa iniciar  unha rehabilitación que sempre lles vai  comportar  unha contribución

económica pola súa parte (como mínimo un 30% para o que, a miúdo, deben pedir un
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préstamo) e numerosas xestións administrativas, cando poden vender de forma doada a

súa propiedade. De feito, malia que para a poboación insolvente a contía das subvencións

pode ascender ata un 90% do presuposto de execución das obras, só se rexistraron 5 casos

desde 1999. Estímase que a contía media de subvención oscila entre 7.000 e 8.000 € por

actuación, a cal é insuficiente para os casos nos que coincide insolvencia económica e un

gran  deterioro  da  vivenda.  Isto  pode  retraer  ou  inhibir  completamente  a  demanda  de

subvencións por parte deste colectivo e, desde logo, favorecer que venda a súa cobizada

propiedade ou, no seu caso, que reciba presións para mudarse de barrio se é inquilino

cunha  renda  por  baixo  do  que  poden  pagar  estudiantes  universitarios,  profesionais,

comerciantes ou funcionarios. 

Por outra parte, o funcionamento da oficina de rehabilitación do Consorcio comezou xa

marcado  por  unha  denuncia  do  procedemento  de  contratación  dunha  empresa  que,

segundo os denunciantes (o partido político na oposición municipal), non estaba dada de

alta  a  tempo.  Posteriormente,  todos  os  membros  desa  empresa  foron  contratados

individualmente  para  as  prazas  ás  que  optaban  antes  como empresa,  o  que  volveu  a

suscitar receos. Co paso dos anos, os resultados externos da rehabilitación e a relación cos

usuarios  foron  moi  eloxiados.  Ao  mesmo tempo,  o  xestor  desa  oficina  logra  manter

relacións moi fluídas e de moita confianza coa alcaldía,  creando un gran consenso ao

redor  do programa de rehabilitación de vivendas.  Desde o punto de vista interno,  sen

embargo,  a  organización  da  oficina  do  Consorcio  presentou  algunhas  fendas  que  se

fixeron públicas e danaron indirectamente ao programa. 

Unha delas puña en cuestión os criterios deontolóxicos desa entidade. O Colexio Oficial

de  Arquitectos  de  Galicia  denunciou  a  existencia  dunha  lista  de  arquitectos

“recomendados” e “censurados” para levar adiante os proxectos de obra maior e a lista

saíu finalmente publicada na prensa. Outra denuncia de máis calado –tamén con presencia

mediática-  paralizou  a  actividade  da  oficina  durante  algúns  meses:  acusábase  dun

funcionamento interior con irregularidades nos horarios de traballo, abusos de autoridade,

uso  das  instalacións  da  oficina  do  Consorcio  para  desenvolver  traballos  profesionais

privados, furtos de material, etc. Aínda que estas denuncias non tiveron, ata o momento,

consecuencias  xudiciais,  si  obrigaron  aos  responsables  municipais  e  do  Consorcio  a

algúns  cambios  de  persoal,  a  un  maior  control  do  traballo  por  parte  da  xerencia  do
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Consorcio e mesmo á mudanza de nome da oficina de rehabilitación que pasou a ser

denominada “unidade técnica do Consorcio”.

Estes  acontecementos  son  significativos  para  poñer  de  relevo  que  un  dos  piares  dos

procesos de rehabilitación está formado polo persoal técnico que os impulsa e xestiona.

Esa posición social atópase nun fráxil equilibrio sobre o que presionan as directrices e

estratexias  dos  responsables  políticos,  os  procedementos  e  criterios  establecidos  pola

normativa e por técnicos e directivos das Administracións financiadoras, as expectativas e

demandas efectivas de subvencións da poboación e, por último, o resto de profesionais

(empresas  construtoras  e  promotoras,  arquitectos,  aparelladores,  avogados,  etc.)  que

participan de forma privada ou vinculada á entidade xestora da rehabilitación. Agora ben,

esa  posición  proporciona  informacións  e  recursos  privilexiados  e,  en  consecuencia,

oportunidades para negociar ou lucrarse privadamente con eles. Os mecanismos de control

poderían  proceder  desde  todas  as  instancias,  pero  foron  os  propios  da  oficina  de

rehabilitación do Consorcio de Santiago os que máis fallaron.

O  “programa  ponte”  contribuíu  con  accións  positivas  e  innovadoras  no  eido  da

rehabilitación  (como,  por  exemplo,  as  6  aulas  de  formación  en  rehabilitación  que  se

impartiron para arquitectos e aparelladores),  pero tamén tivo aspectos críticos como os

mencionados e o seu devir foi parello ao avance da elitización social  no barrio. Neste

sentido, habería que relativizar o éxito político da experiencia e evitar concentrala nun só

programa que tivo os seus límites. 

2.4 Eixes, sinerxías e sombras do desenvolvemento da rehabilitación

Como  se  argumentou  anteriormente,  todas  estas  intervencións  no  centro  histórico

contaron cuns favorables puntos de partidas e cuns fortes apoios económicos. A inercia

das primeiras accións foi mantida grazas a que en poucos anos xa se cubriran tres dos

principais aspectos da rehabilitación: fachadas, vivendas e locais comerciais. Ningún dos

programas implementados era completo en canto ao tipo de obras incluídas, á contía das

subvencións  individuais  e  os  colectivos  sociais  abranguidos.  Pero,  en  conxunto,

iniciáronse no breve lapso de 5 anos (entre 1990 e 1995) abrindo expectativas e procesos

privados de rehabilitación independentes das subvencións. 
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Os  dous  programas  máis  intensos  de  rehabilitación  de  vivendas  foron  os  verdadeiros

estimuladores  e  representantes  da  totalidade  de  accións  rehabilitadoras.  Sen  embargo,

estas  incluíron  tamén  obras  de  reurbanización  de  espazos  públicos  en  xeral  e  de

pavimentacións en particular (en Hortas, Belvís, San Pedro, San Lourenzo, Sar, Alameda,

etc.).  A  recuperación  dalgúns  parques  (como  Bonaval,  Belvís  ou  San  Roque)  ou  as

actuacións  en  equipamentos  públicos  (como  a  creación  do  Centro  Galego  de  Arte

Contemporánea, o polideportivo de San Clemente, etc.) melloraron a plurifuncionalidade

dun barrio que o turismo masivo e as poboacións estudiantís e funcionariais manteñen moi

activo e habitado. O propio Concello incrementou as súas dependencias administrativas

no centro histórico, e a Xunta, a Universidade ou o Consello da Cultura Galega tamén

acometeron  obras  de  rehabilitación  nos  seus  edificios.  O  Consorcio,  pola  súa  parte,

dedicouse activamente a rehabilitar a totalidade de igrexas da cidade7. Neste sentido, pode

apreciarse que unha política de rehabilitación urbana non consiste só na execución exitosa

dos programas “de rehabilitación” mencionados, senón na consecución de sinerxías entre

múltiples accións, algunhas delas relativamente autónomas das políticas urbanas.

A especialización terciaria do barrio histórico está especialmente concentrada na súa zona

céntrica e alberga a todo tipo de comercios, establecementos financeiros e negocios de

hostalaría,  xunto  a  estudos  profesionais  nalgúns  primeiros  andares  dos  edificios  e  un

mercado  de  abastos  tradicional.  Non se  observan  in  situ grandes  predominancias  por

sectores, se ben percíbese a progresiva desaparición de tendas de comestibles e dalgúns

locais  tradicionais  (librerías,  zapaterías,  etc.)  que  tiñan  ás  clases  baixas  como

consumidores preferentes, a favor de establecementos máis novos (bares, cafeterías, etc.).

É un proceso silandeiro que conta coa vantaxe de que a oferta de locais en planta baixa

aínda é ampla e teñen unha valiosa proximidade ao resto do centro urbano. 

Outra  vertente  destacada  da rehabilitación  urbana é a  relativa á  mobilidade  peonil.  O

proceso de peonilización foi progresivo e pouco traumático. Entre 1984 e 1985 inícianse

as primeiras restriccións ao tráfico motorizado nalgunhas rúas (Vilar, Nova...)  e,  sobre

todo, en prazas nas que hoxe nos parecería insólita a presencia de coches: o Toural e o

Obradoiro.  Curiosamente,  non  houbo  unha  planificación  expresa  sobre  esta  cuestión,

7 Segundo un técnico desa entidade, levan 8 anos realizando ese tipo de intervencións monumentais. O custo
medio  de  cada unha  é  de  18.000  €  e  realizáronse  unhas  15 intervencións  cada ano (algunhas  nas  mesmas
igrexas). Tamén se rehabilitaron algúns pazos urbanos, pero non nese programa de “monumentos” senón dentro
do xeral de “vivendas”.
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senón  que  foron  medidas  tomadas  como  reacción  á  incipiente  degradación  que  se

aveciñaba. A considerable extensión da superficie  incluída dentro do Plan Especial  do

centro histórico permitiu tamén adoptar distintos graos de peonilización en cada parte e en

distintos momentos, sen suscitar unha reacción contraria moi estridente. É máis, a ampla

peonilización  establecida  contou  con  horarios  de  carga  e  descarga,  con  tarxetas

magnéticas de estricto uso para o acceso rodado de residentes e, sobre todo, coa creación

de novos e voluminosos aparcamentos soterrados nos bordes do centro histórico (un na

Avenida Xoán XXIII  –o máis voluminoso-, outro xunto ao Instituto Rosalía de Castro,

etc.). Como expresou o ex-alcalde: 

“Outra  actuación que propuxemos no Plan Especial tiña  que ver  moito  coas políticas de peonilización.
Peonilizar é unha palabra equivocada, creo que non é acertada. Peonilizar quere dicir que soamente poden
circular os peóns, e salvo que a estrutura, o deseño das vías sexa especialmente concreto e estreito, a cidade
histórica non pode ser peonilizada ó cento por cento. Na cidade histórica o que hai que poñer é racionalidade
e orde, todos podemos vivir na cidade histórica se nos poñemos de acordo en canto a utilización, horarios,
tamaño dos camións de carga e descarga, tipo de persoas que teñen tarxeta de paso permanente, con qué
racionalidade distribuímos as 24 horas de cidade histórica tódolos días, con qué método.” (Estévez, 1998)

Noutra dimensión avaliada, comprobamos que se ben a poboación non foi moi entusiasta

de forma colectiva co Plan Especial á hora de discutir os seus principios e obxectivos8 e

que  predomina  unha  propiedade  moi  empeñada  na  rendibilización  do  seu  patrimonio

construído no barrio  histórico,  as  institucións  atoparon un gran  aliado para  o  proceso

rehabilitador nos rexentes de locais comerciais. Cando menos, deberíase destacar o papel

xogado pola Asociación Compostela Monumental, integrada por diversas tendas e bares,

que participou nas campañas dedicadas  a  eliminar  mobiliario “plástico” das terrazas  e

carteis  luminosos disonantes,  ou a mellorar  as  súas  carpinterías  exteriores,  fachadas  e

escaparates  de cara  a  configurar  unha imaxe urbana  distintiva con respecto  ao centro

urbano máis  recente (o  “Ensanche”,  nesta  cidade)  e  ás  grandes  superficies  comerciais

(Área Central e El Corte Inglés). A miúdo sen necesidade de subvencións, cada vez máis

os propietarios dos locais comerciais foron “convencéndose” da obriga de adaptarse aos

canons  estéticos  predominantes  (dentro  dun  amplo  rango  de  posibilidades)  durante  a

última década.  

8 De feito,  as asociacións veciñais deste ámbito estiveron moitos anos case sen afiliación nin actividade. Na
revista O Pichel, nº 0, 2001, mencionábase a novidade de que a asociación veciñal Compostela Vella inaugurara
un local social.  Na mesma publicación menciónase tamén á asociación veciñal  A Xuntanza que abrangue o
barrio vello de San Pedro e outros de máis recente construcción (como Concheiros, Quiroga Palacios e Avenida
de Lugo). Lembremos que das 6 entidades veciñais que presentaron alegacións ao Plan Especial, esta foi a que
máis presentou. Na década de 2000 reverdeceron moitas asociacións veciñais que comezaron a saír da crise na
que se atopaban (Lorenzo et al., 2001).
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A sombra  máis  destacable  deste exemplo de rehabilitación  urbana vén  dada por unha

tendencia  que  poderiamos  denominar  “museística”.  É  dicir,  polo  excesivo  ceo  das

autoridades  por  manter  unha  imaxe  común  e  homoxénea  do  centro  histórico,  como

conxunto monumental ou “cidade-museo”. Deste xeito, algunhas manifestacións cívicas e,

por tanto, a pluralidade social,  quedaron sometidas a  implícitas normas de imposición

cultural e “orde” das clases dominantes.

En particular, podemos sinalar a sutil represión policial que se veu exercendo a artistas de

rúa  e a  outras  manifestacións  populares  nos  espazos públicos.  A presenza  policial  no

barrio medrou significativamente nas últimas décadas e algúns dos seus comportamentos

responderían máis a mandatos políticos expresos que á súa propia cultura profesional. Os

numerosos artistas e vendedores ambulantes que se gañan a vida na rúa enfrontáronse a

unha  constante  persecución  policial,  agás  naqueles  casos  que  obtiveron  permisos

municipais  expresos  para  desenvolver  a  súa  actividade  (previo  pago  da  taxa

correspondente).  Este custo só pode ser  asumido por aquelas  persoas  que fixan a súa

residencia na cidade por un período longo de tempo. De feito, nos soportais da rúa Nova,

despois de moitas negociacións, conseguiron manter de forma permanente durante todo o

ano  os  seus  tinglados  de  bixutería  e  marroquinería  unha  decena  de  persoas  tralo

pagamento  dunha  taxa  pola  licenza  municipal.  Non  obstante,  as  rúas  son  obxecto

continuado do asalto  de  manifestacións  artísticas  improvisadas  (danza,  música,  teatro,

etc.) que desafían ese control institucional debido á cálida aceptación que lles presta o

público  e  á  difícil  instauración  dunha  liña  férrea  que  as  separe  das  tamén  nutridas

actividades culturais programadas polo Concello nesta zona.

O reparto de panfletos,  xornais gratuítos e a colocación de carteis  informativos tamén

foron amplamente reprimidos, agás cando se trata da publicidade de empresas comerciais.

Son, sobre todo, as organizacións sociais, culturais e políticas as que viron restrinxidos

eses  dereitos  de  libre  expresión  pública,  retraéndose  ás  portas  de  locais  e  bares

específicos.  A “Ordenanza  de  protección  do  medio  ambiente  urbano”  prohibiu tamén

calquera tipo de inscricións ou pintadas e restrinxiu a colocación de carteis aos espazos

autorizados  e  sempre  que  contasen  con  licenza.  Ese  tipo  de  manifestacións,  ademais,

considerábanse  “infraccións  graves”.  En 1997,  de  feito,  creouse  unha Plataforma pola

Liberdade de Expresión que denunciou a arbitrariedade desas medidas, a falta de espazos

autorizados  suficientes  para  o  volume  de  mensaxes  informais  circulantes  e  o
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incumprimento desa normativa polos funcionarios do concello e por empresas privadas.

Nos anos seguintes, boa parte das críticas dirixíronse á instalación de cámaras de vídeo en

múltiples lugares do centro histórico.

Outro caso salientable de represión de iniciativas culturais vangardistas e innovadoras é o

acontecido coa clausura, desaloxo e derrubo da Casa Encantada. Trátase dun edificio que

foi  inicialmente cedido por un párroco a un colectivo de axuda a persoas marxinadas,

toxicómanas  e presidiarias.  Durante  anos  converteuse  nun lugar  de  referencia  para  as

festas,  obradoiros,  charlas,  ciclos  de  cine,  teatro,  fogueiras  de  San  Xoán,  activismo

electrónico, unha radio libre e reunión de colectivos críticos da cidade (Plataforma Redes

Negras-Nunca  Máis,  Marcha  Mundial  das  Mulleres,  Asociación  PreS.O.S.,  Filosofía

Encantadora,  etc.).  O  conflicto  coa  propiedade  administrada  pola  Igrexa  fixo  que  a

permanencia no edificio adquirise o estatuto de “okupación” ilegal.  O colectivo que o

habitaba e que organizaba moitas das actividades sociais foi finalmente desaloxado pola

forza en xuño de 2003 sen lograr que as autoridades municipais abrisen, nin sequera, unha

posibilidade de diálogo e negociación (reclamada reiteradamente polo colectivo okupa)9. 

Para concluír, non hai dúbida de que as autoridades municipais souberon vender a cidade

histórica como un produto simbólico de alta cotización internacional. O turismo relixioso,

cultural e académico aínda non acadou o seu máximo potencial de crecemento (Souto,

2001: 130). Tampouco poden darse por finalizados moitos dos procesos de rehabilitación

en todo o ámbito da cidade histórica. Entre esas súas asignaturas pendentes, poden citarse:

o acondicionamento do río Sarela, os espazos de bordo como a Praza de Galicia (Memoria

de Ordenación do Avance do PXOM, 2002), a recollida selectiva de residuos, a vitalidade

dos barrios  periféricos  da cidade histórica,  a marxinalidade social  nalgúns dos barrios

sociais lindantes con ela (Vite, por exemplo), a vivenda inaccesible nas zonas céntricas da

cidade para as clases medias e baixas...  E, como se argumentou,  a xestión política da

diversidade social e cultural tamén amosou importantes carencias.

 

3 Algunas orientaciones para ciudadanos, técnicos y políticos 
9 Pode consultarse unha detallada crónica dos avatares desta experiencia en: http://www.causaencantada.org. O
derrubo considerouse ilegal  polos colectivos que usaban o edificio  (con valor histórico-arquitectónico e sito
nunha das “unidades de actuación” definida polo Plano Especial do centro histórico) e foi denunciado ante o
Tribunal Superior de Xustiza. Outras experiencias de okupación no mesmo ámbito do Plan Especial (en Belvís,
na rúa Loureiros e no Campus Sur) tamén foron reprimidas anos atrás.
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• A rehabilitación urbana debe acometerse en todas aquelas zonas da cidade nas que se

precise  a  rehabilitación  de  edificios xunto  con  intervencións  noutros  eidos  urbanos  e

sociais.

A rehabilitación urbana abrangue a procesos de intervención no conxunto dunha zona

urbana na que a rehabilitación de edificios é urxente pero non constitúe a única dimensión

problemática  da  zona.  Perfílase,  por  tanto,  cando  por  baixo  do  deterioro  físico  das

vivendas  e  edificios,  e  da  escaseza  de  recursos  económicos  da  poboación,  acontecen

dinámicas  máis  xerais  de  declive  social,  económico  e  urbanístico:  desemprego,

avellentamento, segregación étnica e de clase, baixa densidade asociativa, desaparición de

simboloxía e expresións culturais relevantes, especialización funcional, espazos públicos

degradados  e  infrautilizados,  carencia  de  equipamentos  públicos  e  de  infraestruturas

básicas,  etc. Algúns centros históricos (ou algunhas partes deles), por tanto, son unhas

desas  zonas,  pero  non  as  únicas.  Cando  se  dediquen  recursos  públicos  para  a  súa

rehabilitación debe considerarse a relación de equidade que se estableza con outras zonas

da cidade tamén demandantes de políticas de rehabilitación urbana.

• Os procesos de rehabilitación urbana son políticas urbanas integrais e a longo prazo.

A rehabilitación de vivendas, elementos comúns dos edificios, equipamentos e espazos

públicos  e  locais  comerciais,  constitúen  o  principal  eixe  urbanístico  das  políticas  de

rehabilitación  urbana.  Pero  son  insuficientes  e  ineficaces  se  esas  accións  non  van

acompañadas  e  fortemente  coordinadas  con  outras  políticas  sociais,  económicas  e

urbanísticas:  a  asistencia  social  especializada  para  aqueles  colectivos  sociais  máis

vulnerables,  as  axudas  económicas  para  a  rehabilitación  de  vivendas  graduadas  con

progresividade segundo as rendas, as accións de vivenda social e realoxamento no propio

barrio, o establecemento de prezos xustos de alugueiro, a xestión pública ou cooperativa

de promocións de vivendas, a intervención pública activa no exercicio dos dereitos de

tanteo e retracto, a expropiación e reutilización do parque inmobiliario sen utilización, a

dinamización  económica  (e  regulamentación)  de  múltiples  sectores  de  actividade

(inmobiliario, comercial, productivo, turístico, etc.), a promoción e apoio das dinámicas

asociativas e culturais, a coordinación de programas educativos e de saúde dentro e fóra
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dos espazos institucionais, a formación para o emprego e o autoemprego, a participación

cidadá na elaboración e execución de todo tipo de planificacións e programas que afecten

á zona, etc.

As mudanzas que poden provocar estas políticas de rehabilitación se van notar a longo

prazo porque se trata de zonas urbanas con moitas tensións inherentes á súa condición:

debido ás relacións que mantén con outras partes da cidade, á variedade de grupos sociais

que  as  habitan,  aos  intereses  económicos  que  presionan  para  orientar  as  súas

transformacións, ás preexistencias constructivas e urbanísticas en combinación coas novas

intervencións, etc. Esa cadencia comporta programar temporalizadamente os obxectivos e

non fiar os procesos a accións superficiais ou espectaculares. 

•  Algunhas  tendencias  sociais  que  poñen  en  risco  a  utilidade  social  das  políticas  de

rehabilitación urbana: 

1) A terciarización ou especialización desa área urbana en actividades exclusivamente de

lecer,  de  hostalaría,  comerciais,  administrativas  ou  financeiras,  sen  unha  suficiente

variedade de subsectores delas e exercendo unha presión económica que expulse desa área

os  usos  residenciais,  outras  actividades  económicas  de  pequena  producción  ou

distribución  minoritaria,  e  outras  actividades  e  equipamentos  sociais  (educativos,

asociativos, sanitarios, etc.); 

2)  O  museísmo ou  desproporción  considerable  de  investimentos  na  conservación  e

rehabilitación daqueles contedores de carácter “monumental”,  por unha parte,  ou, pola

outra, a concentración xeral das accións no espacio construído e urbanizado de forma tal

que  se  subordinen  (ou  mesmo que  se  censuren)  outras  formas  de  expresión  social  e

cultural  actuais  por  parte  dos  colectivos  que  residen  e  que  habitan  no  barrio,

aparentemente opostas aos beneficios derivados do turismo que xera esa imaxe museística

do barrio; 

3) A privatización de espazos e recursos públicos que se produce cando a necesidade de

elevados  investimentos  nun  barrio  degradado  atrae  a  grandes  empresas  ou  entidades

financeiras que adquiren unha grande parte do patrimonio edificado para establecer as

súas sés; ou cando técnicos e políticos reciben presións para incrementar a edificabilidade
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en zonas con escaseza de espazos libres; ou cando as beirarrúas e prazas son abusivamente

ocupadas polo mobiliario da hostalaría; ou cando os equipamentos (bibliotecas, centros de

saúde, escola, etc.) e aparcamentos son transferidos, sen maior control público, a empresas

privadas;  ou cando a maior parte  das axudas e subvencións recaen nos empresarios  e

propietarios de vivendas menos necesitados; 

4) A elitización social que acontece cando as clases sociais de maiores recursos compran

vivendas e edificios no barrio  histórico,  incrementando a demanda e prezos,  por unha

parte, que xeran unha expulsión progresiva das clases populares que residían nesa zona

(venden ou non obteñen a renovación dos seus alugueiros, mudándose a outras zonas da

cidade máis accesibles) ou inhiben a aquelas que aspiraban a residir nela,  e, por outra

parte, transformando o tipo de comercios e servizos que se ofrecen na zona cara sectores e

productos “distinguidos” só para esa poboación de alto poder adquisitivo; esa elitización

tamén soe comportar políticas de control policial do tipo “tolerancia cero” que perseguen

conductas informais e “delictos sen víctimas” (uso de drogas, transaccións tipo “rastrillo”,

expresións culturais e políticas de tipo “horizontal” con carteis ou “performances”, etc.);

5) A renovación  pode acontecer baixo a aparencia da “rehabilitación” cando se permite

unha homoxeneización das formas arquitectónicas e urbanas,  de colectivos sociais, das

formas  de  uso  dos  espazos  e  das  actividades  económicas  e  culturais;  tamén  axexa  a

renovación urbana cando non se actúa ante as ameazas de ruínas da edificación ou ante a

evidente  substitución  de  gran  parte  das  preexistencias  herdadas;  por  último,  algunhas

políticas  de  rehabilitación  moi  activas  tamén  ocultan  a  súa  inercia  renovadora  cando

programan  numerosas  intervencións  sen  deixar  que  flúan  certas  formas  de

autoorganización social e de intervencións cidadás independentes que producen vitalidade

sen reproducir os excesos das outras tendencias sociais xa apuntadas.  

Os axentes sociais responsables das políticas de rehabilitación urbana, en consecuencia,

teñen a responsabilidade de intervir activamente neses mercados e dinámicas sociais ao

mesmo  tempo  que  garanten  a  función  social  da  propiedade  privada  e  impiden  a

especulación inmobiliaria, tal como esixe a lexislación urbanística básica.

• As políticas de rehabilitación urbana deben ser políticas sociais e democráticas.
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Cada vez que se intervén publicamente no espazo urbano, revalorízanse tamén os espazos

privados directa ou indirectamente afectados. Os espazos públicos poden ser usados polos

residentes  e  polo resto de  cidadáns  e  visitantes,  pero  son os  primeiros  quen senten e

reciben directamente os beneficios das intervencións urbanísticas na súa zona próxima. É

dicir,  que  os  investimentos  de  recursos  públicos  en  materia  urbanística  teñen  unha

compoñente  socioeconómica  de  fondo  e,  por  tanto,  poden  aumentar  ou  equilibrar  as

desigualdades  sociais xa existentes.  As poboación con menos recursos,  ademais,  teñen

menos  posibilidades  materiais  de  desprazar  a  súa  residencia  cando  o  seu  contorno

construído posúe carencia notables. Por iso, deberían limitarse as subvencións a fondo

perdido aos colectivos con menos recursos.

En segundo lugar, as formas e contidos das intervencións urbanísticas posúen unha ampla

complexidade  técnica  e  xurídica.  Pero  tamén  existen  nelas  ámbitos  que  admiten  a

discusión pública e que precisan axustarse ás percepcións e necesidades  da poboación

residente  e  habitante.  É  dicir,  que  o  éxito  das  intervencións  propostas  terá  como un

indicador central de medición a satisfacción cidadá cos resultados e o uso efectivo que se

faga dos espazos rehabilitados.

A participación cidadá, en consecuencia, conxuga todos aqueles procesos polos que os

distintos grupos sociais (máis ou menos organizados) interveñen no urbanismo: desde as

decisións  acerca  das  áreas  (ou  sub-áreas)  de  intervención  prioritarias segundo  a

capacidade  de  equilibrar  urbanisticamente  as  desigualdades  socioeconómicas;  ata  as

opinións  acerca  dos  criterios,  temas  e  solucións  posibles,  segundo  as  súas  propias

experiencias cos espazos obxecto de rehabilitación. Neste sentido, debería esixirse, ante

todo,  que  se  creasen  as  condicións  para  que  esa  participación  sexa  posible:  con

publicidade suficiente, dedicando unha parte dos recursos da planificación e da xestión

urbanísticas,  convocando  a  toda  a  variedade  social  implicada,  contando  con  persoal

cualificado  en  participación  social,  desenvolvendo  eses  procesos  con  método (prazos,

obxectivos, técnicas de consulta e decisión, etc.), creando comisións de seguimento... 

• Integrar a rehabilitación urbana nos sistemas de información e coñecemento públicos.

Malia as grandes facilidades tecnolóxicas que existen na actualidade para reunir e divulgar

información relevante en materia de urbanismo, aínda se perciben graves carencias neste
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sentido en  moitas  das  cidades  analizadas.  E,  sen embargo,  con esas  carencias  estanse

coutando as posibilidades de participación cidadá para que cada colectivo fundamente as

súas posicións,  a axilidade dos estudos e proxectos de intervención en múltiples áreas

(sociais, económicas, culturais e mesmo urbanísticas) que precisen consultar con rapidez

información histórica e actual sobre un espazo urbano, e, sobre todo, o coñecemento por

parte  de persoas doutras cidades (eventuais turistas ou mesmo posibles traballadores e

residentes futuros) e, no noso caso, daquelas outras cidades do Eixo Atlântico coas que

está interrelacionada e comprometida en forxar unha rede de cidades máis consistente.

Con  esta  observación  queremos  estimular  tanto  a  maior  afluencia  de  documentos,

normativas,  estudos  e  imaxes  en  páxinas  web  institucionais  dos  concellos,  como  a

publicación  por  calquera  medio  (edicións  impresas,  exposicións,  conferencias  e

intercambios sociais) de todas as intervencións realizadas no pasado. Por contra, resulta

máis  habitual  atopar  unicamente  “proxectos  de  futuro”  e  referencias  a  “grandes

actuacións” que deixan completamente ocultas todas as variacións e melloras realizadas

ata o momento. A  cultura urbanística precisa, pois, dun amplo esforzo de pedagoxía e

transparencia para garantir o recoñecemento cidadá coa súa cidade e a súa implicación

activa.  Para poñer ese alicerce,  pois,  é  necesaria  unha información  completa,  plural  e

accesible. 
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