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Cando, hai un ano, o Presidente da Deputación Provincial de Pontevedra, D. Mariano
Rajoy Brey, nos encargou a preparación dun libro onde se resumisen os avatares, activi dade, problemas e realización da nosa Deputación nos cento cincuenta anos de vida que
cumprirá o 12 de febreiro de 1986, como testemuña e record o do pasado, e constancia e
acicate no futuro, o problema fundamental con que nos atopamos, ademais da falta de
estudios, investigación e precedentes bibliográficos, e do escaso tempo de que dispoñiamos, en relación coa magnitude da obra, foi o de determina-la estructura do libro e o
se u contido.
En comenzo, o libro se concebía para acadar dous obxectivos -aparte de festexar
unha efemérides-; que os habitantes da provincia puidesen coñecer básicamente o que
significa e representa unha entidade, ignorada por uns, mal coñecida por outros, e denostada por algúns, chamada Deputación Provincial; e o que fixo realmente, ó longo e ó
ancho do seu século e medio de existencia, a nosa de Pontevedra, na súa teima de cubrí lo obxetivo para o que foi créada de "promove-la prosperidade da provincia".
Non se trataba, xa que logo, de facer unha historia ó uso, senón a historia singular
dunha institución pública destinada ó _goberno económico-político da provincia, segundo
rezaban as primeiras instruccións para dito goberno de 1813 e 1823.
Por outra banda, para que o lector de hoxe puidera comprende~ lo porqué a Deputación de Pontevedra desenvolveu a súa actividade en distintos eidos, segundo as épocas, e
con distinta intensidade, e abandonan unhas actividades para centrarse noutras, consideramos necesario .facer un ha síntese da evolución, neste século e medio ben cumprido, do
marco lexislativo tan variado como diferente, e en ocasións efímero, no que as Deputa cións tiveron que se mover, tanto as deCimonónicas "superiores xerárquicos dos con celias" como as do presente século, entidades locais destiña das a complementa -la acción municipal e a desenvolve-la supra-municipal.
1

1
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E oferecerlle tamén un ha descripción somera do medio físico ou territorio no que a Deputación de Pontevedra extende a súa acción; das características da súa poboación, e organización territorial, é dicir, os soportes físico e humano, que determinan a súa razón de
ser e existir; para pasar lago a examina-los órganos do goberno, como responsables do
pulo e administración dos intereses provinciais, a súa evolución política, e os feítos máis
significativos da mes m a.
E como dato abrigado, para poder xulgar accións e omisións, e poder establecer comparanzas, cos medios económicos e persoais con que contaron as sucesivas Deputacións.
E xa, finalmente, unha visión sucinta e apretada das accións desenroladas: benéficas,
sanitarias, agrícola-gandeiras, de establecemento de can les de comunicación, educativoculturais, e de cooperación, nas que con frecuencia se centrou a actuación corporativa
deputacional, e que son, en realidade, as que van tecendo cos seus avances e retrocesos,
os seus logros e frustracións, a pequena e grande historia da Deputación Provincial de
Pontevedra .
Este foi o esquema do que partimos e que pretendemos desenvolver ó longo deste
libro, complementado con abondosa ilustración gráfica e fotográfica, senda as fontes
principais empregadas as documentais: libros de actas, boletíns oficiais da provincia, e expedientes administrativos, que se conservan no arquivo da Deputación, con abundancia
de datos, nuns casos, que foi preciso se leccionar e resumir nun arduo labor sintetizador, e
escasos e con lagoas noutros, como poderán observar ó longo do noso traballo no que,
certamente, non estivemos sós, pasto que nos axudaron en maior ou menor grao un conxunto de persoas, compañeiros funcionarios a maioría, ós que faremos referencia nas páxinas finais do libro, e a quen agradecemo-la súa desinteresada axuda ó igual que ó noso
Presidente e á Corporación Provincial no seu conxunto, que fixeron posible a realización e
publicación deste traballo.
Agora ben, o que estas páxinas conteñen, non representan máis ca unha pequena parte, un esbozo se se quer, do que a Deputación Provincial de Pontevedra foi e fixo, neste
século e medio de vida que agora cump re. Ouizais a maior v irt ude do traba llo realiza do, se
algunha ten, se atope en que tent amos ab rir un camiño para fut uros investi gadores, descoañizan do un eido virxen no que poderán afondar e obter mellares e máis espléndidos
fro itos. No que a nós atingue daremos por ben empregado o esforzo feito, se con este
libro os pontevedreses comenzan a coñecer mellar o que foi e é a súa Peputación Provincia l, que tamén é a nosa.
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A Deputación Provincial como institución legal nace no Artigo 325 da Constitución de Cádiz de 1812: "en cada provincia
haberá unha Deputación chamada Provincial
para promove-la súa prosperidade, presidiqa
polo Xefe Superior" , e se desenvolve nos
173 anos decorridos dende entón en multitude de leis, decretos e instruccións e tamén
preceptos ~onstitucionais, senda o último
deles o que formula a Constitución vixente
de 1978, no seu Artigo 141 .2: "o goberno e a .
administración autónoma das provincias estarán encomendados a Deputacións ou
outras corporacións de carácter representati vo". Como é natural nun período de tempo
tan delongado a Deputación Provincial como
.
.
.,
.,
1nst1tuc1on e corporac1on sufreu moitas
transformacións e o se u "status" lexislativo,
o marco legal de actuación, variou con bastante frecuencia.
As Deputacións actuais son distintas en
organización, medios, compoñentes e com petencias, das do pasado século, e dentro de
cada século as diferencias establecidas pola
mudante lexislación, significativas e importantes. Sen ter en canta as múltiples disposicións de rango menor, que na práctica
m o itas veces son as de maior rango, a lexislación reguladora das Deputacións Provinciais, a partir da Constitución de 1812, foi
a seguinte: Leí - Instrucción para o goberno
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económico-político das provincias de 23 de
xuño de 1813; Leí-Instrucción para o goberno económico-político das provincias de 3 de
febrei ro de 1823; Leí de 8 de xa nei ro de 1845,
de organización e atribucións das Deputacións Provinciais e a de 2 de abril do mesmo
ano de Consellos Provinciais; Leí de 25 de
setembro de 1863, para o goberno e administración das provincias; Lei Orgánica Provincial de 21 de outubro de 1868; Leí Provincial de 20 de agosto de 1870; Lei provincial
de 2 de outubro de 1877; Leí para o réxime e
administración das provincias de 29 de agosto de 1882; Estatuto Provincial de 20 de marzo de 1925; Leí de Bases de Réxi me Loca 1 de
17 de xullo de 1945 e o seu texto articulado
de 16 de decembro de 1950 e refundido de 24
de xuño de 1955; Leí 39/1978 de 17 de xullo
de Eleccións Locais; e Leí 711985 de 2 de
abril, Reguladora das Bases de Réxime Local; amén de moitos R.O. algúns fundamen tais en orde ó nacemento das actuais provin cias e Deputacións e á súa estructura, como
o de 30 de novembro de 1833, e o de 21 de
setembro de 1835. Certamente algunhas
destas Leis tiveron moi curta duración e apenas deixaron pegada, pero outras rexurdiron
despois de sucesivas e drásticas .derogacións, como a Leí - Instrucción de febreiro de
1823 que afloraba en· cada período revolu.

.

ClOnarlO.

•

Resu lta necesario, polo tanto, o exame,
ainda que só sexa somero e nas súas liñas
principais desta lexislación, se queremos
entende-la ·actuación das Deputacións Provinciais, e concretamente da nosa, ó longo
da súa existencia, porque nel podemos
atopa-la motivación
e
xustificación
de
.
moitas actuacións, que no eido legal actual,
puideran parecernos desacertadas ou inadecuadas, e que na súa época non só eran
acertadas e adecuadas senón que se axustaban á má is pura ortodoxia legal .
Como dixemos ó comenzo, as Deputacións Provinciais teñen a súa orixe no Artigo
325 da Constitución de 1812, que xa transcribimos. O porqué os lexisladores das Cortes
de Cádiz crearon as Deputacións, e cal era o
obxectivo que pretendían, refléxase no Discurso Preliminar da Comisión, ó presenta-la
Constitución, xa que
os doceañistas no seu
•
afán por establece-lo xusto equilibrio entre a
autoridade do goberno e a liberdade dos cidadáns, consideraron, apartado LXX III, que
"o réxime económico das provincias debe
quedar confiado a Carpos que estén inmediatamente interesados na mellara e adiantamentos dos pobos do se u distrito. Carpos
que fo rmados periódicamente pola elección
libre das mesmas provincias, teñan ademais
da súa confianza as luces e coñecementos
locais que sexan preciso para promove-la
súa prosperidade, sen que a perpetuidade
dos seus individuos ou a súa directa dependencia do goberno poida en ningún caso
frusta-lo conato e dilixencia dos pobos en fa vor da súa fel icidade".
Para iso, propoñen, apartaqo LXXV, que
o goberno económico das provincias "estea

a cargo dunha Deputación composta por
persoas elexidas libremente polos pobos do
seu distrito e do xefe político e o da Facenda
Pública". No canto ó obxectivo, exprésano
no apartado LXXV I, ó dicir que os vocais da
Deputación "ocuparanse baixo a inspección
do Goberno de todo o que poida promove-la
prosperidade da provincia en xeral, e os intereses dos seus pobos en particular".
A Constitución de 1812, adica ó goberno
político das provincias e das Deputacións
Provinciais, no Capítulo 11 do Título VI, un
total de catorce artigos, do 324 ó 337, que
son despois regulamentados e complemen tados palas dúas Leis-1nstruccións para o
goberno económico-político das provincias
de 23 de xuño de 1813 e 3 de febreiro de
1823, que se ben tiveron unha vida breve cinguida ós dous períodos liberais: 1812-1814 e
1820-1823, volveron rexe-la vida provincial a
partir do Motín de La Granja e do R.O. de 13
de agosto de 1836, e da Leí de 15 de outubro
do mesmo ano ata a posta en vigor da do 8
de xa nei ro de 1845, e esta mes m a Leí de
1845, despois de derogada volveu ser posta
en vigor por R.O . de 16 de outubro de 1856 e
R.O . de 18 do mes m o; mentres out ras como
a de 1863, ou a de 1868, tiveron moi curta vida e as modificacións parciais e reenvíos ás
anteriores mediante RR. 00. RR. OO . e Leis
foron abondosas, ó igua l que o fo ron os
pronunciamentos e contrap ronunciamentos,
ó longo do século XIX.
Por outra banda, e en canto á súa orixe,
convertí use nun lugar común ó afirmar que a
organización provincia l española non foi
máis que un simple ca lco da francesa . Así o
fai consta r na "Exposición" o Estatuto Pro-
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vincial de 20 de marzo de 1925: "A nosa organización administrativa Provincial ten notoria ascendencia: calcouse da francesa, a
raigame que "en honor á verdade, debese
recoñecer, sen embargo, que a Lei española
de 1882, outorgue ás Deputacións unha relativa liberdade de movementos insospeitada
na lei do veciño país". Sen embargo, a Comisión redactora da lei de 1870, segundo
propia confesión, non se inspirou no sistema
francés, senón no belga, por considerar que
o erguer ás Deputacións Provinciais "ata a
altura dos intereses que representan e da
grande idea que simbolizan" podía conseguirse organizando estas corporacións con
arreglo ó sistema belga, que non é, en suma,
.
senon o mesmo que rexe nas nasas provincias forais, acomodado ós costumes modernos.
/

Pola súa parte, os autores do Estatuto de
1925, que rexeitaban, como vimos, o sistema francés, aplican outro : o inglés, e así o
declaran , sen paliativos: "En definitiva a nasa concepción edifícase sobre un dos dogmas que serven de base ó admirable sistema
administrativo inglés, modelo e exemplo, co mo é sabido, de autonomismo san".
Certamente estas tres influencias "declaradas" e outras máis que non o foron, determinaron modificacións de rumbo na organi zación das Deputacións Provinciais, natureza da que nos di Posada Herrera, que xa en
1843, crian uns que a asociación Provincial
"é un resultado natural, independente da
vontade do goberno, atribucións que proveñen da súa mesma natureza e nas cales, polo
tanto, non pode ter intervención algunha o
lexislador", mentres que o grande admi-
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nistrativista galego do século XIX, Colmeiro,
a firma que a provincia é: "un todo e a parte
dun todo: baixo· o pri meiro aspecto, ten intereses propios que afectan á súa existencia
particular: baixo o segundo, acolle intereses
comúns coa nación da cal é membro. Como
parte atópase suxeita á autoridade inmediata
do Goberno ou ós seus delegados, como todo réxese a se mesma baixo a vixianza da administración superior". Pero, na "Exposición" do Estatuto de 1925, escríbese, que é
fáci 1advertí r, "a orixe lega 1, pura mente lega 1,
que as Provincias teñen no nos o dereito
constituido", se ben con posterioridade,
SolrYJi, considera que se pode "afirmar con
certeza que a provincia é un ente natural e
necesario o mes mocó cancel lo, non un ente
ficticio e a rtificia 1, mera creación do lex isladar", referíndose á italiana, e, Lentini, afirma
que a doctrina en xeral recoñece, "que a
provincia ten unha base histórica e natural
incontestable e real" .
En opinión de Martínez Díaz: "A Deputación como carpo administrativo encargado
da prosperidade da provincia e do fomento
dos seus intereses, estivo ben concebida polos seus creadores, pero algo fallou nas previsións lexislativas adicadas a conferirlle a
súa propia e axeitada fisonomía e, para diagnosticar e correxi -lo defecto, acudí ron a leis
sucesivas, a un tecer e destecer que, lonxe
de palia-lo problema, agravárono poi a poderosa razón de ter desenfocado os fins asignados ó organismo provincial".
U nha síntese desta evolución lexislativa,
dende as Cortes de Cádiz ata a data da súa
aparición en 20 de marzo de 1925, ofrécenola
a "Exposición" do Estatuto Provincial: "A

Provincia era/ ante todo/ unha división terri torial que o Estado empregaba en pro dos
seus servicios e fins; unha circunscripción
que o Estado creaba para chegar facilmente
coa súa acción e tutelaxe/ a tódolos ámbitos
e a tódolos cidadáns. Pero a Provincia
aparecía tamén como entidade dotada de
fins propios que debía promover "a educación da mocedade// e os intereses materiais/
e en relación fundamentalmente; cos Concelias/ dos que había ser un ha especie de tu tor/ fiscal, superior xerárquico . e ata con selleira espiritoal. Para iso tería cada provin cia a súa Deputación presidida polo xefe
político de entón, hoxe Gobernador Civil; e
tamén para iso, a Deputación pode ría
distribuí-las contribucións entre os pobos
examina-los seus presupostos, censura-las
súas cantas, fiscaliza-las súas eleccións/ etc.
Todo isto desenvólvese con pormenor na
Constitución de 1812, e o que este inmorrente corpo lexislativo sentara non se desdebuxa no decurso do tempo. Poden lerse e relerse as diversas leis orgán icas da nosa administración provincial promulgadas na pasada
centuria/ e en todas atoparémonos coa si lueta de Deputación que acabamos de desenar.
1

1

1
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A Lei de 1882/ hoxe vixente/ que é en
esencia a de 1870, considera que as Deputacións teñen por fin o fomento dos intereses
mora·is e materiais das provincias/ e/ ó propio
tempo , lles confire prerogativa de superior
autoridade sobre os Concellos.
O proceso lexislativo polo tanto, evol uciona moi pouco dende 1812 ata 1882, en
canto á subsistencia vital propia da provincia. Outra cousa sucede respecto á súa
1

estructuración, pero iso non é deste instante.
Pode que/ efectivamente /la substancia
vital da provincia" evolucionase pouco, pero
en canto á súa estructuración a "movida//
como o propio Estatuto de 1925 prevé/ non
deixa de ser importante. ós órganos de goberno e administración iniciais da provincia:
X efe Político, logo chamada Gobernador Civil, e Deputación, engádense, o Conc;ello
Provincial ( 1845) sustituido poi a Comisión
Provincial ( 1870), que moi cedo deixa de ter
funcións de tribunal contenciosoadministrativo conservando as asesoras
( 1882) para pasar a ser órgano interno e permanente da Deputación que se converte en
entidade loca l e o Gobernador no Delegado
representante do Goberno na Provincia
( 1925). Esta Comisión desaparece e nace a
Comisión Provincial de Servicios Técnicos
(1950) ó tempo que se considera un novo
órgano de Goberno: o Presidente da Deputación/ volvendo o Gobernado r Civil a ser Presidente nato da Corporación Provincia l, para
deixar de selo/ ó igual cá Comisión Provincial
de Servicios Técnicos (1978) e a aparece-la
Com isión de Goberno, que na actualidade
permanece como órgano da · Deputación/ en
unión do Presidente, os Vicepresidentes, e o
Pleno ( 1985).
1

1

1

1

Tanto o número de membros da Deputación, que comenzou con sete vocais/ logo
Deputados, e determinouse sucesivamente/
polo número de partidos xudiciais da provincia/ ou por ag rupacións destes/ ou de distritos electora is, segundo base poboaciona l/
ou por escadas en relación con esta base; e
as formas de sufraxio: limitado/ indirecto/
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universal, ó igual que a duración dos mandatos e as condicións para ser elexido Deputado que, ademais de ser natural ou veciño da
·provincia con .residencia ó menos de sete
anos e maio'r de vintecinco, segundo o artigo
330 da Constitución de 1812, habería de ter
' 'o suficiente para manterse con decencia",
ou, segundo a Lei de 1863 "unha renda
anual de seis mil reais vellón ó menos" , con dición que desaparece u logo, esixindo só a
cidadanía e as xerais estabelecidas para os
Deputados a Cortes ou os Concellais; o mesmo que as sesións da Deputación que só ti ñan lugar nos períodos sinalados, e que convocaba o Goberno, sen que puidesen exceder de noventa
días
ó
ano,
nin
durar
cada
.
unha menos de catro horas, a non ser no caso, como rezaba o artigo 153 da Instrucción
de 1823, de que "absolutamente falten negocios en que ocuparse"; pasando poi a
creación de Comisións internas especiais
permanentes, para o exame e preparación
dos negocios, reguladas xa na Lei de 1868,
ata chegar ás Comisións Informativas actuais; ou dos Presidentes natos xefes
políticos e Gobernadores, ós nacidos no seo
da propia Deputación con funcións, carácter
e tempo de duración de mandato dispares, e
coexistencias máis ou menos pacíficas, que
reflexaremos con detalle ó estudia-las da nosa provincia; demostran que as variacións de
estructuración e organización foron moitas .
En orde ás facultades das Deputacións
Provinciais, foron enumeradas xa polo
miúdo no texto da propia Constitución de
1812, da que naceu. Eran, en síntese, segundo o artigo 335 da mesma: 1. lntervir e
aproba-lo repartimento feíto ós pobos das

contribucións; 2. Velar pola boa inversión
dos fondos públicos dos pobos e examinalas súas cantas; 3. Coidar de que se establezan Concellos onde corresponde que os haxa; 4 . Propoñer ó Goberrio. os arbitrios que
crean más convintes para a execución de
obras novas de utilidade común da provin cia, ou a reparación das antigas; 5.
Promove-la educación da mocedade, e
fomenta -la agricultura, a industria e o comercio; 6. Dar parte ó Goberno dos abusos
que se noten na administración das rendas
públicas; 7. Forma-lo censo e a estadística
da provincia; 8. Coi dar que os establecementos piadosos de beneficencia enchan o seu
res~ectivo obxeto; e 9. Dar parte ás Cortes
das infraccións da Constitución que se noten
na prov1nc1a.
•

Nas leis sucesivas, con variantes, adaptacións e enumeracións máis ou menos detalladas, estas facultades ou atribucións, que
xa na Lei orgánica provincial de 21 de
outubro de 1868, denomínanse competen cias, conse;vando o que o Estatuto charnou
"a sustancia vital" inicial, e se expresan xa
na Lei de 1870 cu n ha el á usu la xera 1: "E da
exclusiva competencia das Deputacións provinciais a xestión, o goberno e dirección dos
intereses peculiares das provincias, en can to·, segundo esta Lei ou a municipal, non
corresponden ós Concellos, e en particular o
que se refire ós obxetos seguintes: 1o Establecemento e conservación de servicios que
teñan por obxeto a comodidade dos habitantes das provincias, e o fomento dos seus in tereses materiais e morais, tales como cami ños, canles de navegación e de rego, e toda
clase de obras públicas de interés provincial,
,

•
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establecementos de beneficencia ou de ins•
t rucción, concursos, exposicións e o utras
i nstitucións de fomento, e demais obxetos
análogos. 2° Admin istración dos fondos provinciais, xa sexa para o aproveitamento,
disfrute e conservación de toda clase .de
bens, accións e dereitos que pertenzan á
provi ncia ou a establecementos que dela dependan ... "; con enumeración · na de 1882
das trad icionais que á Deputación como superior xerárquico dos Concellos
correspondíanlle dé revisa-los acordos destes e xi rar visitas de inspección pa ra enteirarse do estado dos servicios_municipais, cantas e arquivo; facultades estas que desaparecen no Estatuto de 1925,. onde ·despois da
clausula xeral, faise unha enumeración en. 18
apartados das materias que en especial lle
competen, dende a construcción e conservación de camiños e estradas, ferrocarrís e
tranvías interurbáns, ata a recaudación das
na provincia, pacontribucións do Estado
.
sando pola desecación de terreas, institucións de beneficencia, hixiene e sanidade,
creta popular agrícola, aforro e cooperación,
escalas, fomento gandeiro, agrícola e forestal, e conservación de monumentos
artísticos e históricos; e que en liñas xerais,
aínda que con tres apartados máis, se reproducen na Lei de Réxime Local do 1950, para
na vixente de 1985 sinalar como competencias .propias as que lle atribúan as leis, e en
todo caso: a coordenación dos servicios municipais entre sí para a garantía da súa prestación integral e adecuada; a asistencia e a
cooperación xurídica, económica e técnica
ós municipios; a prestación de servicios
públicos de carácter supramunicipal e, no
•

seu caso, supracoma rcal; e, en xeral, o fomento e a ad min istración dos intereses peculiares da Provincia.
No can to das facu ltades que como superiores xerárquicos dos Concellos tiveron as
Deputacións Provinciais ata 1925, o tratadista Martínez Díaz consideraas negativas: "En .
Cád iz, reservouse ás Deputacións o goberno
económico, non o político, das provincias,
m ais ós dez anos, ante a pen u ría fina nciei ra,
o lexislador, no se u afán de vitalizalas, comete o erro de introduci-la dualidade de "goberno económico e político" e proclama-las su periores xerárquicos dos Concellos.
A Deputación víuse implicada no xogo da
política, caciqueou na vida municipal e ostentou unha especie de delegación do poder
central no lexislativo e executivo, interveu en
materia de quintas, eleccións municipais,
problemas económico financieiros dos pobos e formou parte dos tribunais
contencioso-administrativos, mentras aban donou os seus propios servicios e os reducíu
a rexer establecementos benéficos e a repa rar camiños veciñais con diñeiro alleo".
Outros dous aspectos da lexislación provincial decimonónica foron considerados co mo negativos, non só polos comentaristas,
senón palas propias leis de réxime loca l do
século en que vivimos nas súas exposicións
ou preámbulos. O primeiro, a falta de execu toriedade dos acordos das Deputacións, a
subordinación ó Gobernador Civil e ó Goberno Central, e a falta de autonomía: "Pode di cirse que ata agora as Deputacións non tive ron nin sombra de autonomía. Os seus acordos eran frecuentemen te revoc{3bles pola
Autoridade gubernativa, que tamén podía
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suspender ós Deputados; determinadas reso lucións esixían previo placet de ditas autoridades; o Gobernador presidía a Deputación
con voz e voto, nos seus labores deliberantes; executaba en todo caso os seus acordos, e podía por mil motivos suspendelos indefinidamente. Nunha palabra, non era factib le que as Deputacións desen un só paso
nin deseñasen decisión algunha, sen a mediación anterior ou posterior do Poder executivo; (Estatuto Provincial de 20 de marzo
de 1925). "En verdade, o panorama que
ofrecían as 1nstitucións locais finiseculares .
era desolador. No plano provincial as Deputacións permanecen subordinadas por
completo ós Gobernadores Civís ... " (Lei
711985 de
2 de abril, Reguladora das Bases
•
do Réxime Local).
O segundo, a falta de medios económi cos suficientes para cumpri-los fins que determinaron a súa creación, como puxo de releve, entre outros moitos comentaristas,
Martínez Díaz: "A enfermidade longamente
padecida non foi outra que a insuficiencia de
medios económicos indispensables para dar
e u me ó nobre cometido,· de índole local, atinadamente asignado á entidade . Po la súa vi talidade superior á doenza, as Deputacións
puideron sobrevivir, non sen triste raquitis- ·
mo, en espera do fácil remedio.
Naceran certeramente investidas de
competencia e de fins a desenvolver, pero
non recibiron en par igual proporción os recursos indispensables para dotar obras e servicios, e o desequilibrio conducíu a deformi dades e desviacións. A impotencia económica impedíu o desenvolvemento de actividades consagradas ó fomento de intereses lo-
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cais e derivou cara a intensificación de actuacións exentas de sacrificios pecunianos ...
E tamén fixérono constar na "exposición" do Estatuto de 1925: As DeputaciónsJ en efecto, salvo honrrosas excepcións, forzadas a vivir en penuria económica
lamentable, só abordaron con amplitude a
tarefa política"; ou no discurso que o Ministro Pérez González pronunciou ó presen tar nas Cortes a Lei de Bases de 1945: "A
. .
,
prov1nc1a e xa, querano ou non os seus
detractores, unha realidade que vive sobre o
solar de España. Mais se estamos convenci dos disto, tamén estamos convencidos
doutra realidade: a da súa descomposición
presente, pola falta de medios económicos .
Hoxe, o seu órgano representativo, as Depu tacións parecen reduci-lo seu cometido ó
cumprimento deficiente de funcións benéficas e a recibir, para gastar en camiños veci ñais, certas cantidades que lles xira o Ministerio de Obras Públicas".
•

11

11

/

Tentamos sintetiza-lo m a reo lexislativo
en que tiveron que moverse as Deputacións
Provinciais dende o se u na cemento; os principios e obxetivos que determinaron a súa
creación, a súa evolución e variacións de
estructura, organización e atribucións; e os
principais obstáculos e problemas que tiveron que soportar; como unha información
necesaria para que o lector poida compren der e xulga-las accións da Deputación Provincial de Pontevedra durante os seus 150
anos de existencia, que enchen as páxinas
deste libro, e que xulgamos importantes a
pesar de tódalas carencias económicas e lexislativas.

•
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O Decreto de 30 de novembro de 1833,
que dividíu o territorio español en corenta e
nove provincias - división que, en termos
xerais, aínda subsiste - , determina e describe a extensión e límites de cada unha delas,
facéndoo en relación coa nasa así:
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PROVINCIA DE PONTEVEDRA
A súa capital Pontevedra

Esta provincia linda polo N. coa de A Coruña, polo L. coas de Ourense e Lugo, polo
S. co Reino de Portugal, e polo O. co Océano . O se u límite polo N . e o río Ulla, dende a
súa desembocadu ra na mar ata a confluencia do Pambre .
O seu límite L. é a Cordilleira que dende
este punto se dirixe á altura do Farelo co nome da Pena por entre as parroquias de San
Pedro de Ramil, San Cristobo de Borraxeiros
cos seus anexos, Trabancas e os seus pertencentes a esta parroquia e as de Sa nta Mariña do Castro de Amarante, San Xulián de
Facha, San Martiño e San fiz de Amarante,
que corresponden á de Lugo. Dende o cume
do Farelo pasa o límite á do Penedo ou
Castro das Somozas sobre Santa Cristina de
Areas, continuando de alí ó Salto de Agoela
entre San Estebo deste nome e San Mamede
do Salto, que pertence a Lugo. Segue polo
cume da cordilleira do Faro, desfiladeiros de
pobladura e as Pallotas, polo monte de Pena
de Francia, o Testeiro, desfiladeiro das Antas, ó da Portela de Lamas ata o que media
entre as parroquias de Barcia e Pesqueiras
xunto á ermida de Santo Domingo dividindo
sempre as augas do Miño e do Ulla. Dende
este desfiladeiro continúa polos montes do
Suído, que as dividen, ó Oitaven e ó Abia
polo desfiladeiro de Camposancos e altura
do Faro de Abión, que as dan ó Abia e ó Tea ,
descende polos altos do Ped roso, desfiladeiro do Burgo, altura de Chandemoira
sobre Melón, e polos confíns orientais das
parroquias de Oroso, Ameixeiras e Filgueira
sobre o río Miño.
O límite S. é o curso deste río ata a súa
desembocadura do mar.
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E o límite O. é a costa dende a embocadura do Miño ata a do Ulla, con inclusión das
illas de Aro usa e Cortegada".
O transcribir esta histórica delimitación, a
través da cal, e do Decreto que a contén, nace oficialmente a nasa provincia, pareceunos
necesario; pero queremos reflexar, tamén,
as características xeográficas do territorio no
que a Deputación Provincial de Pontevedra
desenvolveu a súa actividade encamiñada a
cubri -lo obxectivo que, segundo o Discurso
preliminar da Constitución de 1812, se asignaba ás Deputacións: "promove-la prosperidade da provincia, en xeral, e os intereses
dos seus pobos en particular". E para iso,
como máis axustado ó noso propósito, polo
se u carácter, contido e concrección, elixímolo texto que á provincia de Pontevedra e as
súas características físico-xeográficas dedica
o Nomenclátor do 1N E, de 1981, recentemente publicado:
,

"E a provincia de Pontevedra a menor en
extensión das catro en que se dividiu o antigo Reino de Galicia . Foi creada como todas,
polo Decreto do 30 de novembro de 1833,
dos mesmos límites e territorio que na actualidade a constitúen. Formo use englobando a de Tui na súa totalidade, os territorios
pertencentes á de Santiago situados ó sur do
río Ulla e, por último, os situados ó oeste dos
montes Farelo e Serra do Faro, que antes
eran da xurisdicción de Lugo . Facilmente se
comprende que, ó formar esta provincia, tratou se de asigna-los lindes naturais que, polo
seu fundamento xeográfico, superan en
transcendencia a todas outras razóns administrativas ou política.s, tan variables ou fu gaces.

Rfo Lérez a seu
paso polo
Mosteiro de
S. Bieito.

•

No se u aspecto xeral, o territorio da pro.
. ,
v1nc1a. e montan oso. Pala súa arcaica forma .,
.,
.
c1on, a eros1on suav1zou os seus montes,
verténdose en suaves e amenos vales, dominados por unha intensa vida vexetal que os
viste dunha perenne cor '{_erde, surcados por
centos de correntes de augas, que forman
numerosos ríos, non caudalosos, pero sí dun
réxime
relativamente
constante ,
.constituíndo hoxe o que noutro tempo foi o
curso inferior dalgún deles, as incomparables Rías Baixas - verdadeiros vales flu viais sumerxidos-, que dan á súa costa un
aspecto sumamente irregular e recortado, en

certo modo análogo á costa noruega, cos
seus fiordos .
A distribución das terras desta provincia,
segundo a súa altitude, pode estimarse así:
menor de 200 metros, o 38 por 100; de 200 a
400 metro~, o 21 por 100, porcentaxe que se
repite entre 400 e 600 metros; entre este último nivel e 800 metros áchase algo máis dun
17 por 100, e tan só un escaso 3 por 100 excede dos 800 metros, senda moi contados os
casos en que o territorio provincial supera os
1.000 metros de altitude . Pode dicirse que a
. . ,
prov1nc1a e montanosa, pero, en xeral , sen
grandes nin rápidas elevacións.

-
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CARACTERISTICAS ·
XEOGRAFICAS
•

Provincia ma rítimo-fronteiriza, situada ó
noroeste da Península Ibérica, ocupa o ángulo suroeste da rexión galega . Xeog ráficamente, localízase así:
Latitudes extremas: Norte, 42° 51' Norte,
na parroquia de Portodemouros (Vila de Cruces); Sur, 41° 53' Norte, na punta de Santa
Tegra (A Guarda) .
Lonxitudes extremas referidas ó meridiano de Madrid : oriental, 4° 12' Oeste, na
parroquia de Vi lela ( Rodeiro); occidental, 5°
15' Oeste , na parroquia de San Vicente (O
Grave).
Altitude máxima: 1.187,25 metros sobre
o nivel do mar, e corresponde á Serra do Faro (Municipio de Rodeiro), no límite coa provincia de Lugo .

Límite Leste: Coas provincias de Lugo e
Ourense. En dirección Norte- Sur, segue o
límite coa primeira dende a citada confluencia Ulla-Pambre, polo Pico do Farelo e a
Serra do Faro. O límite coa provincia de
Ourense presenta a arma dun grande arco
-como se ésta restase superficie á de
Pontevedra -, que segue os estribos meridionais dos montes Pena de Francia , Foxo
do Cabirto, montes do Testeiro, Serra do
Suído, Faro de Avión e o monte Pedroso,
ata acada-lo río Miño na parroqu ia de Fil gueira (Crecente), polo que continúa ata a
súa confluencia co Barxas ou Troncoso.
Límite Sur : seg ue o. curso do Miño ata a
súa desembocadura, constituíndo a fronteira
con Portugal.
.. ,
Límite Oeste: co Océano , Atlántico.
Constitúe a costa da provincia que se exten de dende a desmbocadura do Ulla ata a do
Miño.

Litoral.Límites. Aproximadamente, o perímetro
da provincia constitúeno 535 kilómetros, que
se descompoñen en 295 kilómetros de
límites terrestres e 240 kilómetros de litarais.
Límite Norte: Coas provincias de A Coruña e Lugo, es~a última en moi pequena extensión, uns cinco kilómetros. Soe dicirse
que segue o sinuoso cauce do río Ulla, dende a súa desembocadura ata a súa confluencia co Pambre . Esto é tan só unha verdade
relativa, por canto o territorio de A Coruña
pasa ó Sur do Ulla por dúas veces, unha
correspondente ó municipio de Padrón e
outra ó de V edra .
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A costa atlántica nesta provincia
preséntase baixo dous aspectos totalmente
distintos, isto é, como dúas zonas separadas
polo Cabo Silleiro. Ó norte deste é recortada
e sinuosa, con abundantes illas e illotes, e o
mar intérnase polos vales dos ríos formados
palas Rías Baixas, de costas suaves e salpicadas de abundantes
pra ias, pobiños e terras
,
de labor. O sur do citado cabo ata a punta de
Santa Tegra, sobre a desembocadura do Miño, é abrupta, bravía e pouco accidentada,
recibindo de cheo os golpes do océano que
rompe nun litoral rocoso e pouco articulado.
Excluída a de Mwros, as outras tres Ría s
Baixas, que reseñaremos, é á que máis propiamente se aplica este cal ificativo .

Ría de Arousa.'

E a máis articulada e
ampla de todas, pero presenta frecuentes
illotes e baixos . A súa lonxitude é de 15
millas, e a súa anchura, moi variable, alcanza
8 millas, tendo pouco máis de 4 ..000 metros
na súa boca. No seu seo ácha nse as illas de
Cortegada e Arousa, ill otes de Loraña, Mariña, Tourés, Toxa Grande e Toxa Pequena e
outros penascos, ademáis da il la de Sálvora,
á entrada da ría. Emplázanse na mesma, os

portos de Carril, Vilagarcía, Vi la nova de
Arousa, Cambados e O Grove, enclavado éste último na península do se u no me . A be ira
norte desta ría pertence á provincia de A Co,.,.
runa.
Entre as rías de Arousa e Pontevedra atópase a praia de A Lanzada, batida directamente po lo Atlántico, e a punta Cabicastro,
na cal comenza a segunda.
lila de Arousa .

•

Ensenada de Combarro.

Ría de Pontevedra .De contornos máis
suavizados que a anterior, alternan nela as
praias
coas puntas rocosas metidas no mar.
,
E limpa para a navegación; a súa lonxitude é
de 11 millas. Nela atópanse os partos de Portonovo, Sanxenxo, Raxó, Combarro, Pontevedra, Estribela, Marín e Bueu; as praias de
Sanxenxo, Areas, Raxó, Samieira, Chance-

las, Combarro, Placeres, Portocelo, Mogor,
Loira, Ardán e Beluso; punta de Festiñanza,
Cabo Udra e punta de Couzo; entre estas
dúas últimas ábrese a ensenada de A ldán, de
4 kilómetros de lonxitude.
No interior da ría está a il la de Tambo, é
na súa entrada, as de Ons e Oncela o u Onza .

•
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Ría de Vigo.

Ría de Vigo.Separada da anterior pola
Península do Morrazo, é a máis longa, 18
millas; 9 millas é a anchura á súa entrada, reducida tan só a uns centos de metros no
estreito de Rande. lníciase á súa costa polo
norte en Cabo Home, continuando por Pun ta Subrido, ensenadas de Barra, Liméns e
Cangas, co porto deste nome; ensenada do
Con, na que se sitúan os portos de Moaña e
Meira; puntas de Arroás e. Borna, estreito de
Rande, ensenada de San Simón coa illa do
mes m o no me . X a na bei ra meridional: desembocadura do Verdugo, praia de Cesantes
e porto de Redondela; seo de ríos, punta da
Guía e grande porto de Vigo; porto de
Bouzas, cabo de mar, costa areosa con
abondosas praias, illa de Toralla, cabo Estai, punta de Meda (no Monte Ferro), frente
á cal atópanse os penascos coñecidos por
As Estelas e Serralleiras; seo do porto de
Baiona e, por último, o cabo Silleiro.

Situadas á entrada desta ría, e defendén doa dos embates do Océano, atópanse as
tres illas Cíes : Monteagudo, Do Faro e San
Martiño; as dúas primeiras unidas en baixamar.
Extensión das principais illas:
Tambo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ons e Onza . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cíes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arousa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hectáreas
32
442
507
600

Extensión. - Coa cifra de 4.391,32 kiló metros cadrados que se dá oficialmente para
esta provincia, resulta ser unha das máis pequenas de España. Só supera ás dúas Canarias e ás tres Vascongadas. Os 883.267 habitantes de dereito fanlle alcanzar unha densidade de poboación de 201 habitantes por ki lómetro cadrado .
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Orografía. O estudio de releve desta provincia, como, en xeral, toda a orografía galega, resulta a primeira vista difícil de sistematizar, por presentar' as súas montañas formando un conxunto sen alineacións ben definidas.
Pode tomarse, nembargantes, como liña
principal a divisoria das augas M iño-vertente
atlántica, que constitúe o límite oriental da
provincia, e o resto dos montes provinciais
como secundarias, que, a xeito de estribos,
derrames ou contrafortes desprendidos da
anterior, diríxense, uns cara a costa, con
orientación predominante de Nordeste a Sudoeste, e outros, nas máis diversas direc.,
c1ons.
Segue a considerada alineación principal
a dirección Norte-Sur, desviándose cara o
Oeste, aproximadamente, no segundo cuarto do se u percorrido, volvendo lago calle-la
súa orientación anterior. Achase constituída
polo Pico do Farelo (951 metros), Serra do
Fa ro, na que cos seus 1. 187 metros ató pase
o punto culminante da provincia, ambos no
límite con Lugo. Continúa despois ó Sudoeste, formando xa o límite con Ourense, polos
montes do Testeiro; orientándose ó Sur polo
Su íd o (1.020 metros), o Faro de Avión (1.153
metros), prolongación natural que a consti túe o monte Pedroso (1.073 metros), e rema ta polo monte Chandemo ira, no río Miño.
'

Virxen da Roca
(Baiona)

•

.

.

No partido xudicial de Lalín, e separadas
da anterior alineación polo río Arnego, atópanse os Montes do Carrío e a Pena de Francia, que deixan na súa vertente ocidental ó
río Deza, val cerrado polo Mediodía, o monte
Foxo do Cabirto, e por Occidente, desprendéndose do Testeiro , os montes Coco, Candán (1.020 metros} e Chamar; un pouco
máis ó oeste, o de San Sebastián (751
metros} e o de Castrovite. Todos eles constitúen, con frecuentes sol ucións de continuidade, unha alineación divisoria de augas
río U lla-vertente atlántica, que marcha primeiramente ó Norte ata o río Ulla, volvéndose despois cara o Oeste polo monte Xesteiras - sepa rado do- de San Sebastián polo
río Liña res-, os montes de Zo ó Sudoeste
de A Estrada, e o monte Xiabre ; ladeira de
ponente que se perde na ría de Aro usa.
Do Candán e cara Occidente sae unha
terceira alineación formada polos montes da
Baiuca, Cádebo, Montouto,
Acibal e Castro.
be (608 metros}, que pechan polo Sur o val
do Umia.
A dirección Leste a Oeste que presentan
os montes do Testeiro para conti nuar polos
montes do Seixo (990 metros}, Abeleira, Pé
da Múa e polo monte da Fracha, que domina
a capital da provincia.
'

A península do Morrazo, situada entre as
rías de Pontevedra e Vigo está percorrida en
toda a súa lonxitude poi a serra de Marín, co
Faro de Domaio.
ó ponente do Faro de Avión, separando
augas do Oitavén e Tea, atópase o monte
Maior, que ten os picos de Cauto da Cerca e
Cauto da Eira que chegan ós 91 O metros de
altura. Un pouco máis ó Oeste, e en dirección Norte-Sur, sitúanse os montes Galleiro
(740 metros}, Confurco e o Faro de Budiño,
que dividen augas do Tea e Lauro, ambos
afluentes do Miño.
Arrancando do Galleiro, pechando a con ca do Lauro a Occidente e dirixíndose ó Miño, aparecen os montes Galiñeiro (709
metros} e San Xulián, xa nas proximidades
de Tui, ondeé coñecido polo nome de monte Aloia. O Oeste do Galiñeiro áchase o monte Sereixo.
ó Sur de Baiona están, o monte da Graba, cos derrames occidentais que chegan á
costa, o monte T orroso e, na extremidade
Sudoeste da provincia, o de Santa Tegra.
Arrancando do monte Pedroso e ó sudoeste do mes m o, áIzase a serra de Fontefría e
os montes de Paradanta, co pico de San Fins
(668 metros} e o de San Mamede (691
metros}.
,

'
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Rfo Umia
a seu paso por Segade.

Hidrografía. A natu reza amosouse moi pródiga
en canto a dota r a esta provincia de correntes de auga
superficiais, que serpentean polos innumerables
vales que a súa compl icada
orog rafía orixina, véndase
surcada por infini dade de
rianchos e ab u ndantes
ríos, ca racterizados pola
i r regu laridade do seu
caudal, alimentado e sosti do por frecuentes choivas .
•

Torres do Oeste
ó pe do río U/la.

...

.

.. . -

Os dous máis importantes de cantos regan coas súas augas terras pontevedresas
non teñen o seu nacemento na provincia;
son éstes, o Ul la e o Miño, surcos que a limi tan polo Norte e polo Sur, respectivamente.
O resto dos ríos netamente provinciais, ou
son afluentes dos dous anteriores, do primeiro ou pala súa marxe esquerda e do Miño
pala dereita, ou levan as súas augas directamente á costa atlántica, contribuíndo á formación das Rías Baixas.

Río Deza a seu paso polo
Mosteiro

de Carboeiro.

O Ulla. - Percorre dende o seu nacemento
na alta Ulloa, ó oeste das cimas de San Cristobo ( Lugo ), ata o se u estuario en Cato ira,
ría de Arousa, ande desemboca, 115 kilómetros. Deles, os 95 kilómetros que consti túen os seus cursos medio e baixo son os
que separan as provincias de A Coruña e
Pontevedra. Recibe nesta última como
afluentes, ó Arnego, Deza e Liña res, que
transcurren por amplos vales, decrecentes
en extensión
canto
máis
ba
ixo
é
o
curso
do
,
Ulla . E navegable para pequen o calado ata
Pontecesu res.
O Arnego. - Afluente do anterior, de 36
kilómetros de percorrido, a través da chama da terra de Camba.
O Deza. - Río de 47 kilómetros de perco rrido, afluente do Ulla e que recibe pala
súa esquerda ó Asneiro . Cruza este río a chamada terra de Deza e deixa á súa esquerda a
de T rasdeza.

Río Liñares
bañando
a Comarca de
Tabeirós.

O Liñares .- Nace nos montes do Zo, rega
a bisbarra de Tabeirós (A Estrada) e aflúe. ó
Ulla, despois dun breve percorrido de 11 kiló metros.
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Río Lérez.

•

Río Verdugo na
desembocadura de
Pontesampaio.

O Umia. - Nace en plena Terra de Montes ,
nas proximidades de Filloi (Forcarei). Río de
agreste val superior, pero que a partires de
Caldas de Reis, poia que pasa, ensánchase,
consti t uíndo a fért il bisba rra chamada terra
do Salnés. Desemboca, despois de 55 kilómetros de percorrido, ó sur de Cam bados,
na ría de Aro usa.
O Lérez. - De 44 kilómetros de curso, nace en terra de montes (monte Coco), pasa
por Cerdedo e desembo·ca, xuntamente co
Alba na ría de Pontevedra por esta cidade. O
se u principal afluente é o Almofrei.
O Oitavén e o Verdugo. - Nacen ambos
na serrado Suído (A Lama) , conflúen a catro
kilómetros da súa desembocadura co nome
do segundo, e por Ponte Sampaio verten as
súas augas na ría de Vigo . Ata a súa
con f luencia os seus respectivos cursos son
de 19 e 23 ki lómetros.
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Río Oitavén.

Rfo Miño
na súa desembocadura
na Guarda.

O Miño.- Dende o seu nacemento, en
Fonte Miña ( Lugo}, ata desembocar no
Atlántico entre Caminha (Portugal} e A
Guarda, percorre 340 kilómetros, dos cales
só uns 85 do se u curso inferior, poi a súa
marxe dereita, corresponden a esta provincia, na que recibe como afluentes máis importantes ó Ribadil, Deba, Tea, Lauro e Ta muxe. Os seus últimos 70 kilómetros sina lan
a fronteira con Portugal e é navegable ata
Tui.
O Tea.- Ten o seu nacemento no Faro de
Avión (Covelo}, pasa por Mondaríz e Ponteareas, vert e as súas augas ó Miño por Fillaboa
( Salvaterra de Miño). O se u curso é de 35 kilómetros.
.

O Lauro. - Aflúe ó Miño, despois do seu
nacemento no Galleiro e percorridos 20 kiló.
metros.
O Tamuxe .- Percorre 14 kilómetros e
aflúe ó Miño en Tabagón.
Out ros ríos de menos importancia son: o
Con, que desemboca na ría de Aro usa por
Vilagarcía; o Tomeza, que desemboca por
Pontevedra na súa ría, e o Lagares ou
Castre lo, que percorre o val de Fragoso e
-·
verte as súas a u gas na r.ía de Vigo, ó oeste
de Alcabre".

Río Miñor baixo a
ponte da Ramal/osa.

O Miñor. - De 12 kilómetros de percorrido
polo término municipal de Gondomar, desemboca por Ramallosa
no Atlántico .
.

•
•,
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Para completa-la descripción do territorio, e dende outra vertente: a literaria, ofrecémoslles a versión realmente singular e
magnífica, chea de encanto, humanidade e
poesía, que o grande ALVARO CUNOUEIRO
escribíu, en 1980, para o n° O da revista da
Deputación.
·

44
•

~ &e

-

•

'

e#

'

'

1

'

~,

...

~

~_¡
¿~

~

·~

- ,.

rv

.....,-.Jta é a máis fermosa parcela da terra galega,
deitada dende altos montes ao Océano, que se
adentra nela· sosegado e cheo de claridade polas
rias, é á ribeira do Miño, o no so rio maior. Ten
terras esgrevias e abesías de montaña, pro tamén
vales fecundos nos que medra o millo, e bocarribeiras nas que as viñas dan fermosos viños
humáns, que son parte esencial da alegría do vivir
galego. Ten Pontevedra a riqueza da terra cereal
e pratense, e tamén a riqueza do mar, usada
polos seus fillos dende os dias dos "concheiros"
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prehistóricos. Ten nos altos montes manadas de
cabalos salvaxes, que levan os ventos nos seus
lombos, e naves no mar, fertil en peixes. Como
si fose_ ún reino antigo. Vilas ten terra adentro,
asentadas no medio do vivir labrego e gandeiro,
e vil as be ira do mar, nacidas do traballo dos
ousados pescadores, da aventura cotián. da dorna
e tamén dos lonxanos caladeiros, en naves maiores.
Algunhas destas vilas, Pontevedra, a capital, e
Vigo, o gran porto atlántico, foron chamadas a
máis altos destinos: Pro tanto nunha parte como
noutra, viví u un ha tribu, . por decila así, soñadora~
intelectual, e a ánima relixiosa, o que probou nos
petroglifos de Campo Lameiro, na pedra ben
l~brada dos mosteiros de Acibeiro e de Armen-

teira, na faciana de Santa Maria dos Mareantes
de Pontevedra, nas ducias de eirexas románicas
que decoran a paisaxe. Terra de doce vivir e
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clima humán, que dende o Ulla ao Miño énchese
de pazos, en cuios xardíns, dende fai douscentos
anos, frolece unha frol, a camelia, que tanta
amistade fixo cos galegos en xeral e cos pontevedreses en particular.
País de ríos, súcan as fermosas correntes de augas
caudales, o Umia, o Lérez, o Oitavén, o Tea, e
outras fontes nacen nela, medicinaes, salutíferas,
con virtudes recoñecidas dende remotos tempos,
e usadas polos románs e polos nosos devanceiros.
Polos nosos rios suben dende o mar o salmón,
o reo, a lamprea, e non hai no mundo pobo
máis lampreeiro que o pontevedrés. Pro non
sempre foi

nesta terra a dozura do vivir, e

dente as Torres do Oeste á Catedral de Tui,
recoñécense altivas pedras militares, fortes torres
que gardaron a terra do normando, en Monterreal
de Baiona do inglés, e en Salvaterra a fronteira
•
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miñota. Ainda están en pé hoxe esas pedras
como testigos dos días belicosos. Pro a vida do
pontevedrés foi e é unha vida de traballo., dende
o arado nos sucos deica á carpintería de ribeira,
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dende o ilustre oficio de canteiro á tecedora de
redes, e nos novos tempos, nos talleres e nas
fábricas grandes e pequenas, nas serrerías e na
labranza, e nas colleitas do mar. E non habendo
.

pan pra todo3 na terra natía, o pontevedrés,
como todo outro galego, coñeceu os camiños
da emigración ultramariña e da europea. Triste
da
raza
dende
os
dias
medievaes,
que
un
destino
.
quixera ver truncado pra sempre. Porque a xente
que néla naceu, ten dereito a vivir neste fermosísimo anaco de Galicia, mormo como o colo
_m aternal. Mais hoxe, agora mesmo, é dia de
-

canto e de loubanza aos altos ermos e montesíos
pasteiros, aos ·piñeiraes que fungan á beira do
mar, aos acios que pintan no Salnés, no Condado
e no Rosal; ás romerías á Virxe Pelengriña, a
Santa Marta, a San Bieito e a San Roque; á
alegría do verán e aos mil areás que se tenden
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ao sol pra recibir a caricia das ondas; ás feiras
das vilas e ás rulas dos portos; ao5 antigos oficios
que aínda seguen entre nós; ás costeiras do mar
e ás colleitas, á vendimia e á esfolla do millo ...
•
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E tamén sí o xeito de vivir, as gracias de cantar
e de decir das xentes, tan grave nas terras
interiores, tan vivaz e froleado nas xentes da
ribeira. Poucas veces lle haberá sido dada a
unha xente unha terra máis adoita pra vivir: o
pontevedrés e Pontevedra fixéronse mutuamente,
e recoñécese no home o rastro da terra e no
rostro da terra o rastro do home que puxo aqui
un bosque e acolá un muiño, aqui unha eirexa
e acolá un .prado, aqui unha fábrica e acolá un
peirao, aqui un camiño e ~colá unha viña. Hai
nestá terra un eqttilibrio humán e meserudo, que
lle concede unha dignidade especial, e lle da
dereito á prosperidade e ainda á riqueza. Que é
o que este lugués de nación lle desexa a este
país pontevedrés, a cuia dozura de vivir está
acollido, país no que colorean as laranxas e frole
o limoeiro.
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Cando a Deputación Provincial de Pontevedra nace, o territorio da provincia do seu
nome tiña unha poboación de feito de
360.002 habitantes, que era a maior por kilómetro cadrado de Galicia. No Censo de 1981
a poboación elévase a 859 897 habitantes de
feito e 883.267 de dereito, que en relación
coa súa extensión de 4 477 Km 2 ., segundo a
última rectificación, xa que oficialmente e
aínda no Nomenclátor de 1981 fíxase en
4.391,32 Km 2 ., segue sendo a maior relativa
de Galicia, e unha das maiores de_España .

o

•

•

•

A evo lución da poboación de feito da
provincia, a pa rti r do Decreto do 30 de no-

vembro de 1833, reflexouse nos Ce nsos Oficiais da segu inte fo rma:
·

EVOLUCION DE LA POBLACION DE HECHO DE LA PROVINCIA DESDE LA
FECHA DE CONSTITUCION DE LA DIPUTACION PROVINCIAL
TOTAL
HABITANTES

AI\IOS

360.002

1833

411.300

1847

429.035

1857

440.259

1880

451.946

1877

443.385

1887

457.262

o/o

1800

495.356

1910

533 .419

1920

568 .011
641.763

CRECIMIENTO

1930
•

671 .609
680.229
750.701
859.897

•
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Como se pode apreciar e se expresa gráficamente no diagrama adxunto a poboación da
provincia foi aumentando, en maior o u menor medida, de Censo en Censo con excepción de
1887, que presenta un pequeño retroceso de 8.561 habitantes de feito, .en relación co de 1877;
e fixoo gradualmente, sen grandes alteracións, a non ser no último decenio: 1970-1981, no que
o aumento é de 109.1 96 habitantes , sen do éste aumento no sécu lo e medio estudiado de
499 .895, o que representa un índi ce de crecemento poboacional do 238,85 %.

..

Por sexos, a poboación actual de feito,
intégrana 408.431 varóns e 451.466 mulleres,
con certo predominio femenino, senda as
porcentaxes de 47,5 e 52,5 respectivamente.
En canto á de dereito na que o total como xa
dixemos, é de 883.267 habitantes, compon-

se de 424.803 varóns e 458.465 mulleres, loxicamente máis equilibrada, que representan
o 48,09 e o 51 ,90 do total.
A poboación de dereito, por ida des,
distribúese polo 1N E nos segu intes apartados:

N

'

40.196
41.097
39.958
31166 ¡
34.745
29.964
29.773
27.140
23.018
27.206
23.174
19.157
15.973
14.192
10.663
6.517
3.207
1. 707

'-

~

1

-

--·

Oo4
5o9
10o 14
15 o19
20o24
25o29
30o34
35o39
40o44
45o49
50 o54
55 o59
60o64
65o69
70o74
75o79
80o84
85ymo

•

38.823
39.075
38.339
36.143
33.527
29.819
29.963
27.564
24.278
29.21.8
25.634
23.059

•

21.593
19.396
17. 578
12.556

7. 416
4.485
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•

.

Varóns

/dades

M uJieres

Total

.

O a 4 anos
5 a 9 anos
10 a 14 anos
15a 19a nos
20 a 24 ahos
25 a 29 anos
30 a 34 anos
35 a 39 anos
40 a 44 anos
45 a 49 anos
50 a 54 anos
55 a 59 anos
60 a 64 anos
65 a 69 anos
70 a 74 anos
75 a 79 anos
80 a 84 anos
85 e mais ...
TOTAL ....-

.

40.196
41.047
39.958
37.166
34.745
29.964
29.773
27.140
23 .018
27.206
23.174
19. 157
15.973
14.192
10.663
6.517
3.207
1.707

38.823
39.075
38.339
36.143
33.527
29.819
29.963
27.564
24.278
29.218
25.634
23.059
21 .593
19.396
17.578
12.556
7.416
4.485

79.018
80.122
78.297
73.309
68 .271
59 .783
59.736
54.703
47.297
56.424
48.808
42.215
37.566
33 .588
28.240
19.073
10.623
6.192

424.803

458.465

883 .268

A t ravés dos datos da pirámide de idades vemos que a poboación pontevedresa menor de
40 anos é de 553.239 persoas, que represen tan o 62,64% do total, e que a de 70 e má is anos,
que suma 64 .1 28 persoas, alcanza só o 7,26%. Do grupo de ata 40 anos os menores de 15 anos
son 237 .437, o que supón un 42,91% do seu grupo, e un 26,88% da poboación total da provincia. En canto a sexos, dentro dos meno res de 15 anos, hai máis va róns, 121 .201, que mu lle res,
116.231, que en porcentaxes representan o 51,04 e o 48,95; mentres que nos de 70 e máis
anos, cun total de 64.128 persoas o predominio das mu lleres é notorio, 42.035, e só 22 .094 varóns, ou sexa o 65,54 e o 34,45% respectivamente o que pon de releve que as mu lleres. son realmente as que alcanzan máis anos de vida.
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Polo que se retire ó estado civil das persoas, a poboación ·de dereito está composta . por
422 .473 solteiros, 402.551 casados, 52:248 viúdos e 5.966 divorciados e separados, que representan o 47,83; 45,58; 5,92; e 0,67% respectivamente, dos 883.268 habitantes de dereito da
prov1nc1a.
Estas cif ras descompóñense por sexos da seguinte forma:
•

•

MUJEAES

•

3.714

42.637 201 .381 210.753 211 .720 201 .190

9.611

2.282

SOLTEROS
CA SADOS
V IUDOS
DIVORCIADOS Y SEPARADOS
TOTAL

458.465

Mentres o equil ibrio entre os solteiros varóns e mulleres é case total, pois non chega ó
mil leiro a diferencia en má is dos varóns solteiros; é notoria, a diferencia entre viúdos, 9.611, e
viúdas, 42.637, que representan un 18,39% de varóns e un 81,61 o/o de mulleres, verdadeiramente significativo, e do que pode deducirse que as mulleres soportan mellar os avatares da vi da matrimon ial cos varóns.
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2.4 50
826.677
858

1.917

9.881

265
19
1.1 1 5
2 . 1 51

o

4.030

590

CEUTA
133
MELILLA _ _
132
EXTRANJER0_23.159
NOCONSTAN
839
•

60

2.450
178

2. 830 11.965 L.--_..........,

1 61

3.456

6 e, 2

630

2B5

28.124

213
1.754

1 99

1.248

•

1.366
564
•

91
1 99

1 33

1.13 7

00

204
300

679

413
1 26

286
572

751

357
419

254

519

3 70

228

188
~ 02

CEUTA______ 133
MELILLA_ ____ 132
EXTRANJER0_23j59
NOCONSTAN__ a·ag
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A poboación provincial, en relación co lugar de nacemento, exprésase numéricamen te no mapa adxunto, e cabe sinalar que nesdesprazamentos pobota época de grandes
,
acionais 763 .758 habitantes , dun total de
883 .268, naceron na provincia, o que representa un 86,46% do total , e engadindo ós

mes m os os restantes nacidos en Galicia, su man 826 .677, ou sexa un 93,59% do total da
poboación de Pontevedra.
En relación coa actividade económ ica
que desenvolven, a poboación de 16 e máis
anos, que se eleva a 630.792 habitantes,
divídese en:

POBLACION CON ACTIVIDAD ECONOMICA DE 16 Y MAS AÑOS

630.792
SERVICIO MILITAR
----~

6.289

.,____ _

HABITANTES

ACTIVOS

INACTIVOS

321.378

303.125
'

103.151
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80.844

61.450

32.402

5.896

1.803

EDADES

POBLACION

16 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44

a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 mas

11.696 31.391 35.681 36.495 33.166 28.334 32.800 27.388 20.913 13.456 4.801

1.924 1.501

TOTAL 285.546
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Como curiosidade, polo seu car~cter singular anotamos que as persoas de 75 e má is
anos, 1.058 traba llan na agricultura, 280 nos
servicios, 92 na industria e 41 na construcción; e das que· traba llan na agricultura, 580
son mu lleres e 478 varóns, con proporción
semellante en servicios: 150 mulleres e 130
,
varons.
A poboación económicamente inactiva
comprende:
Retirados, xubilados e pension istas 103.013
Rend istas... . ..... . . . . ... . .. . ..
1.017
Escolares e estudiantes . . . . . . . . . . . 30.618
Labores do fogar ......... . ...... 155.917
Incapacitados permanentes para o
traballo .. . . . . .. .... . . ... ...... .
9.268
O utros inactivos . . .. ..... . .. . .. .
3.293
TOTAL . . ....... . .. 303.126
dos cales son varóns, 69.523, e mul leres
233.602.
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En canto ó nivel de instrucción da poboación pontevedresa de 10 e máis anos, obtemos do estud io sobre característ icas de poboación do 1N E, referido á nos a provincia, os
seguintes datos:
Analfabetos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sen estudios . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Estudios 1° grao completos .......
Estudios 1° grao incompletos .....
Est udios 2° grao ciclo 1o completos
Estudios 2° grao ciclo 1 ° incom pl. .
Estudios 2° grao 2° ciclo completos
Estudios 2° grao 2° ciclo incompl. .
Estudios 3° grao, ese. univ. compl.
Estudios3° grao, ese. univ. incompl.
Estudios 3° grao, facultades univ.
E.T.S., doctorado completos ..
Estudios 3° grao, facultades univ.
E. T. S., doctorado incompletos .
Non clasificados o u non ben especif.

41 .924
93 .652
21 1.796
131.896
78.738
62.354
14.981
47.916
16.924
3.795
10.955
7.937
1.249

TOTAL . ........... 724 .1 27

Cidade de Vigo.

A densidade de poboación non é a mesma en todo o territorio provincial,
producíndose a maior concentración nos
municipios ribeireños das Rías, alcanzando
unha media, os cinco da de Pontevedra, de
474 habitantes por km 2 ., e os oito da de Vigo, de.992. As máis baixas densidades, atopámolas no interior e bisbarras lindantes coa
provincia de Ourense, sendo os municipios
de menor poboación relativa que non chegan a alcanzar os 30 habitªntes por km 2 .: A
Cañiza, 12; A Lama, 27; Fornelos de Montes, 28; e Rodeiro, 28. Non chegan ós 50,

seis r}láis; Campo Lameiro, Cotobade, Dozón, Forcarei, Agolada e Oia. Os que superan os 500 habitantes por km 2 . son: Vigo,
2.365; cunha notabilísima diferencia sobre os
demais, e séguenlle, Vilagarcía, 625; Marín,
572; Pontevedra, 554; Cangas, 546; Cambados, 537; e Redondela, 523. En canto ás tasas de crecemento, podemos dicir que están
en relación directa coa densidade de poboación sendo positivas en maior ou menor grao
nas cidades, vi las e zonas das Rías, e negativas nas zonas rurais e de menor densidade
poboacional.
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Cidade de Pontevedra.

E para completar estas breves notas
sobre a poboación da provincia de Pontevedra e as súas características, dirémoslles
que os seus habitantes viven en 6.294 entidades singulares de poboación das que, segundo o Nomenclator do INE de 1981, tres
son cidades: Pontevedra, Vigo e Tui; 34 vilas; 934 aldeas; 347 caseríos; e 4.9761ugares.
Un total de 126.559 familias que suman unha
poboación de feito de 477.341 persoas, resi den en núcleos de poboación agrupada,

Cidade de Tui.

•

66

ocupando 170.056 vivendas e aloxamentos.
Os restantes 382.556 habitantes agrupados
en 95.984 familias, residen en núcleos diseminados e ocupan 114.357 vivendas fami- ·
liares e aloxamentos. As tres cidades referidas teñen unha poboación, no casco urbano, de 171.210 habitantes Vigo, 258.724, o
término municipal; 38.682 Pontevedra,
65.137, o municipio; e 4.458 Tui; 14.975 atotalidade do término municipal.
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Dende que a Constitución de Cádiz de
1812, determinou que "para o goberno interior dos pobos haberá Concellos" e no seu
artigo 310 dispuxo: "Parase Concello nos
pobos que non o teñan, e en que conveña o
haxa, non podendo deixar de habelo nos que
por sí ou coa súa bisbarra cheguen a mil almas, e tamén sinalaráselle término correspondente"; iniciouse o proceso para a crea ción dos Concellos chamados constitucionais, en sustitución da organización municipal do antigo réxime, que en Galicia asentábase fundamentalmente nos cautos e xurisdiccións.
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Pero o proceso de creación de novas
concellos e o sinalamento dos términos municipais conseguintes, non foi fácil e estivo
suxeito á pugna de intereses //pueblerinos" e
persoais de concepcións .contrapostas, e
vaivéns políticos que convertiron ás súas primeiras etapas nun continuo tecer e destecer
como o pon de manifesto o que os concell.os
nacidos ó amparo da Constitución de Cádiz e
da Instrucción do 23 de xuño de 1813, coa
chegada de Fernando VIl e a súa proclamación como Rei absoluto, desaparezan, xa
que por R.O. do 4 de maio de 1814, o Rei
declara "Nula e sen ningún valor" a Constitución de 1812, á igual que tódolos Decretos
das Cortes de Cádiz, e en consecuencia a división territorial volve ós cautos e xurisdiccións do antigo réxime.
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A sublevación de Riego en Cabezas de
San Juan é a causa, de que Fernando VIl teña que volver a restablecer a Constitución de
1812, pósta de novo en vigor ó igual que a
Instrucción do 23 de xuño de 1813, que por
Decreto do 7 de marzo do 1820, retornando
ós Concellos constitucionais e á súa
reimplantación, completando o marco legal
para a súa instalación e funciona mento, a
lnstrución para o goberno económicopolítico das provincias do 3 de febreiro do
1823. Pero neste mes m o ano, a volta ó poder
· absoluto de Fernando VIl apoiada polos Cen
Mil Filias de San Luis, conduce ó Decreto de
1o de outubro de 1823, que deroga toda a lexislación constitucional, e con el a a división
territorial nacida ó se u amparo, restablecen do por segunda vez a do antigo réxime.
Nos dous períodos .liberais do século XIX,
de tan curta duración , e con maior amplitude
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e extensión no segundo, establecéronse e
funcionaron no territorio da nosa provincia,
un total de 147 Concellos, agrupados en once partidos, que sustituíron ás 107 entidades
territo riais: 38 cautos e 69 xurisdiccións,
.
.
, .
existentes no ant1go rex1me, e que retornaron ó fina lizar cada un dos dous indicados
períodos.

•

· ·

1

-~~

v

..

ro
"/
. ,.....
:
J
.
'
~ ././
. .... .
' '
. ,"'' r
.~ ·-_, ,~·-'
. -·-'

. ..

En canto á división en provincias, que a
Constitución de Cádiz dispuxo, e o establecemento das súas respectivas Deputacións
provincia is, no que· a Ga licia e á de hoxe provincia de Ponteved ra se retire, ante as dificultades xurd idas na súa creación, as Cortes, en 13 de maio de 1812, dispuxeron se
procedese a constituí-las Deputacións Provinciais nos territorios a que facía referencia
o artigo 1O da Constitución, na que Galicia fi guraba como unha soa provincia e por con seguinte despois do proceso electoral
correspondente, o 19 de marzo de 1813
constitueuse en Santiago a Deputación Provincial, única para toda Galicia, que ós dous
meses, o 13 de maio de 1813, trasladouse a
A Coruña, cidade na que funcionou como tal
Deputación ata o 27 de xuño de 1814, data
na que cesou no exercicio das súas funcións,
dando cumprimento ó R. D. de 15 de xuño
do mesmo ano, que suprimíu as Deputacións Provinciais.
No segundo período liberal, e como con secuencia do restablecemento do réxime
constituciona l polo Decreto de 7 de marzo
de 1820, volve est ab lecerse en A Co ruña a
Deputación Provincial de Galicia o 9 de xu llo
de 1820, funcionando como tal ata o 13 de
abril de 1822, en que se extingue como Deputación única, para dar paso ás novas catro
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provincias e Deputacións galegas, creadas
polo Decreto de 27 de xaneiro de 1822, de: A
Coruña, Lugo, Ourense e Vigo, que se instalaron nas súas respectivas capitais nos meses de maio e xuño de dito ano de 1822, fa cendoo a Deputación provincial de Vigo,
precedente da actual de Pontevedra, e que
abarca o se u mes m o territorio, o día 24 de
ma1o.
Pero a volta ó absolutismo e a derogación da lexislación constitucional polo
Decreto de 1 de outubro de 1823, trae consi go a desaparición das· deputacións recén nacidas, e que non chegaron a alcanzar o ano e
medio de vida.
Dez anos despois, o R.O. de 30 de novembro de 1833, de Javier de Burgos, establece unha nova división provincial para
España na que continuan as catro provincias
de Galicia, aínda que coa variación de que a
de Vigo pasa a chamarse de Pontevedra, ci dade na que se asenta a capital da mesma e
da súa Deputación Provincial, iniciándose un
lento e complicado proceso que conducirá á
instalación definitiva destas novas Deputacións Provinciais, que ten lugar, no que as
de Galicia se retire, no mes de novembro de
1835, as de A Coruña, Lugo e Ourense, facéndoo a de Pontevedra, tres meses despaís, o 12 de febreiro de 1836 e continuando
ata os nasos días nos que se cumpre o século e medio da súa constitución.
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división territoria 1 importa te que
serviría de base electoral e de xestación de
servicios e de primeira agrupación de municipios, foi a dos partidos xudiciais . Establecidos xa éstos nos dous períodos li berais, de
1

principios do XIX, na etapa que estamos
examinando é o R. D. de 21 de abril de 1834,
en relación co de 30 de novembro de 1833, e
no seu artigo 1°, no que efectúa a división
das provincias en partidos xud iciais . Na de
o
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St·s. D ..loaé Ct e¡¡~.
1). J O:»é (.1\ loa.
•
V. Jo.\é ~lari.a T•:ijeirQ.
J~A

CA~IZ.~.

PARTIDO J C DICIAL DE LA
L.\ \lA.
S.r¡. D . Toma~ lluet.
J). José Lia.
D. ~laouel Araujo y Alcalde.

Sra. 1). Jo~ Hí\.era y Gil.
D. l)~dro \ :- alquer. ' Puga.
D. J usé ~~~ría Ara u jo.
•

.. P .\1\TlOOJUDICIAL DE
~A .\t n \ uos;
S r~. 1). Hic:~r<i o Daba.
J). _.¡\ ¡¡f o nio Saun1artio.
) ) . Y e: 11 t u r a l. ¡s y Con gi 1.
IJ. ~.. r.uar.i ~ru Ja\·ier Serra.pio.
'

1).\ n1·to0
J U DICIAl~ DE
•
C .\LDA.S DE llEYES.
Srs. 1). Jusé l\f;¡tia .~luliart.e y
·Eudarro.. .
D. l "n rcu7.o ' :-arela.
·lJ. llt:dro Fd ipe Cobiao. ·
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Srs.. D. Antero Rubiu de Oroña,
D. J oan Otero.
D. ~~nvel Otero.

D. Aodres Antonio
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•

PARTIDO
JUDICIAL. - DE
.
TUY•

Srs. D. José GambOa J Ortií.
D. Floren~io . Rodri&aea Ba-.

. PARTIDO JUDlCtAC DE
.Pl: E~rfEAREAS,

~monde.

Sr~,

D. H.afa cl \Ianteca.
D. Juan Caballero.
D. José- ~la ría Peiqueira,

D. Antonio 1\ledtano.
D. Lorenzo Cuen~"
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PAllTIDO JlTDICIAL DE
REDOl\DELA.
Srs. D. Francisco Saucho Gu ·
•

•

PARTIDO JUDICIAL DE
VIGO.
Sr&. Brigaaier D. Sebastiaa Ca~~

taerrez.

D. Leopoldo Me~endp.
·D. Vicente de Vicent~
.
•

D. ~Iauuel A:~au jo.
D. Antonio Rubio.
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Pontevedra permanecen os once anteri ores
co cambio de Bemposta por Tabeirós. Estes
partidos xudiciais nacidos do R.O. do 21 de
abril de 1834, son os que van servir de base
para a designación dos Voca is-Deputados
que constituirán en 12 de febreiro de 1836 a
primeira Deputación Provincial de Pontevedra. Levaban o nome do pobo no que estaba a capital, e foron os seguintes: Caldas
de Reis, Cambados, A Cañiza, A Lama,
Lalín, Pontevedra, Ponteareas, Redondela,
Tabeirós, Tui e Vigo, que cos mesmos nomes, salvo nos casos de Tabeirós e A Lama,
que pasaron
máis tarde a chamarse e
.
establece-la súa capitalidade en A Estrada e
Ponte Caldelas, subsistiron en términos xerais ata que a aplicación do Decreto de 11 de
novembro e a Orde de 14 de decembro do
1965, de reforma xudicial, fan que a partires
de 1968 o número de partidos xudiciais terri toriais da provincia , que non o número de
xulgados, disminúa, e quede reducido a sete, aínda que posteriormente se cree un novo: o de Vilagarcía de Arousa, pasando polo
tanto a ser oito, os actuais.
Houbo ó longo do século e medio que estudiamos unha continu idade no mantenemento dos once partidos xudiciais da provin cia , que podemos chamar tradicionais, ata o
punto de que bastantes expedientes de
segregación e agregación de parroquias dun
a outro municipio, lindantes pero pertencen tes a distintos partidos xudiciais, non prosperaron porque de facerse alteraban e modidificaban a división xudicial.
lsto
non
quere
.
cir que non se producisen incidencias, nin

. .
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existisen problemas en relación coa mesma.
Dúas vil as importantes da provir ic ia : Baiona
e Cangas, aspiraron a ser ·cabeza de partido
xudic ial e loitaron por elo, sen conseguilo .
c ·a ngas solicitao en 1835, e vo lve interesa-la
súa·creació n en 1843, os argumentos ex postos son moitos e o expediente voluminoso,
pero a resolución favorable non se produce.
Tamén Baiona, en 1836, fai unha exposición
á S .M . interesando a creación en Baiona dun
partido xudicial, segregado do de Vigo, que
merece informe favorable do X efe Político,
pero que non obtén unha resolución afirmat_iva, polo que, en febrei ro de 1844, vol ve á
carga, e alega ·que Baiona tivo sempre Correximento integrado polos 22 pobos do Va l Mi,
.
nor, e por out ras razons, nas que se apo1a a
Deputación Provincial para informar favorablemente o expediente, que . da orixe á
R.O. de 11 de marzo de 1846 na que se dispón : "que sen facer alteración por agora nos
límites do referido partido xudicial de Vigo,
téñanse presentes as observacións que fai na
súa instancia o Concello de Baiona, cando se
trate do Proxecto de nova división do terri'torio".

-

Pero a nova división do territorio cando
se proxectou despois, en lugar de crear máis
partidos xudiciais, intentou a desaparición
de algúns. N este sen so o R.O. de 27 de xuño
de 1867, dispuxo a supresión dos xulgados
de 1a instancia de Ponte Ca ldelas e Redon dela, e a Deputación de Pontevedra en sesión de 28 de xullo de 1867, acordou qL:Jedar
enteirada de que os Deputados .dos partidos
suprimidos, conforme á R.O. de 4 de xuño
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de 1867, continuarían no cargo ata que se
efectuara a renovación parcial dos compoñentes da Corporación. En sesións do 27 de
setembro de 1867 e de 4 de marzo de 1868, a
nosa Deputación
examina para informe, un
.
anteproxecto de nova división territorial, tanto municipal como de partidos xudiciais, e
propón que os once partidos se queden reducidos a nove, coa desaparición dos de
Ponte Caldelas e Redondela, pasando a integrarse os Concellos que os compoñían nos
partidos de Caldas de Reis, Pontevedra,
Pontareas e Tui . Pero continuaron os once,
e despois doutros acardos e trasacordos, xa
neste século, a Deputación ten que emitir informe en relación con outro proxecto de demarcación xudicial do territorio da Audiencia
de A Coruña, na parte que afectaba á provin cia de Pontevedra, e faino en sesión do 27 de
maio de 1927, expoñendo con amplitude as
razóns palas que considera deben subsistir
os xu lgados dos que se proxecta a súa desaparición na nova demarcación; Caldas de
Reis, Redondela, A Cañiza e Camb ados, ó
tempo que piden o restablecemento do Partido de Ponte Caldelas que, unha vez máis,
fóra suprimido. A reforma proxectada, dicían no que a Caldas se retire "significa con
frase gráfica descuartiza-lo partido" e cercenar e reducir un pouco a provincia, pois de
levarse a cabo deixarían de pertencer a ela os
municipios de Valga e Pontecesures .
En canto ó ca~bio de capitalidade e de
nome dos inicialmente chamados A Lama e
Tabeirós, antes de que se fixese efectiva a
"nova planta" dos Concellos da provincia,
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no
3
de
setembro
de
l836,
as
aínda
xurisdi.
cións de Caldebergazo, ·cotobade, Pontesampaio e Soutoma ior, que eran as que
compoñían o partido xudicial de A Lama, solicitaron que a capital do partido, establecida
na parroquia de San Salvador de A Lama, se
trasladase a Ponte Caldelas, pero non se
autorizou, ata que a R.O. do 4 de marzo de
1845 atendendo unha solicitude de tres dos
catro concellos do partido, dispuxo o traslado interesado ó pobo de Ponte Caldelas
"atendidas tódalas favorables circunstancias
que concurren neste e fanno máis apropiado", e aínda que contra esta R.O. recurrí ron os concellos de A Lama e Cotobade, a
mesma foi modificada e o traslado da capitalidade, non sen algún pequeno incidente burocrático, realizouse. O recoñecemento e
autorización oficial para o cambio de nome e
capitalidade entre Tabeirós e A Estrada non
tivo lugar ata 1869, pero de feíto e desde
1841, o xulgado xa viña funcionando en A
Estrada.
•

Como xa dixemos, a aplicación do Decreto de 11 de novembro de 1965, xenera as seguintes Ordes de supresión de xulgados de
pnme1ra 1nstanc1a e 1nstrucc1on na prov1nc1a
de Pontevedra: 4 de abril de 1968, o de Caldas de Reís, que pasa a depender con tódolos concellos que o compoñían do de Pontevedra; 9 de novembro de 1968, o de Ponte
Caldelas, que queda adscrito íntegramente
no de Pontevedra; 7 de xullo de 1970, o de
Redondela, do cal se anexionan ó partido xu dicial de Vigo os muni9ipios de Redondela e
Pazos de Borbén; ó de Pontevedra, os de
•
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Soütomaior e Fornelos de Montes; e a Tui, o
deMos; 30 de marzo de 1971, o de A Cañiza,
que se incorpora íntegramente a Ponteareas.
Por outra banda, a Lei do 31 de marzo de
1982, creou o xulgado de primeira instancia e
instrucción de Vilagarcía de Arousa, partido
xudicial que quedou formado polos municipios de Vilagarcía e Vi la nova de Aro usa,
segregados do partido de Cambados, e os de
Caldas de Reis, Barro, Campolameiro, Catoira, Cuntis, Portas, Pontecesures e Valga,
do de Pontevedra. A entrada en funcionamento deste xulgado e novo partido xudicial
tivo lugar, con arreglo ó disposto na Orde do
3 de marzo de 1983, o día 1° de xuño dedito
'
ano.
Actualmente está en tramitación un novo
proxecto de división en partidos xudiciais da
provincia de Pontevedra, no cal, ademais de
confirmar os oito existentes, propónse a
reinstalación dos tradi.cionais que foron
suprimidos, e créanse "ex novo" algúns
,.
ma1s.

,a

*

Dende o momento da súa instalación a
Deputación de Pontevedra, ó igual que as
demais, e en especial as galegas polo seu
disperso asentamento poboacional, teñen
que ocuparse con urxencia e intensidade da
división territorial, que xa, como obrigación
primeira lle impoñía a Leí-Instrucción do 23
de xuño de 1813: "sendo do cargo das Deputacións Provinciais coidar do establecemento dos Concellos nos pobos onde non o
haxa, nos términos que prevé o artigo 335 da
Constitución, deberán tomar razón exacta
do vecindario de cada pobo onde haxa de es-
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tablecerse cancel lo, para que se chegara por
sí ou coa súa bisbarra a mil ·almas, establézase dende lago; e senon chegara a ese número, pero por otras razóns deben público conviñera establecelo, fórmese o expediente
instructivo que as faga constar; éste expediente e o que a Deputación faga, tamén instructivamente, e o que a Deputación faga,
, .
.
.
.
tamen 1nstruct1yamente, e prev1os os convln tes informes dos pobos da bisbarra sobre sinalamento de término a calquera pobo ande
haxa de establecerse novo Concello, serán
remitidos polo Xefe Político co parecer da
mesma Deputación ó Goberno".
Estas disposicións ampliadas en canto á
forma e contido dos expedientes e á súa tra mitación, recóllense na Lei-1nstrucción do 3
de febreiro de 1823, artigos 83 a 87 ambos
inclusive. Po la súa parte o R. D. do 21 de setembro de 1835, no se u artigo 27, determina
que as Deputacións, ademais de elabourar
informes "terán unha intervención necesaria
na instrución dos expedientes e informarán
dando o se u dicta me" en "os de división
territorial e xudicial e sobre designación de
capitais de partido". Pero este Decreto, como sabemos, aínda que impulsou e facilitou
a creación das novas Deputacións, foi de
curta duración, e despois do motín de A
Granxa, en agosto de 1836, cando éstas daban os seus primeiros pasos, restableceuse a
vixencia da Lei-1 nstrución do 3 de febreiro de

1823.
Pero a división territorial municipal qu~ se
estructura e empeza a poñerse en viQor en
1836, faise fundamentalmente na maioría
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das provincias españolas, con arreglo ó disposto no R.O . para o arreglo provi sorio dos
Concellos do 23 de xullo de 1835, se ben nas
de Galicia, a aplicación do artigo 4 o do mesm o, en canto dispoñía que "se a poboación
estivese dispersa e sen centro de reunión",
"marcaríase o territorio correspondente a ca da Concello, que non debería exceder de
catro leguas en cadro, nin dunha poboación
de 500 veciños, pouco má is ou menos. Nos
casos referidos ó Gobernadores Civís forma rán os correspondentes expedientes nos .términos máis sinxelos, e dirixiranos á soberana
aprobación da S .M."; prantexou moitos
problemas. Dispoñía tamén "que os pobos
que dE?penden de cidades ou vi las en canto ó
seu réxime municipal, poderán solicita-la formación de Concello propio sempre que a súa
poboación c hegue a cen veciños, ben sexa
por sí sós ou reuníndose _con outros pobos
lindantes" . Os Gobernadores Civís das provincias galegas, expoñen os inconvintes que
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presenta a aplicación do R. D. de 23 de xullo
· de 1835, dirixíndose o de Pontevedra á Raíña
Gobernadora de maneira inmediata, o 8 de
agosto de 1835, decíndolle que de acorde do
R. D. só poderán reorganizarse na provincia
os Concellos das cidades de Tui, Vigo e Pontevedra, pero que l'os demáis pobos rurais
· absolutamente ou con aldeas agregadas necesitan constituírse de novo"~ e que l'ó
arreglo case total da provincia que resultará
por virtude de aqueles non se opón o término municipal de que se fala no artigo 491 porque non se dá ande non existen municipalidades, e no seu lugar deben gardarse os
límites parroquiais, como se observou na división territorial'/.
E o de A Coruña, noutra exposición dirixida a S.M . no 13 de xaneiro de 18361 expresa, na mesma liña que o de Pontevedral que
facéndose /'cargo do sistema administrativo
municipal que dende tempos moi remotos rexe en Galicia, e do costume en que se atopan
as parroquias de nomear un funcionario co
no me de maiordomo vi gario o u alcalde pedáneo/ demostrou que nada parecía nin máis
útil nin máis expédito que aproveitar este elemento el conforme a él forma-lo arreglo provisorio das municipalidades rurais'l.
1

As exposicións dos Gobernadores, deberon ter efecto, post o que o 28 de marzo de
1836 a Raíña Gobernadora suscribíu unha
R.O na que dispoñía: "1°.- Que cada parroquia dos pobos rurais nomee de acordo co
R. D. do 23 de xullo un rexidor pedáneo e
un teniente . 2°. - Que un número determinado de párroquias circunveciñas designado
1

1

•
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polo Goberno Civi l de acordo coa Deputación Provincial, forme un Concello, o cal
comparase dun alcalde, un teniente, tantos
rexidores pedáneos como cantas sexan as
parroquias e un procurador xeral". Así o fi xeron, e ó long o de 1836, a partires do mes
de xuño foron aparecendo nos boletíns oficiais das catro provincias de Galicia, os Con celias que constituían a nova división territo rial municipal, sen do a de Pontevedra a última en completar o que denomina "Nova
planta dos Concellos constitucionais desta
provincia", publicación que fianliza no
Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra,
de agora en di ante BOP, do 28 de decembro
de 1836.

...e:
•...
•

Pero, cinguíndonos á nosa provincia, a
xestación da nova división territorial munici pal, que ía sustituir á concebida e posta en
marcha nos dous curtos períodos liberais do
primeiro tercio do século XIX e a do Antigo
Réxime, iníciase tan pronto se publica o R. D.
do 23 de xullo de 1835, e aínda antes, pois xa
no 18 de xullo de 1834, o Procurador nas
Cortes Xerais, José Valladares, autor dun
Proxecto de Concellos rurai$ para Galicia
escribe dende Tabeiros ó Gobernador da recén nacida provincia de Pontevedra,
dicíndolle que "Galicia na súa poboación rural
presenta unha singularidade que exise regras
diferentes, non fáciles de previr para o que
non tivera observado moito aquela", e exténdese nunha serie de consideracións en
canto a como debe facerse, ó seu entender,
a división territorial na provincia.
o
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Pola súa banda o Gobernador en relación
co R. O. sobre arreglo provisorio dos Concelias, dá o pistoletazo de saída cara o exterior, no BOP do 10 de outubro de 1835, no
que se inclúe unha Circular para que os pobos que se achen no caso do artigo 4° "e
crean convirlles usar da gracia que lles con cede o mesmo", dirixan as súas solicitudes ó
Goberno Civil ó longo do mes de outubro,
pois os que non o fagan así, "quedarán su xeitos ó arreglo que se fará daqueles carpos
municipais no próximo mes de novembro".
Sinala, ademais, que o pobo que desexe
Concello propio, no meará un representante
para que no seu nome dirixa a solicitude, e
se varios pobos conviñesen formar un só
Concello, cada un nomeará o seu represen tante que en unión cos outros fará a solicitu de. Fixérono así moitos dentro do prazo e fóra del, e o Gobernador designou Comisionados para cada partido xud icial, para que estudiasen e formulasen proposta dos Concelias a establecer nos mesmos.
Constituí da xa a Oeputación, o Gobernador, como Presidente da mesma, publica
unha Circular no BOP do 23 de marzo de
1836, que despois de poñer de releve que: "a
influencia dos Concellos nos pobos, os beneficios que producen ó pro común pequenas sacrificios dos habitantes dunha mu nicipalidade son tan notorios, que sería
violenta-la natureza e a política máis reco mendable non cooperar á súa perfección, segundo unha experiencia ilustrada e os desexos do Goberno", e que se ben o R. O. do 23
de xullo, "para supera-lo desorde existente

..

na organización territorial e as súas
anomalías", prantexa a reforma esixida hai
moitos anos, deixou un valeiro respecto de
determinadas localidades, que se propuxo
encher co nomeamento de Comisionados
nos partidos xudiciais, quen prepararon
unha división municipal, que é unha proba
palpable de "un patriotismo, ilustración e
progreso inestinguible" pero que a mesma
foi detida "por reclamacións impertinentes,
resistencias lugareñas e polo choque do antigo e o moderno".

•

•

Da conta logo da tramitación posterior, e
dí, que constituída a Deputación, a fin de ulti mala, pasou a coñecemento da mesma o
voluminoso expediente, e que a Deputación
"penetrouse da importancia dun proxecto
tan fecundo en resultados benéficos; · pois
trazados os Concellos en círculos proporcionados á poboación e topografía a acción
administrativa será máis eficaz, os recursos
para o pro comunal máis fáciles, menos sensibles e vencido ese noxo funesto a tomar
parte nas municipalidades onde hai homes
que elixir". Pero a Deputación considero u
tamén "que non era fácil extender un informe exacto sobre un negocio que require o
coñecemento material dos pobos e por iso
acordou
que cada señor Deputado recollese
.
do seu Partido as novas e datos que podan
ilustrar a división para comunicalos á Corporación; e o Gobernador, po la súa banda espera, que tódolos Concellos, autoridades e
individuos ilustrados da provincia "non só
non presenten obstáculos ás súas operacións, senón que lle suministren cantos da-
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tos e novas lle reclame, penetrados de que
niso líbrase a felicidade dos pobos, único anceio desta Deputacjón".
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Pero a Administración Central impacientábase e o Gobernador de Pontevedra xustificábase ante o Ministro da Gobernación
cunha nova exposición datada o 31 de agosto de 1836, na que se fala da necesidade de
considera-la situación topográfica da provincia, o carácter dos seus naturais e a pobreza
dos seus recursos, ó tempo que os malos recordas que teñen as parroquias polos males
e perxuicios que nos períodos liberais lles
producíu a multiplicidade de Concellos .
Refírese igualmente á dispersión das entidades, e ó feito de que ó estar composta a poboación pola clase agrícola, non se atopan
persoas a quen confía-los cargos municipais
e que as entidades non teñen bens propios, e
que se se extende a man e se deixan correr
"as intrigas parciais dalgúns que están habituados a vivir do sangue dos pobos", o número de muncipios pasaría dos douscentos,
para os que precisarían dous millóns de reais
de presuposto que teríanse que cubrir por repartimento. E ademais, afirma, os cargos
municipais sustraerían polo menos mil brazos diarios útiles de labregos, "que non recallen outro froito de ocuparse en negocios
concellís, senón desgastarse e habituarse ó
trato de xente que corrompendo a súa boa
moral familiarízanse cos pleitos e coas intrigas, ás que quedan afeitas, e de que non
soen desprenderse con dano das súas familias".

•

No BOP de 1° de outubro de 1836,
publícase R. O. de 27 de setembro, en rela ción cos traballos da división territorial e a
súa necesaria conclusión, esperando "do celo e patriotismo desa Deputación Provincial,
que contribuirá coa maior eficacia a tan interesante obxecto, remitindo sen demora á comisión presidida polo Director Xeral de Camiños e Canais, as novas ou informes que lle
pedise o u pedira en adiante".
As peticións e reclamacións das parroquias afectadas pola división territorial preconizada non só se fan a escala DeputaciónGoberno Político, senón que se elevan ó Ministro do ramo e á Raíña Rexente. O Gobernador, informo u en novembro de 1836 que
"multitude de parroquias mal aconselladas
seguramente e descoñecendo a súa verdadeira comenencia, acudiron a este Goberno
Civil en solicitude de Concello propio,
apoiándose no que pon de manifesto a primeira parte do artigo 4 ° do citado Decreto
do 23 de xullo". Pero a maioría destas recla macións son informadas desfavorablemente
polos Comisionados dos Partidos xudiciais,
fundamentándose en que cada crego quixera na súa parroquia un Concello para exercer
maior influencia, e que en tódalas parroquias
atópanse tres o u catro "magnates", inclusive na clase labrega, que queren figurar e son
os que piden Concellos independentes, pretextando inconvintes que non existen, e sen
que o resto da parroquia teña niso a menor
parte .

.

'

Os esforzos mancomunados dos Comisionados de Partido, Deputación Provincia l e
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Xefe Político dan cume ó difícil traballo encomendado e a "nova planta dos Concellos
Constitucionais" da Provincia de Pontevedra, empeza a publicarse no BOP do 30 de
novembro de 1836 e segue nos do 3, 7, 11,
24 e 28 de decembro do mesmo ano, cos seguintes datos: Nomes dos ConcellosParroquias de que se compoñen, número de
veciños, número de almas-Electores Parroquiais que corresponden.
Os comisionados e a Deputación Provincial, axustándose ás directrices do X efe
Político, non abriron en exceso a man e os
novas Concellos pontevedreses nacidos can do remata 1836, foron 63, bastante menos
da mitade, dos 147 da época liberal. Esta división territorial municipal da provincia de
Pontevedra reflexámola - partindo das
parroquias asignadas a cada un na nova
planta- no mapa de 1837, ano no que realmente empeza a ser operativa a mesma, pero temas que aclarar que no BOP do 3 de decembro que publica a "nova planta" do Partido de Cambados, figuraba un Concello:
Lois, formado por seis parroquias, que non
chegou a constituírse, facéndoo en cambio
out ro que non figuraba na relación: Vi laxoán, formado por tres parroquias, a súa de
Sabrán, e as de Sobradelo e András. O que
sucedeu e que, ó enteirarse da nova división
o procurador xeral de Vilaxoán fixo u nha
reclamación, para continuar tendo Concello
propio , ó ser vila e cabeza de xurisdicción, e
os da Comisión e a Deputación e Xunta de
Armamento , no mesmo mes de decembro
de 1836, consideraron a reclamación xustifi '
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cando que se non lle asignaran Concello propio e incluído no de Vilargarcía, foi porque
non o solicitaron, e creron que se conformaban. Como contrapeso, e para non altera-lo
número, deixaron sen efecto a creación do
de Lois "que non ten local nin edificio que
sirva para o seu despacho, nin que poda
contar con Concellais capaces das atribucións, causando gastos e contribucións desusadas naqueles pobos rústicos".

-

~~'
¡> 1
.~
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No BOP do 25 de febreiro de 1837,
pu blícase a R. O. do día 8 do mes m o mes
"aprobando a planta de Concellos de división municipal" da provincia de Pontevedra,
que di: "S. M. a Raiña Gobernadora tivo a
ben aproba-la planta de Concellos desa provincia que V. S. remití u a este Ministerio o 31
de decembro último, así como tamén as medidas adoptadas por V. S. de acordo coa Deputación Provincial, para levar a efecto dita
organización sen perxuicio de que no sucesivo se fagan en dito sistema as alteracións e
rectificacións que o tempo e a experiencia
aconsellen, e que a utilidade e conveniencia
dos pobos reclamen".
Os pobos ou parroquias, aínda que non
todos, seguiron reclamando abundantemente e chegaron ás máis altas instancias, que
influenciadas ou non por elas, deberon pensar na necesidade de facer unha nova división territorial, que o goberno quería presentar de inmediato nas Cortes, e para iso e por
R.O. que aparece no BOP de 16 de novembro de 1840, interesan un nomemclator
ou lista alfabética de pobos cunha serie de
datos a expresar nun formulario-modelo.
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Axitáronse de novo as aspiracións de
moitos e as peticións de aldeas, parroquias e
v ilas ped indo Concellos propios, ou segregacións e agregacións, abondaron, aínda q ue
non foron capaces de alterar en demasía o
mapa municipa l inicial de 1836. En nota de
20 de decembro de 1842 incluída no BOP de
23 do mesmo mes e ano, dise: //Segundo as
rectificació ns fe itas pala Excma. Deputación
Provincial dende que se verif icou a división
municipal desta provincia no ano 1836, resulta que a parroquia de San Pedro de Cea e
Cauto de Loenzo que pertencían ó Concello
de Carril, engadíronse ó de Vilagarcía. A do
Prado da Canda que perte ncía ó de A Cañiza, agregouse ó de Covelo. As de Rivadumia, .
Sisán, Barrantes, Leiro, Besomaño e Lois,
que pertencían ó distrito mun icipa l de Cambados , forman un Concello, con capita l en
Ribadumia. As de Santa María e San Bartolomé, da cidade de Pontevedra, constitúen
un Concello. As de Sa lcedo e Lourizán que
pertencían ó de Ponteved ra, compoñen un,
con capital en Salcedo . As de Alva, Lérez e
Campañó, que igualmente pertencían ó de
Pontevedra, e Cerponzóns ó de Berducido,
consti t úen un con cap ital en Alva; e a parroquia de András que pertencía ó de Vilaxoán
agregouse por disposición da Excma. Deputación desde o 1o de xaneiro de 1842 a Vi lanova de Arousa".
Estas alteracións reco llémo las no mapa
da división territorial de 1842, no que os municipios de Pontevedra pasan a ser 67, con
catro novas: Alva, Mourente, Ribadumia e
Salcedo, en relación cos 63 de 1837, e dici-
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mos catro e non tres como figuran na nota
oficial publicada no BOP de 23 de decembro
de 1842, e que transcribimos literalmente,
porque na mesma omitiron o novo Concello
de Mourente, que se constituíu paralelamente ós de Alva e Salcedo, por descomposición
do de Pontevedra, e que comprendía as
parroquias de Bora, Marcón, Mourente e Tomeza. Tamén en 1841 o Concello de Cereixo,
cambia de nome e capitalidade e pasa a cha marse A Estrada e o de Caldebergazo, sustitúe o se u polo de A Lama. Igualmente en
1842 o Concello de Meis traslada a cap italidade a San Vicente de Nogueira, e o de Portas, a súa desde Porta do Conde a San Xoán
de Portas, ó mesmo tempo que a Deputación Provincial, que intervén en todos estes
cambios, considera que o Concello de Lalín
debera subdividirse, polo menos en catro.
Sen embargo, o criterio da Deputación,
como xa vimos, non era o de aumentar senón o de reducir Concellos, e en tal senso
producíuse na maioría dos expedientes e
reclamacións que en arde a división territorial tiñan entrada na súa secretaría, ben directamente o u a través do Goberno Civil, o u
dirixidas ó Ministerio da Gobernación ou á
mesma Raíña, e que lle eran reenviadas para
tramitación ou informe. Así o manifesta na
sesión do 18 de outubro de 1850, na que se
acorda enviar á S. M. un ha exposición sobre
o excesivo e perxudicial número de Concelias que existe na provincia, e que dexeneraron "ata tal punto que se considera como a
institución máis contraria ó fomento e desenvolvemento da riqueza pública", exten-

96

•

,,

/ ~
,.,,,., ·~...
:
• .. .
• ,1 '
.. '
'/
'
. 'Y_--: ~__, '
/ .• ~/
''(
.\\
!.

,,...(

1
• r-·~

r

-·
\t
-¡_-'t·..
• \.

S,

t

'

. -1,

•

' . •.· ;, \''\

•

·,

.,

, •

,-;'-r ~: .
1. ~.l- (]<':
--~ i 1
'
' .,. '.'
. .. ,,·'!'
\ "":,:......

..

'

1

1

\

r

•.

•

·.•

'=

• •

'

. '" .. /
.
..
••
..

~"'

•

:·\

1

~

1

·-

.

•

A ponte de Redondeta.

•

déndose' nos feit os que orixinaron dita si tuación, e abogando porque os 68 Concellos
que a provincia de Pontevedra tiña entón, ó
ter-se constituído un novo en O Rosal, redú zanse en máis dunha terceira parte . O mesmo criterio mantén nas sesións do 27 de setembro de 1867 ó examina-lo anteproxecto
de división municipal formado en relación co
disposto na R. O. do 23 de outubro de 1866,
no que se reducen a 32 os 68 Concellos da
provincia; que manteñen en sesión do 4 de
marzo de 1868, ó considerar só 30 Concellos
en total, e se non fan maior redu cción, é pola
falta de bós medios de comunicación, a
pouca poboación dalg unhas bisbarras é as
Ion gas distancias; tentando su pera r, coa que
propoñen, a penuria económica que leva ós
Concellos a recurrir a recu rsos extraordinarios "que humillan ó país e agotan as fontes
da súa riqueza, e aínda así deixan desatendidas abrigas perentórias e sagradas".
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Pero estas reduccións, e outras propostas con posteridade, non prosperaron. En realidade , e ó longo do século X IX , cada vez
que se producía un cambio de rumbo político
iniciábase un proceso de modificación da división territorial, e volvían ser abundantísimas as propostas e reclamacións, ó igual
que os expedientes que se tramitaban,
moitos dos ca les consé rvanse no arquivo da
nasa Deputación, e que po lo se u con ti do, en
canto reflexan un dos aspectos máis conflictivos e cargados de paixóns e intereses
contrapostos da vida local, merecen o estu dio detallado que dos mesmos estamos fa cendo, e que neste libro e pa las súas naturais dimensións e equil ibrio, é imposible recoller.
Por iso, e ex posta en síntese a función
inicial da Deputación de Pontevedra, e a súa
intervención na organización territorial municipal da provincia, ó igual que a súa concep.
ción da mesma, imos reflexar dun xeito con c iso as variacións esenciais que na división
municipal se producen a partires do ano
1842, e que reflexaremos nos mapas de
1857, 1877, 1900, 1920 e 1950, coincidentes
cos censos xerais respectivos, ata chegar ó
actual 1985, facendoo só en canto ós feítos
que alteraron a división territorial municipal
como tal ou o nome do municipio, pero non
dos cambios ou traslados de capitalidade,
que eles sós ocuparían moitas páxinas, nin
das alteracións temporais e de curta duración como o cambio de nome e capitalidade
por R. O. de 12 de xullo de 1858 do Concello
de Forcarei, que pasa a ser Soutelo de Mon-

•

•

_...---

•

tes, que vol ve a ser Forcarei por R. O. de 20
de xaneiro de 1862. Ou a peripecia de O Ro sal que se volve integrar
en A Garda, de on .
de procedía, pouco despois de constituírse,
pero que en aplicación do R. O. de. 26 de
agosto de 1854, a Deput.ación acordou que
fose novamente segregado, volvendo
. ,
.
const1tu1rse como prop1o coas mesmas
parroquias que tiña antes dunha agregación
feita por acordo mutuo das municipalidades.
Ou dá segregación do de Marín, para formar
un Concello propio, que nin sequera tivo
tempo de funcionar, das parroquias de Piñeiro, Ardán e Campo; e o de tantas outras
que forman a langa e complexa historia dos
nasos Concellos constitucionais, e da súa
nada fácil organización territorial.
Consecuentemente, é abrigado consig nar que no período 1843-1857 prodúcense as
seguintes alteracións que reflexamos no mapa de 1857: Constitúese (1847) o novo Concelia de O Rosal, coas parroquias de Santa
Mariña de O Rosal, San Xoan e San Miguel
de Tabeigón, e Eiras, que se segregan do de
A Garda, pasando a provincia a ter 68 municipios. O Concello de Borbén, pasa a. cha.marse Pazos de Borbén, e traslada a súa ca pital a Pazos ( 1844). O Concello de Berducido, cambia o seu nome polo de Xeve, trasla dando a capitalidade a Santa María de Xeve
(1846). O de Chapa, pasa a chamarse S illeda, e traslada a súa capital a esta localidade
(1853). O Concello de Caldelas completa a
súa denominación e pasa a chamarse: Ponte
Caldelas .
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No período 1858-1877, prodúcense os segu intes fe itos que afectan ó mapa da división
municipal e que se ref lexan no de 1877. De'saparecen os Concellos de Alva, Salcedo e
Mourente, que se inco rporan integramente ó
Pontevedra (1869), e créase o novo Concello
de Fo rnelos de Montes coas parroquias de
Calvos, Estacas, Fornelos, Laxe, Oitaven,
Trasielas e Ventín, que se segregan do Concelia de Soutoma ior, quedando a provi ncia
con 66 municipios. O Concello de Meira sen
alterar o número de parroquias nin o terri torio convírtese no Concello de Moaña (1874).
As parroquias de Aldán e Hío segréganse do
Concello de Bueu e intégranse no de Cangas

'

(1873).
No período de 1878-1900 o fei t o máis relevante é a desapa rición do Concello de
Saiar que se incorpo ra t otalmente ó de Caldas de Reis ( 1894) co que se redu ce a 65 o
número de mu nicipios da provincia, como figu ran no mapa de 1900.

'
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Dende 1901 a 1920, as variacións máis
significativas son a desaparición dos Concelias de Vilaxoán e Carril, que se agregan
totalmente ó de Vi lagarcía de Aro usa (1912);
do mesmo xeito o Concello de Bauzas incorpórase co seu territorio e parroquias ó de Vi go (191 0). Co que o nú.mero de municipios
da provincia, como se reflexa no mapa de
1920, pasa a ser 62, aclarando que as datas
si naladas son as dos acardos da Deputación,
constando no libro de actas estes feítos, se
ben no caso de Bauzas a súa agregación
xestase en 1904, e para os de Vi laxoán e
Carril, hai que ter en canta as R. O. de 8 de
xuño de 1899 e 15 de novembro de 1909. Tamén neste período ten lugar o cam bio de nome do Concello de Setados, pola nova denominación de As Neves, completando o seu
nome os de Campo, Salceda e Salvaterra,
que pasan a chamarse respectivamente:
Campo Lameiro, Salceda de Caselas e Salvaterra de Mi ño (1907).
No período de 1921 -1950, o mapa municipal da provincia movese bastante, aínda
que o número total de municipios siga sendo
62, posto que desaparecen dous: Xeve que
se agrega íntegramente a Pontevedra (1944),
e Lavadores, que con tódalas súas parroquias e territorio incorpóranse a Vigo (1941);
pero créanse outros dous: o de Pontecesures~ que se segrega de Valga, e constitúese
co territorio da entidade local menor do seu
nome que se corresponde coa parroquia de
San Xulián de Requeixo (1925), e a denominación de Pontecesures, é aceptada pola
Deputación en sesión do 15 de xaneiro de
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1927; o de Mondariz- Balneario, que se
segrega do de Mondariz , e o término correspóndese coa parroquia de Nosa Señora de
Lourdes de Mondariz (1924) . Tamén o antigo
Concello de Carbia, pasa a chamarse Vila de
Cruces, lugar no que xa se instalara a capitalidade con anterioridade. E non podemos
deixar de reseñar o fe íto da anexión ó Concelia de Vilagarcía de cinco parroquias petencentes ó de Vi la nova : as de András,
Baión, Caleiro, lila de Arousa e Tremoedo,
segundo acordo do 1O de xullo de 1935 do
que tivo coñecemento a Deputación en sesión do 2 de outubro do mesmo ano : acordo
de segregación que deu orixe a notorios incidentes e que foi recurrido ante o tribunal
contencioso provincial, que o declarou nulo
en sentencias do 31 de outubro do 1936 e 23
de febrei ro de 1937, recurridas á súa vez ante
a Audiencia Territorial de A Coruña, que dictou veredicto o 4 de abril de 1945, e chegou
ata o Tribunal Supremo, quen por Auto do
21 de febreiro de 1945, confirmou a nulidade
do acordo de segregación, e a conseguinte
incorporación das cinco parroquias ó seu antigo Concello de Vilanova de Arousa, a tal
efecto o de Vilagarcía, no mes de novembro
de 1945, designou unha Comisión que executou o Auto e producíu a reincorporación .
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Ou a aprobación pola Deputación en sesión
do 9 de outubro de 1935 do exped iente de
segregación da parroquia de Teis, do municipio de Lavadores para constituírse nun municipio independente, que tería por patrimonio
o dos bens comunais que o Concello de La vadores tiña na parroquia de Teis.
Finalmente consignar' que dende 1951,
ata a data prodúcense a desaparic;:;ión do
Concello de Ponte Sampaio, que se fusiona
e integra no de Pontevedra ( 1960), co que o
número de municipios da provincia establécese nos 61 que figuran no. mapa de 1895 .
Sinalar tamén, por que a Lei as considera como entidades de ámbito territorial propio,
aínda que integrado no xera l dun municipio,
que na provincia de Pontevedra existen oito
entidades loca les menores: Arcos da Condesa (Caldas de Reis); Bembibre (Vigo); . Cam posancos (A Ga rda); Chenlo ( Porriño); Morgadáns (Gondomar); Pazos de Reis (Tui);
Ouimadelos e Vilasobroso ( Mondaríz); e que
o
número
de parroquias aínda non recoñeci .
.
das como entidades locais propias de Galic ia, aínda que o Estatuto·de Autonomía así o
exprese , con territorio propio e delimitado, é
de 711 das cales poden cons iderarse urbáns
-·
30, e 681 rurais, número no que inclúen 124
consideradas como anexos.
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Visita á Deputación de Pontevedra de SS. MM. Alfonso XIII e Victoria Eugenia.

En 1822, a chamada "Comisión especial
de división do territorio", prantexaba as posibilidades de distribuir Galicia en varias provincias e Deputacións, barallándose catro,
cinco e ata seis posibles provincias, resol véndase finalmente en favor da opción que
creaba as catro actuais de A Coruña, Lugo,
Ourense e Vigo, correspondénse esta última
coa que o é de Ponteved ra .
O logro da consecución da provincia vi guesa correspondeú ós denodados esforzos
de D . Javier Martínez, que tivo que derrotar
os argumentos de dúas importantes vilas,
Tui e Pontevedra, que tamén optaban á capi talidade .
A sesión de Cortes do 19 de xaneiro de

108

1822, declaraba a Vigo como capital da súa
provincia, designándose, catro meses des.
.
. , .
,
po1 s, os voca1s que const1tu1nan a sua corporación, formada por:

1o D. Manuel de la Bárcena . 2° D. Miguel
Antonio Pérez (veciño de Lalín). 3° D. Francisco Javier Martínez (Marqués de Vallada res). 4°. D. Juan Felipe Osario (Coronel e veciño de Pontevera). 5° D. Francisco Tron coso Almanza (veciño de Ponteareas). 6° D.
Juan Bautista Losada (cura de S a leidos) . 7°
D. Juan Nepomuceno (Conde de Priegue).
Como suplentes: 1° D. Antonio Arias
Teijeiro. 2° D. Antonio Rubín. 3° D. Francisco Suárez Puga.

Edificio "López Arauja" amiga sede do
Goberno Político da Provincia de Vigo .

•

"'J.,""' um
'
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SEl\IANARIO PA TRIOTICO DE VIGO.
Del

vi~rnes 2

de

F.l ohgeto principal de este peri,)c]ieo, que uL
<lrá l'n3 \T7. c:ula semana, es ('1 de cumunil'llt por meclao ,Jl· rl á •oJos loa Ayunt"mient.. a tic b prrl\ ¡,,_
cia, l..as úr·deurs, decrchlS y circula r e• tle la Oilmt;H;Í<. II prvvinrial, "! uel Grfc: político é lnlcndl'ntf',
y se .Jaui eo Ll (.,rma de esle primer número para
que c;e pued.1 Gj:tr en los aitios ma~ púhlicoa de
cada pueLlo, y llegue lo que en él ae inserte á
nolici:e tle lodos . ~e ponclrá primeramente Ludo lo
que 'ea tlc olicio. Los Editores inse•·luan á cnntíuu.:::cio n laa noticias mas di~nas de saherse. enlreaaca. ~ .ls de olrus periódicos ui nacionales t:omu est ran!·eróc;. de las carlu que mu cré,liLo merezcan,
y de las
olicialmcntc rel'i han las AuloridaJl·a
)'ata r¡ ue loe; puelJ!IlSOOAean engaiaal l ospor)usen~mi
~ o s t.!••l.,l::,ert;ul, 'lut.· l3nlo inl('réstirnen c·u :• brmar)us, ' :~ l iéllll osc· paca dio de intpustur;as. A lencli,}a la
poca &.: .•p<~ r id:~,j Jc:l pcrióclico p:~ra inserln arliculus
COffii ii ÍI':Hiot 1 110 ~C acJmilira OIO{)UD0 1 a nn&err¡ue SU
cootrniJu Ínlt·r t>Se mu C"ho al Lacn ;~ener~l, y sea muy
coocic;o, dirigiéndnlo, franco de pn•te :á lo• Eualorea.
l}or b mi~rua razon tampoco se ponclrán;avÍsiluleveou,, r·érdid.ts, ·la ... llazgos y ulros puco mu. ú menoa de
isual clase.

'l""

~layo

t8~3.

de

t~~uelo il tan "ilc• enemi~os, drjnndo d nuestrnt nie!M
el no!Jie r:,:f'ml'lo del valor, ,Jt.l honor y de l a.• nrtuJf's que lacredamo• de nueslroa abucloa .:: V •su :l
Je Moyo tie a~hl.= Joaquio Eacario.
Tan pronto como le Dipul.1c:ion prninci1l tuYo lo noticia
de qne t"l f'gércilo fnncé1 había inudi•lo t"l lt'rritorio r•p.,i•ol,
J•alló por COIIYf'IIÍrnle ponrr uua ti,:ia en moul«' C.:ult>lo.
Ayer quedó f'lli!LII'c:ida, y hoy por la mlf1ana tutirnu11 la
a:~li~f;¡ccJnll dr NLt'r qur la prinarra '""·'' qn«' loabía lu·cl.o
fué para nnuuciar la ll~~ad:. de un p:or¡uple 111¡;ll"s qur _,:. ,.
c•prr-J,a . Abordo de él van• el Grnrr.•l Srr J1oLf·rlo \ ' \ il,un,
PCOrup.:~i\aJu di' V:trÍOS,\ yuJ;anlf'l Oe Ümpo, J cJr OlfOI juVI'IIf'l
de J,., pranc:ipalrs familia~ de l u¡;l:atrrrll 1 y e111r~ PIIOll el ur~.to
riel LorJ Hestiugs: á las 3 de l:a t.rordl' pu~ierou 1''" 1·n tierra; 1
lu LaterÍllll ele la plAta y lo• buquf'l di' ,:uerra lo ~~~luda ron con
nri:~ s l:'ll'l'as rt r .. rtall .. ria . 1 a lhpn111cion pro,.ncilll , el A~un
lanaornto conatltucinnal , rl Corn;•nllanle nulal :~r, ..1 lutr ...lrn·
Ir y 1•• ~ clrmas ·' ulorid ..Jes fueron 11l momc11lov cunaplamrul.•rle.
llunua~ la noche la u ho ilumiu;ocaon, músaca y o aros rP~cJC qOI .
Tocio rsLo 1 mucho rnu ae mrr«"ccnloHJUt' ab.ndouaudo ~u¡ ·;¡•~.
intrrt"ses '! c:omodadadn, •irnen' E11pai1a ' Cllnll•:~lrr Cr>11l ra
Olll'lllroc l'nrmignll, y A deft"rrdt"r 1:1 cauSA Mf'rf¡•aii iA ¡Jp 1:. lt i•Pr·
l;ad. ¡ llo11or 'f ¡;Iliria li f'llOs m:.~uliuirnu~ lu~J , .,., •. ~"lll)•l ,. J. .
brr11, y t-it"mprr ~r.o 1111e5 ! ¡OI'ruLau y I'II.I 'Cn•l' l"ll a lt'" voJ,., ra ·
cla,·oa, y" loa fr""ce.o;c:~ que los prolt·jerr!= \ l(;'l 1 ." Je PtJ.,yo .

.

--

•

ANIVEfiSARIO

D!BIT Al'ITES D! U

Ln E.rcnur. ni¡wtncínn pro11inc iol llfl J't'l.rndn
l. ]). Ju.,c' <"IUt• •''' ' 1 C"'J'•'•"• 'r&~ ,.r., •• ·· lu.a 1 .6; r -

CilnS nm:iuntdt'.s, 2." .Akultl~ constiwclonol y Comandan/' út:l JJata//,:n tle In •lliltna 11acirmu/ voluutn,.iu tle estn Ci;u/rd, d oficw ·":fl: :en lf':

rl\OVll'fCIA. DE VICO.

Cuan1lo aun huméa t.. ungre de las ilu,trcs 'YÍt-tirn:~\ sa¡;rific:ad.as en M..~driJ el ·.1 tle l\layu
tle l~ll~
•
pur la h :aruirie francesa, cu.1 ·ul., aun . resu_enan ..~·•
nu•·s:rus oic..I•1S lus tn~tes 3ycs Je Lantu anfcl •celi> VIUdos y ele lonl•)S hucrfanua lnocaolel, ?atllus Ciudada
rw :, ve(l á ea•1J mónstruos pruf¡¡nar por aeguauha vez el
audn EspaíiUI, y prepararse á. com~~r en t:l nuevos
horrores: t.al vrz ocupan 1a lit Capit.1l de l"s E."pait.u;
acuo acaso en este momeolo corre por aua call~s la
aangr~ Espaüula, y se renueun lu bor~iul.f's eir enu
de aqu,·l memor¡¡bl~ di a.¿ y seremos inse·n~ihles .á .tamail..l afa anta? ¿y Jej:~remus nuestra amada y aOogub
Patria hecha presa de la rapacidad y del furor de un
orgullo~o estr3ngero.?
4

. HABITANTES DE LA PROVINCI.\. DE
VIGO: vosotros que p~r tantos títulos soiS dig~~~ _t.le
la ,:;ralituu naciunMl, por ~uf'slro nl··~ y u~rdu: u!a
en la última gucrr<t Je l:l 1udrpeudencaa, alu tene1s

loa mismos enemigos que en aq~f'lla ér.uca cn'h tanta
sluria supi~tcis Combatir)'_ hunull.tr . ~. t:lllllnCC~ pcJcá~teis por cunSt·n·ar la lauert•al 11ma.c.la, ~~· u~·~ma
lihcrlacl tratan
arreb.tlarus en t'l c.lto¡ ,., os anfl¡¡cle d~fenJcr l.t Hcli 0 ion
naú entonces el 63nto obncto
0
de "rue~tros padres, ~J.Ius son, lus mill~lUJ impíos <Jc•e
prnf.mnrun \' Uestrul 1 em¡!l"• 1 (_)O~daer~u tl(•lllru d~
aus 53 orados muros. ahuauu oc ••II&'SIIIJ\Hl ll31 ¿F..n que
ues r:'us ddcncows? ClHr?ulol Ci~clacLanos :i cllll'uiaar
..1S armas teiaiJas todana t.le su llllJlllr:l un~rc: pch ·eml•s si~ t.ll·scan10 por couaer\'ar la liLc t t;al, la indcpcnJ.:ncia y 13 Constitudu'n que 11~11 aat·gu• a tan
p rcciusvs doucs: peleemos b3Slól arroJar ele uuutro

ue

r

Sel·cion 3 .•;:::; f:,La D iputacion prv\'Ín ci:.a l, s:~tis
fcrJa;¡ Je Jo~ ~eutinairutui p:tlt ióti•.v!. , t unot:imieuLoa militarf'S y mas buenas t·ÍI'l'UD\t.anci ts que concurren en V., h:1 Lcoidu á bien elt: 0 irlc Ca pitan t.le
Ja Cumpaí1Ía J(l CuaJorea Toluntariu~ c!e c:ata ¡•ro:yinci~ t.! o cuyo re-si amento se al vmJ•ilÍaan á V. ~'gem
plar~~.para !u conocimiento; te11ieoJo f'll ' cndic.lu que
la Da¡mtncaun ha hedlO tn t:l arL. 1·" u,· IU acut-a·Jo
de 21 c.ltt Marzo último laa Tari.-ciuut's , ; guíen tes.
A loa ('ahoa aegunJoa cinco rt. '1_ meúid Cliarioa.
A los Svltla~CIS que acrediten laal11:r lé·r vi«lo en el
Enército, 5 rs. diarios y 4 á lc,s qu! DO.
o
1[ ~
•
1
La Dipuucion espera que " . Jt!
a«>ptar e
destino que se le concede,)' acLiar l'?r L< Jos loa medios que le dicte.- su celo, el rcclutaantento de los suldauos p3ra que cuanto ante~ ~e halle lJ C::>~pa~ia en
clisposicion de hat:cr t'l 1\!tvlcto l'ara que !-C tnslltuye,
<lrhiemlo l o a indivicluoa que quicr111 ¡.erltnacer á .ella
·tJi, isir aus aulidtuucs ducumentad ., s &eguu preneue
d acucrdn e-ir arlo de 21 de :M arzo, po:· conc.lucto
tlc V., :i Gn Je que S. ~ rcs.a::ha J., e Jnvenicntf';
sin·iénc.l ose V. tamhicn informar en db·• lo que lo
<:111ast~ act'rCa ele hs circun~tnnCÍa\ t.le l oa que )u
r.rumue_, an :::Dios gunde a V. murla.~s. ADOS; Viso
3u Ahnl ele t8:a3 .:: Sr. D. Jo~~ Ouluu.1.
·
CJ1.:0 \ l).\:'\05 t ya ltntÍI aq. el noniLt ..• No!lln 1)"'' ·IDerd¡jwu rea
101110 ...lo.·lt> r•n ~olor ~ io,cri biroa f'ft C'll l brll:~nu c. opañie. qu• ha
• tic err le am·.lilnaa •Ir la rr"' inri•, ti~ q~cla b ~ .111' P"' ¡u .Ir ruan!ot
f uup i 11M mhllo<.'CI,orl'oo
i<11la d ..~ da cnan11bo• u olreua " In•
f •., l•rl•, ;Que IÍtlllltlrn lll ruaJnJo.l qu<' l,lr¡a< o' ~11 ' r al ri~ ro rile!

••n·..

l

¡Qa.r ac rq:nc:jca lua l.ucnc.s ~1 co~~tHI,·rar •• pt'(l:n·coon..v HJIIIr~Jad c¡oa
~·n ~ f:Dur! ;l.onr t ).,, A ,unruiA ~" q u<' "' .tra,~:l•o <'11 ¡ I'Oporcoo~t~~OI
tn•l~ • ha cnn.ulli,loolra y l•<·ull'fi.-,.,. de on .• aoc ,rJod _J, •• ·a ~a.talu l~al
· Y ¡lo~ri• á 1"' uli.·nlra e¡ u.. á ptu Ga1 run u!~e f o.. l. l.c.oo. aoblr 1 ,.l.tlé:iu awlliciuoar•ll rl ali.L..r~ ca clll t:u&~ •¡• iüal

(Museo Municipal).
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Sé/os da Depuración Provincial e do Goberno Político da Provincia de Vigo (7820- 7823).

A escasa homoxeneidade ideolóxica dos
membros da nacente Corporación viguesa,
non permití u, a pesares dos esforzos do Xefe
Político D. Ramón Losada, que tivese unha
vida activa, sen do moi poucas as ocasións
en que conseguiron xuntarse en Pleno.
A xustificada ledicia dos vigueses polo
triunfo da súa capitalidade non foi duradeira,
xa que, coa volta do absolutismo e o Decreto
de 10 de outubro de 1923, anulábase novamente a Constitución e con ela as disposicións saídas da mesma . Un ha década entei ra
manteríase esta situación de predominio ab-

solutista, téndose que agardar ata o ano
1833, co puxante movemento dos chamados
liberais moderados, a que se conseguira a
instalación das catro provincias galegas que
coñecemos na actualidade. O animador e fa cedor principal da empresa reformadora será
Javier de Burgos, que coa nova distribución
territorial situaría a España en 49 provincias,
devolvendo a Galicia as catro xa conseguidas no trienio liberal.
As provincias de Lugo e Ourense non t iveron problemas na asignación das súas ca pitalidades, A Coruña loitaría con Santiago
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de Compostela, ganando aquela. En Pontevedra entraban en litixio catro importantes
vilas, Tui, Redondela, Vigo e Pontevedra.
•

As argumentacións de Redondela, apenas tiveron eco algún. Tui, que consideraba
que se lle arrebatara en 1822, adiantaríase,
nesta ocasión ós acontecementos, enviando
un ha extensa carta á S. M. o 14 de xuño de
1829, na que argumentaba no seu favor a superior protección da vila, lembrando que Vigo e Pontevedra foran saqueadas sen que
poidesen facer nada por impedilo. Pero a forte puxanza de Vigo e Pontevedra farían
entrar a Tui nun prolongado silencio que non
lle permitíu intervir en posteriores disputas.
As forzas equilibradas atópanse entre
Pontevedra e Vigo, impóndose a primeira,
tal vez non pola forza dos seus argumentos,
senón pola habilidade e influencia dos seus
políticos.
A loita por Pontevedra , foi levada, principalmente, por D . Manuel Silvestre Armero,
quen, dende o se u post o oficial na capital do
Reino, solicitara para Pontevedra unha
Compañía de Gardas Mariñas e lograra que
unha representac ión pontevedresa, fose recibida poi a S. M., co fin de logra-las comuni cacións con Castela e situar en Pontevedra
un ha Audiencia. Con este camiño xa percorrido non resultaría extrano o resultado do
Decreto do 30 de novembro de 1833, no que
se situaba a Pontevedra como capital de provincia, que sería moi ben recibido polos pon tevedreses, como se traduce no bando que a
., .
cont1nuac1on Insertamos:
'

"O plausible acaecemento de ter sido elevada a capital de provincia da súa denomina-
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ción. Esta M. N. e L. e Vil a poi a Augusta
Piedade da súa Maxestade a Raíña Gobernadora durante a menor idade da N osa Monarca, a Señora Dona Isabel Segunda. Se ben é
un testimonio máis co que acredita a rexia
vontade de difundi-lo ben e a prosperidade
'
entre os españois, e tamén un xusto título
que pon a este vecindario no deber de estimar coa máis sumisa gratitude este novo beneficio no que somos os principais interesados e favorecidos. Para celebrar tan fausto
suceso, acordou o Concello que entre as demostracións públicas coas que se explique o
xúbilo que cabe a este pobo, sexa a primeira
dar gracias a Deus, na man de quen están as
xustas determinacións dos Reis. A tal fin a
corporación, acompañada coas demáis, e
particulares desta Vila, pasará ás dez á lgrexa conventual de S. Francisco, a rende-lo tri buto do se u recoñecemento, celebrando
unha Misa Solemne con Te Deum, á que asistirá o Concello, impetrando a continuación da
preciosa existencia das SS. M M. e o acerto
das súas providencias. Polo tanto, co obxecto de que tódolos veciños concurran a xunta los seus votos cos do Concello que desde as
nove á unha se adornen con cortinaxes as
fiestras das casas: e que mañá á noite haxa
iluminación xeral desde as oito ás once .
Dáo a saber polo presente bando, para
cumprimento e satisfacción do vecindario".
A reforma de Javier de Burgos culminaría
co Decreto de 21 de setembro de 1835 polo
que se posibilitou a creación das Deputacións, en base ó cal nacería a DEPUTACION
PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, que sendo
a última das catro galegas, instalarase o 12

•

de febreiro de 1836, como así o mostra esta
primeira acta:
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Chegada ó peirao das
Corbaceiras, en Pontevedra,
Cfunha embaixada viguesa de
concordia, en Abrd de. 1880.

Aínda a pesares de estar instalada xa, a
Deputación en Pontevedra, Vigo, non
cesaría na súa tenacidade para intentar facer
valer o que supoñían os seus lexítimos dereitos á capitalidade, conseguindo que, un
Decreto do 26 de maio de 1836, ordenase o
traslado da capital a Vigo. Temas dúbidas da
existencia de tal Decreto, que de cal quera
maneira, non conseguiría ve-la luz pública. O
feíto, é que, en realidade, existián certas
dúbidas sobre a definitiva ubicación, xa que
nunha R. O. da S. M . do 4 de setembro do
mesmo ano 1836, solicitábase da Deputación, dicta me sobre a conveniencia do se u
traslado a Vigo. O dictame da Corporación
Provincial en sesión extraordinaria do 29 do
mesmo mes e ano, determinou o seu mantenemento en Pontevedra, naturalmente, cos
votos desfavorables dos deputados Sr. Ca ballero e Sr . Fontana, de Vigo e Ponteareas
respectiva mente.
Tampouco esta ocasión resultará favorable a V igo, que non de u por fina lizado o
asunto xa que catro anos despois, en 1840,
tralo asedio de Pontevedra palas tropas de
Vigo e a súa rend ición ante a bandeira liberal
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dos constitucionalistas vigueses, Vigo autodeclárase en capitalidade, permanecendo á
espera do dictame real para que ratificara,
como premio da súa acción, esta nova si tuación. O esperado Decreto frustaría, .outra
vez, os desexos vigueses xa que
determinaría, novamente, a ubicación da ca pital en Pontevedra.
Non foi, precisamente, un repousado
xardín sobre o que se instalou a nacente Corporación pontevedresa.
Dunha banda, a dura crise de subsisten cia que asediaba á rexión galega e, doutra, a
loita pola Coroa que enliaba ós pobos nunha
Guerra Civil, e, por se non fose pouco, o có lera facía a súa penetración dende o veciño
Portugal. Pero , ademais, te ría que enfrentarse á difícil tarefa de compoñe-la estructura
administrativa e territorial duns pobos non
moi confiados ás navidades, todo iso, unido
a un precario presuposto que case na totali dade se d~stinaba a persoal . A verdade é que
esta penosa situación non amedrentou á nacente Corporación que amasaba os seus desexos de traballar, abrigándose a realizar un
cento de sesións no ano.

,

Os máis inmediatos antecedentes da provincia, tal como a entendemos hoxe, son as
Xuntas Superiores de Subsidio, Armamento
e Defensa a través das cales canalizouse a
representación nas Corte de Cádiz, das que
naceron as provincias. A Galicia considerouselle unha soa provincia constituída
nunha única Deputación, que fixou a súa sede, en 1813, Santiago de Compostela e o seu
Presidente, o Marqués de Campo Sagrado
serviría de enlace coa última Xunta Superior,
da que tamén foi Presidente.
Se as Cortes gaditanas de 1812, asignaran para Galicia, unha única Deputación para
todo o seu territorio, a anulación da Constitución doceanista por Fernando VIl, coa
conseguinte volta ó sistema de particións xurisdicionais, propias do dominio absolutista,
mantería suprimida dita Deputación única,
dende 1813 ata o ano 1820 no que, por
Decreto do 7 de marzo volve poñerse en vigor a Constitución Gadita.na, reintegrándose
as 31 provincias e as súas Deputación, entre
as que se inclue a Deputación única de Gali.
c1a .

•

2.- Presidentes da Deputación

•

As distintas formas de nomeamento abrigan nos, para que o lector poda ter un coñecemento claro e cronolóxico dos Presidentes
que ó longo destes cento cincuenta años, dirixiron a Deputación Provincial de Pontevedra, a relacionales seguidamente expresando as circunstáncias de cada período e
características dos mesmos.

Período dos Gobernadores Civís Presidentes da Deputación en exclusiva.
Nome
•

Miguel del Pino
Javier Martín
José VallaaaJe
Miguel d~l .·
Manuel Gtt ,
""'u ·e des
el Bueno
Rafael Pérez .·.·.,.,.
,
José Vallart~r·a·c:r·
Pedro Donoso Cortés
n .......

......... na
::H:~al Decreto)
~

Dende outubro de 1836 ata decembro de 1849 os Gobernadores Políticos denomínanse Xefes Politícos.

Data da toma de posesión ou do
Real Decreto de nomeamento

12-11-1836
27-VI-1836
11-X-1836
4-X 1-l...,'""
26-111-1 ""'.J:iff}
12-1-1838
26-1-1839
17-XI-1839
1-IX-1840
2-XII-1840
22-IX-1841
24-XII-1842
'

6- Vlll-1.2:t~
7-IX-a
23-V-1·84
18-V-104+0
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Vólvese á denominación de Gobernadores Civís
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Período dun Presidente da Deputación para cada sesión.
Este período ven regulado pola Lei de Gobernos de Provincia de 25 de setembro de 1863
que no se u artigo 37 contempla a elección de Presidente: "A Deputación Provincial no primeiro
día de cada reunión ordinaria ou extraordinaria, nomeará de entre os seus individuos
un
Presi.
dente".

No me

Sesión que preside

Ramón Martínez Saco
José Espinosa
Ramón

1-1 , 10-V- 1864
5:. V lll- 1864

.J&<i'

1 ·.
865
28 . . · X 11-1865
1-11-1866
12-IV~ 1866
28-V, 27-V 11
1-1, 24-IV-1867
6-VII-1867
28- V 11, 24-1 X ,
30-X-1867
25-XI-1867
29- 1868
1
·)

.,:.

Ramón Villar González
Joaquín Yáñez Rodríguez
Joaquín Angel
Manuel Cea Gándara
Pedro M. a Pardo Vi la riño
José Urrutia Caballero
Agustín Cabrán .ae Seijas
Mant:Jel Ogan .
jo ·
8
Pedro M. ."·".. ,.
Ramón de

... .

Partido X udicial
polo que
saíu elexido

Redondela
Lalín
Re tJ o:;;t;,;.,~~-~-~,....

'

Lalín
Vigo
Tui
Vigo
Lalín Pontevedra
Ponteveara
A Estra\.Au
Lalín
Ca m

'

'

•
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Dende o inicio do denominádo ."Sexenio revolucionario" ata que entra en vigor á Lei Provincial do 20 de agosto de 1870, retorna a figura do Gobernador-Presidente da Deputación de
forma similar ó período inicial.

Período dos Presidentes da Depuración para tóda/as sesións.
Na Lei Provincial do 20 de agosto de 1870, así como nas sucesivas, queda perfectamente
perfilada a figura do Presidente cun carácter máis permanente e cunha clara continuidade ó
longo de todo o período de sesións que lle corresponda á Corporación. Así, o artigo 28 abriga a
"A elección dun Presidente, un Vicepresidente e dous Secretarios para tódalas sesións que teñan que celebrarse ata a renovación".
A pesares da clara e concreta regulamentación os inicios deste período comprenden unha
sucesión de Presidentes en curto espacio de tempo.
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Durante los años 1874 y 1875 las Corporaciones Provincia les se constituyen con la interven ción directa de los Gobernadores Civiles . Los Presidentes son nombrados por el Gobernador
aunque en algún caso ratificados por la misma Corporación.
Nombre

Primera sesión que preside
.

6-IV-1874
26-V 11 -1874
12-111 -1875

Manuel Barcena Franco
Benito M. a de Oca
Manuel Uhagón

Con la entrada en vigor de la Ley Provi ncia l de 2-X-1877 se retorn a al procedimiento de elección de Presidente po r parte de la Corporación.
Nombre

Evaristo Pérez de Castro

Primera sesión
que preside y
reelecciones

José M . a Guerra Cobián

21 -111 -1877
14-XI-1878
3-XI -1880
26-IV-1881
3-1-1883
8-VII-1884
4-XI-1884
5-XI -1886
5-XI-1888
5-1- 1891

Eugenio Fraga Mascató
Sabino González Besada
Gumersindo Otero García
José Boente Sequeiros
José M . a Vidal González

4-XI-1892
5-XI-1894
4-XI-1896
4-XI-1898
24-IV-1901
22-IV-1903

Francisco Javier Mugartegui Parga
Ramón Romero López Vázquez
Agustín Cobián de Seijas
Eduardo Matos
•

.

•

Antonio López de Neira
Antonio Pazos Fontenla

Felipe Ruza García
An tonio Pazos Fontenla
.
Carlos Casas Medrana
José Echevarría Harguindey

24-IV -1905
24-IV-1907
2-XII -1909
3-V-1911
3-V-1913
1-V-1915
2-V-1917
2-VII I-1919
2-V 111 -1921
2-VIII-1923

Partido Judicial
que representa

1

Tendencia
política

Covelo-Cañiza

Conservador

CaldasCambados
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra

Conservador
Liberal
Conservador
Liberal
.

RedondelaPuentecaldelas

Conservad or

Caldas-Cambados
- La Estrada-Lalín
Pontevedra
RedondelaPuentecaldelas
RedondelaPuentecaldelas
Pontevedra

Liberal
Conservador
Liberal
Libera l
Conservador

La Estrada-Lalín
Ponteved ra
Puenteareas
Cañiza
Camba dos- Caldas

Conservador
Liberal
Conservador

Conservador
Liberal

- --
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Francisco Fernández Anciles.

Evaristo Pérez de Castro.

Francisco Javier Mugartegui Parga.

Agustín Cobián de Seijas.
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Benito M . a de Oca .

Manuel Bárcena Franco .

Ramón Romero López Vázquez .

Eduardo Matos.

•

José M . 11 Guerra Cobián.

José ·Boente Sequeiros.

Antonio Pazos Fontenla .

Eugenio Fraga Mascató.

Sabino González Besada.

José M . 8 Vidal González.

Antonio López de Neira.

Felipe Ruza García .
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O Real Decreto do Directorio Militar de data 12-1-1924 restablece de novo o sistema de nomeamento de Deputados polo Gobernador e elección entre eles do Presidente .
. Nome

Daniel de la Sota Valdecilla

Sesión
20-1- 1924

Polo Estatuto Provincial do 20-111 -1925 establecese de novo o nomeamento dos Deputados
polo gobernador e a elección dun Presidente por un período de seis anos.

No me
Daniel de la Sota Valdecilla
Casto Sampedro Folgar (interino)

Sesión
1-IV-1925
25-11 - 1930

Por Real Orde do 8-IV- 1930 e segundo Real Decreto do 15-11-1930 o Gobernador da posesión ós Deputados e elíxese Presidente.
No me

Manuel Casas Medrana

Daniel de la Sota Valdecilla .
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Sesión
14-IV-1930

Manuel Casas Medrano.

Os Presidentes durante a Segunda República.

O 15 de abril de 1931 toma posesión o
Comité que se fai cargo da Deputación por
delegación do Goberno Provisorio da República e nomease Presidente por delegación a Amancio Caamaño Cimadevila (republicano).
O 25-IV-1931 toma posesión a Comisión
Xestora da Deputación procedéndose no sucesivo á elección do Presidente entre os
membros que a compoñen.
Nome

Amancio Caamaño Cimadevila.

Sesión

Bibiano Fernández Osorio Tafall 25-IV -1931
(republicano)
25-V-1931
Amancio Caamaño Cimadevila
(republicano)
30-XII - 1931
1-V 111 -1932
Va lentín García Temes
(republicano)
31 -V-1933
Joaquín Maquieira Fernández
(republicano, O.R.G.A.)
5-1-1934
José Viñas del Monte
28-X-1935
Ramón Domínguez Ferradás
31 -XII -1935
Luis Fontaíña Serrapio
19-111 -1936
José Adrio Barreiro
26-111 -1936
Maxiniiliano Pérez Prego
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Presidentes por designación.

O 24 de xullo de 1936 o Goberno Militar
da posesión como Delegado-Presidente da
Deputación a Rafael González Fernández
Besada.
O 15-XII -1936 constitúese a nova Comisión Xestora senda os Presidentes nomeados por designación a través do Goberno
da Provincia.

No me
Javier Puig Llamas
Jacobo Rey Daviña
Luis de Toledo Freire
Rafael Picó Cañeque

,

Javier Puig Llamas.

Sesión de toma
de posesión
18-V 111 - 1937
7-X-1938
9-V 111 - 1939
7-VII-1942

Entre o 16-VI-1948, data na que renuncia
á Presidencia Rafael Picó e o 13-IX-1951, fi gura como Vicepresidente Manuel Fontoira.
Perante este período promúlgase a Leí de
Réxime Local do 16 de decembro de 1950 na
que se expecifica que o nomeamento do Presidente corresponde ó Ministro da Goberna-

Rafael Picó Cañeque.

Manuel Fontoira .

.,

CIOn.

O 13-IX-1951 toma posesión de Presidente Luis Rocafort Martínez.

Luis Rocafort Martínez .

•
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A serie de Pres identes restant es é a segu inte:
N om e

Luis Suarez-Lianos Menacho
Prudenc ia Landín Carrasco
Enrique Lorenzo Docampo
J osé Lui s Peláez Casa lderrey

.,

toma p oseston
Sesión en q ue

20-11 -1958
24-VI I-1959
12-VI-1963
6-V-1970

Luis Suárez-Lian os M enacho.

Prudencia Landín Carrasco .

•

Enrique Lorenzo Doca mpo.

José Luis Peláez Casa lderrey .

Presidentes por elección .

Neste período os Presidentes so n elexidos entre os membros da Corporació n por
vota c ió"n interna .
No m e

Sesión

Federico Cifuentes Pérez (U.C.D. ) 26-IV-1979
M aria no Rajoy Brey (A. P.)
11 -VI-1983
Federico Cifuentes Pérez.

Mariano Rajoy Srey.

(Este apartado: "2. Presidentes",
o mesmo que o seguinte: "3. Evolución"; foron redactados por D. Pablo Taboada Moure,
.
tomándoos do traballo " Historia Política da Deputación Provincial de Pontevedra (1835-1936)", que como becario da mesma
está facendo).
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A Deputación Provincial de Pontevedra
basa as súas orixes no Decreto do 21 de setembro de 1835 que propiciaba a creación de
Deputacións por sufraxio popular .
No caso da Deputación de Pontevedra a
súa acta de instalación é do 12 de febreiro de
1836 e quedou constituída cos seguintes
membros:

Presidente: D. Miguel del Pino
(Gobernador Civil) .

Diputados: D. Fernando S a rabia
(Pontevedra).

D. Juan de Dios Duque y Patiño
(Cambados) .

D. Juan Antonio de la Vega
(T abeirós).

D. Juan Caballero
(Ponteareas).

D. Lucas García Maceira
(Tui).

D. Atanasia Fontana
(Vigo).

D. José Mariano Arauja
(A Cañiza).

D. Manuel Alvaro Rubín
(Redondela).

D. Miguel Antonio Pérez
(Lalín).

D. Francisco Portela
(A Lama).

D. Joaquín Rey Basadre
(Caldas) .

Secretario: D. Lorenzo Besada
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FtrnanJu SnrnbitJ
Diputado por Pontevedra.

.Jos/ lllll'iartO .Arnujo
Di¡Mltado por la Caiiiu.

Juan Antonio

tÚ

la

Jutm tlt Difls PtJ/iií,,
Diputado poc- e:.auabatlu-.

YtfiJ

Diputado por Tabeyróa.

Jutm Cabnlltro
Diltut~do por Pueutearc:as.

•

Luc•s Garcia MMlyrtJ
Diputoado por TU-f.

AlnMsin F011/t11111
Dipulatlu 110r \ igo.

1111111111 L6üa
Diputado por Redoodela.
Por acuerdo de la Diputacioo.
ÜWMZII

Bt.MII.

Se~:reta..a.
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Os primeiros pasos da Corporación dánse
baixo un tenso ambiente de inestabilidade
política motivado, por un ha banda, polas incursións dos carlistas que nalgún caso chegaron incluso a asedia-la mesma capital, e
poi a outra, as lo itas sostidas entre Pontevedra e Vigo poi a capitalidade da provincia.
A situación de guerra civil na que se atopaba o país durante o período de instalación
da Deputación propiciara a creación das Comisións de Armamento e Defensa a través
do Decreto de 25 de agosto de 1836. A creación destas Comisións foi a fórmula legal
para resolver unha situación de duplicidade
orgánica que se producira nalgunha provincia ó coexistir a Xunta Gubernativa e as novas Deputacións con fins e funcións moi si milares . Despois do mencionado Decreto as
Xuntas Gubernativas existentes fusionáron se coas Deputacións constituíndo as Comisións de Armamento e Defensa.
No caso de Pontevedra resultaba ser a
mesma Deputación a encargada de nomear
catro persoas de "absoluta confianza" para
formar, conxuntamente cos Deputados provinciais, a Comisión de Armamento e Defensa. A xuntanza para a súa constitución ten
lugar o 12 de outubro de 1836 e nela faise
mención ó "patriotismo e celo dos señores
concurrentes "que" lles obrigou a arrostrar o
mal temporal e outros perigos para con sagrarse exclusivamente ó servicio extraordinario por razóns das circunstáncias coas que
se lles distinguira".
Os obxectivos que se fixan son claros e
rotundos: "a conclusión da guerra civil, con-

solidación da liberdade e afianzamento do
trono de Isabel 11".
Durante os primeiros meses de actividade, e tendo en conta que o obxectivo prioritario era a guerra civil, a Comisión foi moi activa, anulando practicamente á Deputación
como tal institución, chegando incluso ó
confusionismo ata os membros da Comisión
que en sesión do 3 de novembro de 1836 deliberan sobre unha moción do Sr. Fontenla,
membro da Comisión pero non da Deputación, na que se pedía que "se declarase das
atribucións da Deputación e Xunta de Arma mento eran unhas mesmas e que desde a
instalación destas non debía haber diferen cias no coñecemento e que a maior abundamento se consultase á S.M.".
A moción foi rechazada acordando que
non se podía conceder ás Xuntas de Arma mento "as mes mas facultades que ás Depu tacións provinciais pois éstas tiñan limitadas
as súas por regulamentos especiais".
En vi rtude do R. D. do 14 de xaneiro de
1837 normalízase a situación ó aumentar o
número de Deputados ata igualar ó de Partidos Xudiciais e cesando nas súas funcións
ós membros das Xuntas de Armamento e
Defensa, disolvéndose a de Pontevedra o 31
de xaneiro do mesmo ano.
En xuño de 1839 continúa o proceso de
organización da Deputación e fórmase a Comisión Permanente composta polo Xefe
Político como Presidente, tres Deputados
Provi nciais e coa posibilidade de asistencia
do Intendente. Os asuntos sobre os que tra taba de forma preferente eran os exames dos
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presupostos e as cantas mun1c1pa1s e as
quintas .

da X unta da capital foi pre?idida por D. Ra món García Flórez.

Xa dende os seus comenzos a Deputación ten tensións coas Cortes e co Goberno
Civil. En canto ás primeiras maniféstanse
con motivo da anulación, por parte das Cortes, das actas de eleccións da provincia por
non ter sido remitidas as listas electorais xustificadas, o que dá lugar a un ha langa e emotiva intervención do Deputado Claudia González na que ó remate da mesma solicita a disolución das Cortes.
.

Este pronunciamento destacou a nivel
provincial polo enfrentamento entre as poboacións de Pontevedra e Vigo e como resultado da división entre as respectivas Xun tas, actuando como problema de fondo o
complicado asunto da capitalidade da pro •
•
v1 nc1a .

Polo que respecta ó conf licto co Goberno
Civil ten lugar en 1839 cando unha Xunta
constituí da en Vigo de xeito ilega 1, usurpa as
funcións da Deputación sobre inscripcións
nas listas electorais para elexir Deputados a
Cortes. A Deputación tenta cortar as súas
actuacións cunha circular dirixida ós Concel ias para que non sigan as súas instruccións, pero queda bloqueada polo Goberno
Civil sen causa xustificada. Ante as insistentes peticións de xustificación a resposta foi
pouco satisfatória.

ó ano seguinte rexurden os roces entre o
Xefe Político ou Gobernador Civil e o Deputado Claudia González sobre atribucións e
competencias da Deputación en relación co
Goberno Político. Ese mesmo ano iníciase a
serie de "pronunciamentos políticos" que repercutirán na compos ición da Deputación
provocando cambios bruscos por procedementas alleos ó proceso electoral.
Neste caso a Deputación limítase a suspender as súas sesións pasando a actividade
política ás Xuntas Provi sorias, que no caso

A Xunta de Pontevedra e o Xefe Político
interino non recoñecen ó novo Capitán Xeneral de Galicia, lriarte, nin ó Comandante
Xeneral da Provincia de Pontevedra, propen sos a tras ladar a capitalidade a Vigo, pedindo
axuda este último, ante a imposibilidade de
controlar a situación en Pontevedra á Milicia
Nacional de Vigo. O enfrentamento entre
ambas poboacións prodúcese concluíndo
coa capitulación da Xunta pontevedresa ,
que se dirixíu ós cidadáns, o 6 de outubro de
1840, cunha alocución na que xustificaba á
súa actitude nestes términos: "A vosa X unta , pois, honrados e xuiciosos galegos, encarécevos de sobre maneira que non esqueza des canto va le conserva r ilesos a arde e tran quilidade pública, seguros de que non hai
clase de traballo que non estea disposta a
abrazar e de risco que non estea disposta a
correr no obsequio daquel inapreciable ben,
único que pode salvarnos e consolidar os
principios políticos adoptados pala Nación e
garantizados polo nobre pronunciamento co
que aca ba de asombrar a Europa".
O co nflicto mái s importante que se pran texa, dende o punto de vista da acción da
Deputación, durante o tempo que dura o
pronunciamento e o rela cionado cos inten-
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·-que o~ d·a rá )a posteridad_ esp~ñola, y serán el glo-'
l'ioso premio de las iru.:omodidades que ¡_ufrimos..'
;Con gue gozo y fruicion ,-uesrros Diputados,
proYincilcs os dau g-r·;¡c];¡s f O.i !os servicios <Jue ac.a-.
béjis de pTe~t:.ar, tanto m<t ~ mcrÍt0rÍo•. cuanto maS~
complicados r on o tras :;¡tci •r iuues 1mportant~s que ·

y

de~cmpcuai\ :Que gara nll~ m~s pro nunc iad~

:e b ·

fiJe!id;;d y cooperacion que e~pcr3oro5 dt. _-: _
:.icipalid-aJc.s tan fieciih1es al bien romuD! 4h
que

,j

·dolor no afect;trá nueslr;t a \ma ~¡ 1\ega~ á 'Yernos en la precision de reprenderos y mur.ho mas

:u¡uclla d ,Kili~~:.d, pues, y y ohe-·
dien r ia, aquel iutcrés ,-ital ¿no es una prueba Jel

cruel si llegase ~1 caso de ~n:aros! ~o llrgaci, oo;
el nlor y·1a hoortdet. de esta Provincia proas se
ha desmentido. Vi,a lsahell~, S. M. ~a ~ladre Go-·
l>ernadora y las Jihertadc.s patrias. - • -. Asi se iosinua vuestra Diput;acion y ·~ lisoo•
gea de que repite Jos ecos de lo~ ciudadanos de
su proYinr.ia. Pontcvedra 1 O de ·Noviembre de
183G .==!Uigutl dt! Pina, Pre:,'itlcnte.-Jost" Ya- .
lladnrls .--Jaan Orrta ·y Sancht,.--Andrls Gay~·
so.--ll()l¡ue ..Jmado.- Dcímaso Rit-·ero y Gi/.- -Jua_n Ruci.-:Ruperlo !tfaleo de lloda.- - Ramon Eu ,
Gtmo Carhon.-Éenilo dt. Rúns.--lgnrzciu Sal¡;ado.--Brnilo _Espirwsa Pardo.- - Juan ;l!rmuel Fun_
tenia~·:.. .. Anioru'o R.otuz.- - Josr. Antonio Cairr·.--P
•
A. de la D. y J. de.~ y D.- -Lortn::o B t)·ada, Srio

'·igor y fuego que ahriga u v.uptros coraz.o ocs ?
Sin la c-oncurrencia 1 ccúper:trion de la5 hutori(lacles municipales, son nulos nut~5 1to.s ,tcs\'elos."
'\·owtros sois las rnanos ;¡n ~il i Hr. s J e VUt"~tra Junta,
•
•
y ron ellas harl!mo~ to,1,) d hif'u (¡u e Jl<:H b mos proporcion:.r á la Pr<H inri:1. Si111p:1tiz.ad el af~·ct o que
profesamos á los \·cciuos de \'UL'!.Ira·~ muniripali(l;¡cies. ·No se separe t1 c '\'uc:-.t ra jJ,,;¡ c¡ue ~oi s los
padre~ y prolcrlorcs ,1~ n~t·stro~ ¡.ud,lo~. Sl'au la~
h~~cs inaltcr;¡bJcs t1e l'U!'slro goLierno b' justir iJ,
Ja human;,Iarl y el J e:-iuterés. No ~-e oig~1 rumores·
de r•rci•lidad y pa~iouc• mcz.<¡uinas. Sed sufridos,

Subdclt6acioh de Rmtas Rurlts de la ciudad
. de l'i¡;u r su di.,trilo'
~n los di:1s ~O. 25 y 30 del pre~eute mts de
~oviembre s~ sacan i públ~ra sub~!ta los derechos de · la~ ~gua.!'dicntes y lirores que se consuman en <lirha ciud;u.- l~ . su unido,
Santiago
Je Vi...
.
go, Villa de Bouz~ s, la~ parroquias ' de su ;¡ntigua
jllri . . tlinion y Valle de Fragoso, en ~1 :~iio próximo
tle 183 7; Jo que se ha re notorio á los h ;1hit;wtes
Cl~ esta provincia p:tra .u inte1igcnria. Yigo 14 Je
~oyiembre de 1_836.-Rafael Scmpere.

hené\·ola. deb~ ju!tiftcaroos en el tribunal de ,·uestra opiniou. La multitud de connirrentes al arriendo de•los arbitt ios, ia arti'\"iJ()d l:JLc!::h
los
ayunt;1micntos en el despacho tlc estos espedicutes
(pnc_, aUIHJUe no fué igu;¡) en .todos, _todos manife.sfaron que no dcsestio:~h~o las ó~Jcucs de sus

ce

repre~entanles ):

J>O~TEVEDRA:
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tos da Xunta de Vigo de proxectar a súa xu risdicción más alá dos límites territoriais que
lle correspondían, véndase abrigado o Xefe
Político a dirixirse, a tr-avés do BOP, extraordinario, do 19 de setembro de 1840, ós Concelias da provincia, advertíndolles "que a
Deputación provincial, o Goberno Político, a
1ntendencia e demais autoridades e Corporacións Provinciais residen nesta cid ade {Pon tevedra) e que baixo ningún pretexto poderán prestar obediencia para satisfacer as
contribucións nin facer outro calquera pago
dos fondos que corresponden ó Estado e ás
atencións provinciais, á expresada Xunta
{provisoria de Vigo) nin a outra algunha sen
.
.
,.
1ncurnr na ma1s estreita responsabilidade
despreciando amenazas e supostas declaracións de capitalidade, que en tódolo caso deberán ser comunicadas palas autoridades lexitimamente constituídas e recoñecidas pala
Xunta provisoria de Goberno desta Provincia".
Durante certo tempo, co apoio do Ca pitán Xeneral, Vigo consigue _agregarse varios
Partidos Xudiciais e incluso intentou formar
a súa propia Deputación Provincial, ata que
o 24 de outubro o mesmo Xefe Político co munica ós Concellos que por Orde da Rexen cia quedaba sen efecto a agregación dos
mencionados Partidos Xudiciais, e ademáis
non debían permití-la circulación do Boletín
Oficial que se imprimía en Vigo por disposición da Xunta daquela cidade, consideran doo subersivo e oposto ó espírito e letra das
a rdes emanadas d~nde a Rexencia do
Reino".
Unha Orde da Rexencia do 6 de novembro pon fin á cuestión confirmando a capita-

lidade en Pontevedra, ratif icando posteriormente esta decisión as Cortes .
O primeiro de xaneiro de 1841 instálase
unha nova Corporación presidida polo Gobernador D. Ramón Novoa e formada por
un ha serie de Deputados ilustres e de grande
talla na política da época: Domingo Fontán
{A Lama), José Val ladares {Lalín), Ramón
García Flórez (Pontevedra), Antonio Arias
Seoane (Pontevedra), Juan Ramón Patiño
{Cambados), Anton io M a Sarmiento (A Cañiza"), Eugen io Salgado {Caldas), Manuel
Otero (Tabeirós), Esteban A real {Tui), Ra món Buch (Vigo), e Leodegario Rubín (Redondela). Todos eles xuraron "Gardar e fa cer garda -la Constitución de 1837 e obediencia á Rexencia".
Outra situación crítica pala que pasa a
Deputación ten lugar con motivo do pronut}ciamento de 1843 ó recibir un oficio da Xunta
Auxiliar de Armamento e Defensa de Pontevedra, do 11 de agosto dedito ano, polo que
lle traslada outro da Xunta Centra l de Gal icia, segundo o cal se decretaba a disolución
da Deputación e traspasábanse as súas atribucións á mencionada Xunta Auxiliar. A Deputación acorda non aceptar en principio a
reso lución por non proceder dunha xunta
con existencia legal nin lexitimamente
constituí da.
A Deputación soporta os vaivéns do pronunciamento e o primeiro de set embro cons. '
t1t uese cos mesmos Deput ados pois consi dera a Corporación que ningún dos seus
membros contrariara o "pronunciamento na cional".
,
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Awnte admira~. Bim f'ltmte est&: nadie pued<' di,rutar·.wta, l sabitlo es de toda &pai\a. que ~in w ~po\'o tao J?"•
dia ei inltcto lriane dtrrib.n t.1n pt\.'fl\0 ~~ llt ;mo. Sus
c:om"!'~ de f«lw 1:?. 13 y !1,( núm(-~ 1, 2 ~ 3 l
acndia.ao ella lmportan~e !erdad. \ hé aqut tl~m· ~' r·u lo
funclaaw:ato de tu capatalidad. Pe~ no en un3 tli'P''~'
acm tao eoltamne 1 rNretalll~. e val eos la que CU.l el iJu,, re
Oapitan General, ae fundú únicamente la Juntn de \'a·~
en pincipioa mas elevados é Ílat'OftCuSI-, y sol..ft todo ~·n
loa de 'Verdadera Solxra11üa l\"arioruJ. t:n toda~ l:tt n-·H { ,_
ciooa del mundo. ('uando JW '(fubiemo imii~no• dt~lna, ·~
~~ pacto q~ une la·s naciones a$U$ Re)t~ 'J .t"·•~n lo~ r.•;c..,
1*ia que alurst' c:xmtn sus tiranos. n.-olba-an Stt!t prian¡t} ..
..a. del't'IChos volviendo á los tiempos en que d homlk'~,
para p-overr a SU propia COnstT\·acion, se V iJ pn.'<'lS.1do :i
auriticar parte de su ilámitada libertac.l. depositando!~ I!R
JPauoe, que sin oprimirles, cuiden d~ su aegurictad. En e·
te taSO no hay suprt?macia entre indi ,·iduos y ptK'bl,~ to- - --- ·- .
doa lOft iguales, hasta que t"ÜOS mismos con~tatu~t•u el
poder en donde IIK"jor les pla~ y aquel lleu la prt·t(.n.·u·
ll.lilalu tÜ tll• Prwincit~.
áa que prjmero se ha proclamado, ó que me.Jot·t~ titulüs
tlf.'ne de intem y aprecio $eneral. \'ego n'UJIÍ•Í tan nn,
'DtStn Junta pro~ iaional de Gobitrno se tonsidf'ra ea
Ujous t'ircunst.ancias_ V dt'Cic.JiJ{t\ 'f t-nii\SiaS.HI3tlew tt'MIOS
t! deiM' sag¡ado dt- diri~iros su vu1, ahora q~ dichosa·
b P'•tthlos de la Í7.tJUÍt"rda Jf'l riO' (:aldclas. v-·uiu-,utu tle
te halla aÜSiliada drl dhino.-rtede la impn'nta para
)lorru.o y C.arril, ..e apresurnron a salutl<u le üpital.
tribataros los nlf'rt"Citlcl\ t>l,agior.o daros t'Ut<nta de la ron·
¿Quit•n poc:Jra <h~putarlc.• tan le~itimR au¡lt"rit.H·ittat.l? Solo
7 poder que rn
babeis dt-pc1Bitado, y de'UlO&trar
Dn Centt'O de autt~ridatl naciotml; y esta Jtnua ~ta &0Lradamt-nte (X'Nu~Ji<la que l-.~jo§ de rontrariar ~ta la ,·o·
la Diapna_i~stida ~n. que vu~tro& nnu)oe y ha~ta ·~u
. . . CIOI'J'OftMOnft qua~lt"ron empaftar Tuntra esdarecJt.la
lunr.ad lihr~ c.le unos pudllos, que en ocuioo tan ~~t'tmte
~tanoa. Oprimidc.e y deM:Speratlos lO& puebl06 por el yugo
ec r5p0ntaneal'on P''l' \' igo, c:onfu·mari su J~·i...iou unit:nIDiufrible de una nmarilla ~hoauiuaLit. desmorali~ada ·la
dole los t~mas tic la Provincia, que anao JJ<lt e.~h·don,
~acioJ¡ OOft trlda t:Ja'Í' U~ a}JU$010 rD"(:UdA$ p.1~inas pwioó poT ntontK't'f llastante aus veftlatleroa intcn':)('S, uo :se
le .q,!}lirl~ntn aun.
-de la CO~STJll ' ·ao~. y roto.\ con t.aJtl'iones dt" leves
Esta Junta se lisongea que lo m3nifc-~t¡u)o rnnfun,hri i
~tu b &Ua\~ l.,lo& que uuit·t•' JI al l,m·Uo :1 una llt>¡.
6US o~dos dt'traclorcs_ y a mayor PlbunJ.nnh·fltu los BoDI klol.trada, ct~nocic.-ron ~ "·r,ltult·ros hlwralt-s 1\U ¡~Ji,
kÚUf'S $UCC.-.i\'O!' c.lcmostral':m ())~\ cl.m... c.•tid.tlt"'l la., c.'1l~t
pó buninentr, \ el hC'róko A' tmt,, mi.-tlto eh• 'fatlrid ll·•
1Wertlad.-rns de la última salida de lc.x. ua"'lOJl,,h::-, Je Vi¡;<) á
~n\4 4ft ¡rito de UBl::J\T.,D ÍI:\JJlPt:\IJt::\CI.\ :\ACtO!
ftAL.
Fonte-wedra. alicntras tanto, para ju~ta snli:sl•tt·cao~l <le los
pueblos administrados port~ta Junta. c.lcbe ma•••l~l.lf 'lue
J(lradtud ttt'rna a t3n di¡;••i.. im:l ~hnti\'tr3lit!;al! Su ,·oz
por la clrclaradon del C..a¡,itau gt•m·r.tl que ,.u\.·u.l>t>l•\ t':.te
f(•n ntrcpitnc,, ..ntU'\t:t•tun. ' l'nt.nu•';' l':lJ•i-.tez por
J.Solttin ofiCial y mufho ma~ por 1~ irrecu~Ll~ utuln~ que
~~ la !\adon; y \ 'igu, t"J J•rin·~·ro -.lr.l~alid:., qut•sin M'gU•
acaba.de dem~tnr, rx-xlia nombrar autoa·j{l,.tlt>o;, de Pt·o, m·
ridad de ausilios dt· ninguna Jlaf't«", y hasta run fun<ladot
('ia¡ pero sus individuos.•¡ue a:-piraaa á la :;rat1tud ti\.' su•
"ecclos de quf Corui&a v Sautiaf_o p~lit"M'II 't't' mu.Inrle, se
concnxlaJanoa y penNra<lc~ atlenta~t de la~ ..,..;J.n~""'"'i .id
lnoJÓ ~al(oroeo A Ja aft•na C''(lltl rll ..J U(',..l!Clii~JI~O OJ,fC~•I'.
Erario y de que la iuu-ndt•m'ia y gef.:uura t)()hl~~-a tr~\~ft
Amenazado por el Comantlnutc• f,;('t:n ~J. th;.:un ul)tnune~,
tonsigo ofidna~ !ut~IJt., ~ li"~HJ.~ ~~ murha ('n~hul,l·r.u•tt~n~
~del Íft'oz San1, de lle,:arln tucfo a hn·ru ~ ~nert·, y ~•·
)lan
ha\'t•r Ull UUC'O \3ft'ltlC'Iet, f~3SUU1h '~!l afl J.h ll
tiad? ~ aus tropa!, no"' ·ó\t·rC'\Jr,; ni uu nauulf'nto; antea
l'iones de tanta magmtuJ, dJ,i<tM·,..,d.~ ql ~l'(t "'n~ c.1ue
t'rtt'Jtndo su •~I<Jr • pro¡)(>n'i()Jl cid 1 it·..;;n. dt~run tic ....
trabapndo a~iduatneiU.t: marclac totlo (On olllt•u, ~tn n~·
~ar su OJnstancia. rnuf>tau \lctim~ <'n S..IHI<)!)u, am¡tubóel
pr(I1 •Undami~nto de (;alic ia.
· tara la Nacion mas ~larlo,., e¡'~ ltl't prt>d~)'. , ..,ra "~!~ t'IU•
plNdoa en In Kt'rctaria . ' t,a) nu•~: '"~5lil Juut~ cp1c' flc. ••h. a
1\o tre cl~mdrá "''a Jtitet~ á f'llC":\ft' «"f"r la tftrnart'rsible
aptnu de ha(t"I'SC car1o de la admmtbttacte.·n ~ n-. .:ti~·•·
~~~ria CJ1" f'D taQ H'ñal.-ci,, (IJoa ((lltiU.Jf' ~te rut'bJO mrta•

-!

'

.-na

Número 1° del Boletín Oficial de la provincia de Vigo, al reinstaurarse ésta en Octubre de
1840 en virtud de un acto de fuerza de la Mt'Licia Nacional.

134

A realidade foi que a peculiaridade do
pronunciamento, que empeza sendo un
simple reaxuste de forzas dentro do progresismo e que conclúe canalizado polos moderados no se u proveito, permití u á Deputación, manténdose á expectativa, reanuda-la
súa actividade sen maior novidade. Así en
sesión posterior aproba unha serie de votos
de gracias ó Xefe Político, Intendente e Xuntas da Provincia nuns términos tan ambiguos
como contemporizadores: "A Deputación
provincial que é o órgano verdadeiro dos
sentimentos dos pobos perfectamente penetrados do excelente comportamento do
Sr. Xefe Político dende que se acha neste
destino, evitando co seu tino e prudencia os
conflictos que se preparaban polas circuns,
.
. .
tanc1as espec1a1s nas que se atopaba a provincia, acordou da rile un voto de gracias ... "

obxectivo de pacifica-lo territorio que estiveron vixentes ata o 1 de decembro en que por
medio doutro bando levantábase o estado de
guerra.

A pesares de todo, a Corporación renó vase ó pouco tempo e o primeiro de novembro reúnense os novos Deputados elexidos con grandes dificultades sobre todo na
zona de Vigo, onde o escrutinio demorouse
por "receos de incursións polos
sublevados".

Pola noite foi moi lucida a iluminación
sobresaíndo nela a que se vía nas fachadas
principais de dito Pazo Provincial, fiestras
que corresponden ó local que ocupa o Goberno Político, a 1ntendencia e a Deputación
Provincial. Na balconada da casa consistorial
estivo tocando pezas de moito gusto a música do provincial de Tui ata as 11 da noite. Os
•
fogos artificiais foron · moi variados e
abundantísimos".

Vigo, ante o caríz que tomara o ·final do
pronunciamento, volverá pronunciarse, no
mes de outubro, en favor da restauración do
partido progresista, entremezclándose de
.
novo nas súas reivindicacións o problema da
capitalidade da provincia. A instalación definitiva da Deputación fíxose o 11 de Novembro de 1843 xustamente o mesmo día
que o Xeneral Cotoner daba en Vigo un bando anunciando a derrota dos pronunciados e
a adopción de medidas militares e civís co

Con motivo da proclamación de Isabel 11
como Raiña de España , o 1 de decembro de
1843, reúnense no Concello o X efe Político,
o Intendente, os Deputados Provinciais xun tamente cos notables da cidade para
celebra-lo acontecemento. Ademáis dos discursos de rigor durante todo o día seguiron
os festexos que, segundo a descripción dos
cronistas deberon ser moi animados: ''as
gaitas do país e a instruída danza de espadas
do gremio de mareantes de Marín, percorreron as rúas da cidade durante o día, dando
.
.
.,
,
.
ma1or an1mac1on o regoc1xo do que estaban
poseídos tódolos habitantes.

A cada vez maior complexida9e de fun cionamento da Deputación fai que se sinta a
necesidade de elaborar un regulamento interior de goberno "que ó paso que exprese facilmente as formas de exerce-la Deputación
as súas atribucións existentes, contribúa pola súa redacción a presentar armonizadas
disposicións gubernativas vixentes".
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Para tal fin decídese, en abril de 1844,
formar unha Comisión encargada de
examina-las bases do regulamento e apróbanse un has medidas de carácter transitorio .
Coa Lei sobre organización e atribucións
de Concellos e Deputacións do 8-1-1845
introducíanse cambios importantes no réxi me das Corporacións provinciais, ata tal
punto que a Corporación, ante as novas de
prensa da súa inminente aprobación, acorda
o 2 de xaneiro que "polos encargados das
respectivas mesas ( ... ) fórmense inventarios
minuciosos de tódolos expedientes ( ... ) para
que o presente Secretario faga o xeral por
aqueles así como de tódolos móveis e efectos costeados dos fondos provinciais".
A actividade prosegue en novembro do
mes m o ano nomeando como era preceptivo,
posto que coa nova Lei cesaba o anterior
Secretario, a D. Manuel Cea Gándara como
novo Secretario elexido entre os membros
da Corporación.
As primeiras novas do levantamento
progresista de 1846 chegan á xeralidade dos
cidadáns pontevedreses a través do Boletín
Oficial da Provincia que, nos primeiros días
do mes de abril, introducía circulares relati vas á marcha dos acontecementos e bandos
nos que se tomaba medidas de tipo preventivo. A partires do 10 de abril xa son as Xuntas
constituídas tralo pronunciamento as que
utilizan o Boletín para difundí-los seus comu nicados.
A actitude que podería adopta-la Deputación ante a nova situación política quedaba
fóra de toda dúbida trala publicación, por
parte da Xunta de Goberno de Pontevedra,
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do bando do 10 de abril no que se acordaba
nos seus primeiros párrafos o seguinte: "Toda persoa constituí da en autoridade civil,
política, militar ou eclesiástica, que no preciso término de catro horas dende a publicación deste bando non se adhira por escrito ó
alzamento manifestándoo así á Xunta, declárase separado de feito do destino ou emprego que exerza".
Toda a actividade política e administrativa durante o período do levantamento
quedou asumida polas Xuntas, que se convertiron en auxiliares no momento en que se
creou a Xunta Superior provisoria de Galicia.
Esta última acordou tamén que os Concellos
cesaran definitivamente nas súas funcións
sendo reemplazados polos existentes no ano

1843.
Trala derrota dos pronunciados e o con seguinte fusilamento dos xefes militares da
rebelión a actividade política retorna á situación previa ó levantamento repoñéndose
os Concellos e demáis autoridades.
Novos acontecementos políticos repercuten no discorrer ordinario da Deputación ó
triunfa -lo pronunciamento progresista de
1854. O Real Decreto de 7 de agosto abrigaba a repoñer na Deputación Provincial ós
Deputados que o eran en abril de 1843,
producíndose dificultades insalvables ó ter
morto algúns deles, véndase na obriga de recorrer a membros das Corporacións de 1842,
1841 e 1840, coa excepción dun Deputado, o
conflictivo D. Ramón Buch, o cal, aínda que
vivo e pertencente á mentada Corporación
de abril de 1843, non foi convocado "xa pola
ausencia dedito Sr., xa porque lle compren-

den circunstáncias especiais por virtude das
que non debe formar parte da Excma. Depu tación" .
Dito Deputado era o representante
dunha das dúas correntes máis importantes
do progresismo vigués .
O primeiro acordo da nova Corporación
foi elaborar un Manifesto ós habitantes da
provincia e unha Exposición ó Duque da Victoria , Espartero, manifestándol le o seu apoio
á nova situación política. O Manifesto iniciábase cun talante quizais excesivamente
protector dos cidadáns chegou o momento
de dirixi-la súa V?Z paternal ós pobos que
representa" e detíñase, na súa primeira parte, nunha dura crítica do papel que desempeñaran as Deputacións nos anos anteriores
"Unha política bastarda meticulosa, e que só
tiña por sistema abroga-lo voto político,
centra lizando ata a esaxeración tódalas aspiracións e sentimentos, traballou con desvelo
incesante ó longo de 11 anos nesta escala de
perdición, tocándol le unha grande parte deste odioso sistema ás Deputacións Provinciais, ás que só se lle conservou un nome tradicional sen atribución algunha das pecu liares á súa índole e natureza, e deixándol le
,
.
.,
so como por escarn1o a ocupac1on noxenta
de repartí- las contribucións máis gravosas ó
pobo, como se esto non fose bastante, nin
aínda se lle oto rgara o dereito de dar canta ó
público dos seus desexos, das mel laras que
poidera concebir en ben da provincia, do remedio que precisaran os seus males, sen o
preciso consentimento- do seu p residente
que moitas veces receaba ver en cada deliberación destes carpos un voto de censura ós
seus patronos".
11

Continuaba afirmando que fora necesario
unha revolución para recobra -lo que consideraba "dignidade humillada" e anunciaba
ós habitantes da provincia unha nova época
en base ó programa que tiña como eixe
central a bandeira da liberdade, moralidade e
xusticia. Prometía tamén perseguir ós que
estaban afeitas a v ivir a espe.nsas do patrimonio dos pobos, aínda que a situación
concreta da provincia era máis saudable e
auguraba un futuro optimista: "Por fortuna
. .
na nosa prov1nc1a vense escasas mostras desa inmoralidade contaxiosa e os Concel los
saberán acreditar que no repartimento e exacións os seus administrados non hai excesos
que correxir; saberán propoñer a esta Carpo.,
rac1on cantas mellaras consideren posibles
no estado de postracción dos pobos e aprobadas, executalas sen facelas odiosas como
ata aquí, saberán a pi ica -los dereitos políticos
e municipais que as leis lles encargan, sen as
miras exclusivistas de formar pandillas e perpetuarse nun mando que se pechaba nun
círculo xeralmente odiado, e saberán restituir
á provincia de Pontevedra o bon nome que
sempre tivo de adhesión ós principios proclamados e que a fan acreedora de tódala consi deración, a súa beleza topográfica, os seus
partos e a índo le dos seus habitantes".
Por outra banda o primeiro problema
político co que se enfrentou foi a perpetua
tensión co Concello de V igo plasmada na acta da sesión do 29-VIII-1854 na que recolle
unha reiterada desobediencia de dito Conce lia ós mandatos da autoridade provincial,
polo que pedía o Gobernador consello á Deputación, a cal resolvía con grande diplomacia: deixabao a discrepción e prudencia do
11

•
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Gobernador sen perxuicio do que resolvese o
Goberno nas mans de quen estaba o
asunto".
Co fin do bienio progresista a Deputación
sofre unha nova disolución decretada polo
Brigadier D. Manuel Alcayre, Gobernador
Civil e Militar da provincia de Pontevedra o
cal"en uso das facultades extraordinarias de
que se achaba revestido, e por motivos de
conveniencia e orde público resolvera
disolve-la Excma . Deputación Provincial".
,

O mesmo tempo convoca, como representantes dos Partidos Xudiciais, a D. Francisco A. Riestra ( Pontevedra), José Garrido
(Vigo), José Buceta Ramírez (Cambados),
Juan Gregario Maceira (Tui), Joaquín Vázquez de Puga (A Cañiza), Angel Amores
( Ponteareas), Eduardo Matos ( Pontecaldelas), Marcial Valladares (Tabeirós), José Mateo Otero ( Redondela), para formar provisoría mente a nova Corporación.
Instalada ésta diríxese a través do BOP ós
habitantes da mesma cunha alocución que
se inicia cun breve resume sobre o clima social do momento: "Instalada no día de hoxe
(30-VIII-1856) esta Deputación provincial
( ... ) deber é se u aprecia -lo estado ata certo
punto anómalo da Nación e a ansiedade de
que naturalmente deben acharse poseídos
os ánimos dos habitantes da provincia, a fin
de calmar aquela e devolver a estos a tran quilidade perdida, así como na esfera do Goberno e administradión dos seus bens a regularidade e concerto necesarios á súa boa e
convinte xestión".
Para consegui -los seus obxectivos apelaban o bo criterio do pobo "Curados estos de
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ilusións e quimeras, comprenderán a non dubidalo que así é necesario a orde para a sociedade como o alimento para a vida, e se o
estravió nas ideas causa e efecto dunha serie
de acontecementos lamentables que esta
Corporación abstense de calificar para dalos
máis facilmente ó olvido, producíu as perturbacións por que varios pobos da Monarquía
acaban de pasar, esta Corporación espera da
proverbial sensatez e cordura dos desta provincia, o que este estravío desaparecerá moi
en breve con só a respetuosa observancia
das leis''.
Pouco ía durar esta Corporación porque
o 10 de outubro do mesmo ano o recén chegado Gobernador Civil, D. Bartolomé Romero Leal, vese na abriga de renovala con persoal máis adicto segundo as súas propias palabras: "a pesares de atopar unha Deputa ción composta de persoas moi dignas e celosas do desempeño do seu cometido, a necesidade de constituír este Corpo dunha maneira que corresponda á política tolerante e
expansiva que inaugurou o Goberno da S.M.
e de que se atopen nel tódolos partidos legais movéranlle a executa -la reorganización
actua 1".
Entre os novos Deputados destacaban
polo seu propio peso o Marqués de Vallada res (Vigo), Juan Ramón Patiño (Cambados)
e Ignacio Caballero ( Redondela).
Coa chegada a fins dese mesmo ano de
1856 dun novo Gobernador Civil, D. Lucia no
Quiñones de León, hai un ha reorganización
aínda que parcial, destacando sobre todo o
feíto de que o programa de intencións
desplázase do político cara os chamados in -
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No sucesivo as renovacións das Corpo rac ións sucédense con norma lidade ata que
entra en vigor a Lei do 25-IX- 1863 de Goberno e Ad mi nistración da Provi nc ia, modificada despois polo Decreto do 21- X- 1866.
A novidade máis impo rtante que
introducía era a aparición da elección do Presidente da Deputación para cada período de
sesións, segundo o disposto no artigo 37 de
dita Lei: "a Deputación Provincial no primeiro día de cada xuntanza ordinaria ou
extrao rdinaria, nomeará de ent re os seus in d ividuos un Presi dente".
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En seguid• tcn,Jrá lugar un
bailt! de cli1¡ueta en el gran ••lon de la cata del E1cmo. Seiaor Conde de Sao Homau preparada y decorado aquel con
locJo esmero y en cuy<~ Leflero
c~larán colocados l01 retrlkH
de SS. MM. la Reina 'J el Rey,
bajo su corr~pooJácnle, dó.el.
La entrada al !~:•Ion del baile
será por un jar,Jtn, •lnmbrado
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Como consecuencia do R. D. do 20-X1863 as Depu t acións quedaba n d isoltas e
o brigábase a instalación doutras novas o 1- 11864 , data na que se elixe por vez p rimeira a
un Presidente aínd a que sexa por un c urto
período de sesións, resul ta ndo ser o máis vo tad o o Deputado por Redondela D . Ramón
M artí nez Saco.
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A revo lución de 1868 su pón ou t ro cambio brusco na Depu tació n . N este caso a
Xunt a Provincial revolucionaria nomea d irectamente ós novo_s Depu tados, os cales constitú ense en nova Co rpora c ió n o 27-X- 1868
bai xo a Presidencia do Go bernado r inte rino
D . lndalecio Armesto. Est a Co rp oración dá
cl aras mostras de seg uir pau sadamente o
acontece r político do país, así cando os su cesos de Cá d iz, ande a paisa naxe loitaba
contra a f o rza pública ó berro de "república
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federal o u morte", fai constar en acta o acordo de manifestar ó Goberno provisorio da
Nación "o se u. franco e decidido apoio para o
sostenimento da orde pública e a considera ción das liberdades patrias a tanta costa con quistadas".
Unha nova incursión da Oeputación na
política nacional ten lugar coa aprobación, o
3- 11 -1869, dunha exposición a "as Futuras
Cortes Constituíntes" sobre os cambios nos
impostas. Despois dunha introducción na
que se describe graficamente a situación anterior ata a abolición do imposto de consumos: "longo prazo correu sen que o país recibise alivio nos seus impostas, un ano tras
outro viñeron as pasadas dominacións recargando ominosamente ó contribuínte, con vertido en mísero colono de Gobernos opresores, que xordos á voz da xusticia sementaron de loito o pobo Español empobrecido
con noxento cinismo as clases todas da sociedade. O sufrimento tocou ó seu término,
e a Revolución de Setembro, levantando o
pendón da liberdade, creou lexitimas esperanzas, realización que aconsellan razóns de
conveniencia pública. O imposto de consumos abolido palas Xuntas revolucionarias
deixou de existir dende entón por que
aquelas o proclamaron así, e ésta saudable
medida, non menos que o desestanco do sal
( .. . ) encheron de entusiasmo ó pobo e santificaron o Alza mento Nacional".
Remataba a exposición manifestando o
seu pesar polo feito de que o Goberno provisorio sustituíse o imposto abolido polo de ca pitación, e transmitindo a reacción do pobo
ó gravalo dun xeito máis sensible: "segundo
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o están xustificando a súa resistencia pasiva
e as queixas diarias que eleva a esta Corporación popular".
Por outra banda a Corporación non podía
manterse ó marxe nos actos de promulgación da Constitución de 1869 polo que acepta a invitación do Ministro da Gobernación e
manda a Madrid unha Comisión formada polo Vicepresidente O. José Ouiroga e o Deputado por Vigo O. Miguel Vida! López para
que representen á provincia no acto de promulgación do 6 de xuño de 1869.
Paralelamente a nivel provincial acordouse solemniza-lo acontecemento con
obras de filantropía e con festas populares
por un importe total de tres mil escudos,
seiscentos dos cales repartiríanse entre os
centros de beneficencia da capital, Vigo e
Tui .
Ademais acordouse publicar no BOP do
6 de xuño unha proclama na que a Oeputación Provincia l se dirixía a ''os habitantes da
provincia de Pontevedra" coas seguintes palabras: "A Lei queda establecida; pero non
esquezades nunca que o seu apetecido
complemento han no forma -lo voso respeto e
a vosa obediencia ás súas disposicións. Estas virtudes son a indispensable base dos pobos libres; e vós, fillos de Galicia, que as poseedes en alto grao, sodes indudablemente
os que estades chamados a ofrecer con elas
un digno exemplo a tódolos demáis de España".
O mesmo ano 1869 as relacións entre a
Oeputación e a prensa local fanse tirantes e
chegan ata o Xulgado de 1a Instancia ante o
que o Vicepresidente O. José Ouiroga exer-

•

11

ce accións legais contra o xorna l El Eco de
Pontevedrall por inxurias inferidas nun artígo
de dita publ icación .

ó pouco tempo teñen que exercer novas
accións contra os firmantes dun comunicado
do mesmo .xornal no que segundo a Corporación ''atacábase a honra do corpo provincial''. O artígo en cuestión encabezábase coa
frase "Póñanse bós gobernadores" e
concluía "convírtense en crim inais".
Coa nova Lei Provincial de 20-VII I-1870
modifícase lixeiramente a elección de Presidente. No artigo 28 establecíase que na
constitución definitiva elexíranse un Presidente, un Vicepresidente e dous Secretarios
para tódalas sesións que haxan de celebrarse
ata a renovación".
11

Na Deputación pontevedresa sucédese ó
longo de 1871 unha serie de Presidentes de
mesa que duraron pouco tempo ata chegar a
D. Francisco Fernández Anciles que preside
a Deputación dende o 12-Vll l-1871 de forma
continuada e permanente.
Un paso ad iante na organización interna
da Deputación dáse na ses-ión de 3-XI -:- 1871 ó
aprobarse o funcionamento de Comisións,
despois dun debate no que algún Deputado
maniféstase contrario ó sistema . A pesares
diso a Deputación pasou a funcionar coas
seguintes Comisións, composta cada unha
de tres Vocais: Facenda Provincial e Mun icipal, Fomento e Beneficencia e Sanidade.
Coa chegada da 1 -República a Deputación mostrou a súa adhesión ó novo réxime e
a pro posta do Deputado D. lndalecio Armesto apróbase pola Comisión Provincial de diri-

xirse ó Goberno e á Asamblea Naciona l cun
telegrama ofrecendo todo o seu apoio para
soster a República . Ademáis tómanse decisións sobre os símbolos máis característicos
acordando "que á bandeira naciona l que on dea os días de ga la no balcón deste Pazo se
lle quite a coroa e as armas de Sabaya e se
sustitúa co emblema da Repúb lica" .
Durante a última Guerra Carlista a Depu tación tivo que facer frente a unha situación
moi delicada . En sesión reservada do 13-IV1874, ante a imperiosa necesidade de concentrar no norte de España a forza pública e
en previsión de alteracións da orde, decídese
adquirir a cargo dos fondos do presuposto
douscentos fusís Remigton, creándose un ha
forza ou Garda Provincial composta de cen
homes mandados por Xefes Militares depen dentes do Gobernador Civil ata que retornasen as forzas públicas ordinarias .
En relación coa mencionada Guerra
Carlista a Corporación constituída o 26 de
xullo de 1874 aproba por aclamación enviar ó
Goberno un telegrama llofrecéndolle o incondicional apoio para auxulialo na súa difícil
tarefa de establece-la orde e termina-lo
guerra fraticida que están sostendo os sectarios do absolutismo".
A Restauración iníciase cunha visita do
Reí Alfonso XI I a Vigo onde a Corporación
envía unha Comisión para recibilo.
O novo réxime implantado trala restaura ción alfonsina elabora unha nova Leí Provincia l, a do 2-X-1877, que xuntamente coa do
29-VIII-1882 serán o fundamento legal das
accións da Deputación. A Comisión Provincial continuará sendo o órgano de funciona -
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Durante a derradeira Guerra Carlista a Deputación houbo de facer frente a unha situación grandemente fráxil.
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ó longo do

mento básico dentro da Deputación e estará
formada por grupos de Deputados que
exercían as súas funcións de forma rotativa .
Resultaba máis eficaz e de feíto asumía de
forma permanente a actividade da Deputación deixando para os plenos os asuntos de
maior importancia.

di latado período da Restaura ción a Deputación participou activamente
nos distintos acontecementos que se sucederon. Así, o oito de maio de 1899 no mea a
D. José Boente Sequeiros como vocal da
Comisión encargada de redacta-los proxectos de Leí sobre institucións foraris que se
pretendían conservar.

Dende o comenzo da Restauración sucedéronse unha serie de Gobernadores de ten dencia conservadora ata que en 1881, cocomenzo a nivel nacional da alternancia de gobernos entre o partido conservador e o liberal, éste último sobe ó poder e dende o Ministerio da Gobernación nomease como Gobernador, para Pontevedra a D. Eduardo
Matos, personaxe de peso na vida política
provincial, e membro en varias ocasións da
Deputación Provincial.· Dende o primeiro momento ten conflictos de consideración coa
Corporación que nesta ocasión estaba formada por maioría conservadora. As súas pri meiras actuacións foron fulminantes
destituíndo a varios Deputados conservado res e sustituí ndoos por out ros de libre designación co obxecto de alcanza-la maioría, iniciando así un longo proceso de recursos e
xuicios que o acompañaría durante case todo o seu mandato que finalizaría en 1883,
convertíndose nun dos períodos de maior
conflictividade entre a oposición da Corpora ción e o Gobernador Civil na historia da Deputación Provincial, posta que, a pesares
dos recursos, nas eleccións de 1882 o Gobernadar Matos conseguíu sacar unha Corpora ción maioritariamente da cor do se u partido:
12 liberais-fusionistas, 5 monteristas, 4 con servadores e 3 republicanos.

Por outra banda tamén se manifestou
pública e corporativamente en numerosas
ocasións. Con motivo dos atentados contra
Alfonso XIII en 1906 e 1913 a Deputación
expreso u a súa m á is enérxica protesta. T amén a raíz dos sucesos da
Semana
Tráxicall de 1909 a Comisión Provincial acordou dirixirse telegráficamente ó Presidente
do Consello de Ministros manifestando a súa
enérxica protesta polos feítos vandálicos de
que foi teatro a laboriosa cidade de Barcelona e felicitar ó Goberno polo acerto e eficaz
enerxía con que reprimiu aqueles desmáns
tan contrarios ó máis elemental sentimento
patnot1co .
11

11

• ,

•

11

Perante outros conflictos sociais tamén
foi sensible a Deputación pronunciándose
duramente contra os actores dos mesmos.
Con estas palabras recolleu o Secretario a intervención do Deputado Sr. Senra na sesión
do 12-X- 1911, IIXulgou de movemento subversivo a folga xeral da clase obreira, que recentemente trastornara á Nación ( .. . ) merecen do o máis duro anatema os inductores ou
inspiradores de tal movemento que sabían
tira-/a pedra e esconde-/aman (subraiado no
orixinal) sen importarlles o quebranto que
inferían ós intereses da Patria. Recordou con
amoroso respeto a un mártir, filio desta re-
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xión galega, o ilustre xuiz de Sueca, que fora
víctima do motín anárquico".
Asimesmo o movemento autonomista
catalán repercutíu nas sesións da Deputación, neste caso a Comisión Provincial delibera sobre unha carta remitida polo Vicepresidente da Comisión Provincial de A Coruña,
a finais de 1918, na que se pregunta" se
secundaría unha asamblea que se preparaba
en A Coruña das Deputacións de Galicia, a
fin de f ixar actitude ante o problema prantexado en España enteira coa petición da
autonomía integral para Cataluña".
A Comisión decide que o asunto é de tal
transcendencia que procedía a convocatoria
da Deputación en Pleno en sesión extraordi naria t rasladando o asunto e a decisión de
convoca la ó Gobernador . Oita sesión non
consta que se chegara a celeb rar.
•

Nas postrimerías da Restau'ración a si tuación na que se atopaban as Deputacións
Provinciais en xeral e a de Pontevedra en
particular era precaria. No discurso de
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inauguración do periodo de sesións pronunciado o 28-11 -1923 polo Presidente O. Carlos
Casas Medrana incidía sobre a precaria situación económica da Deputación afirmando que a única solución viable era a aportada
no proxecto de reforma das Facendas Lo cais. Sen embargo ó ano seguinte comenzá base un novo período político coa implantación da Dictadura de Primo de Rivera.
A Deputación entra nunha fase de nemeamentos directos de Deputados por parte do
Gobernador e de elección entre eles do seu
Presidente. D. Daniel de la Sota será o elexido para tal cargo e iníciase baixo ao seu
mandato, dende o punto de vista económico, un período inicial de reaxuste para conti nuar con outro posterior de expansión clara
e firme. Dende o punto de vista político hai
que destaca-lo intento das Deputacións Provinciais Galegas de crear unha Mancomunidade, senda pola parte pontevedresa o principal motor do proxecto o Deputado Losada
Diéguez, que desenvolve inicialmente un intenso labor expoñendo á Corporción os seus

traballos sobre o que debería ser a Mancomunidade "servicios que tería como propios,
antecedentes legais que aconsellan a súa
constitución, extracto do Estatuto que a
rexiría, e fundamentalmente razóns históricas e económico-administrativas que a inspiran, rebatindo os temores e suspicacias que
algúns gardan para un sistema que tanto
habería contribuir ó melloramento e progreso da patria".
Danie l de la Sota, Espinosa Orrea e o
mesmo Losada Diéguez asisten como representantes á reunión das Deputacións Galegas celebrada o 26-111 -1924 en Santiago na
que se tomaron por unanimidade os seguintes acordos:

1 . o - Ratifica-los acardos favorables á
implantación das Mancomunidades das provincias galegas, xa adoptados palas respecti vas Deputacións.
2°. - Declarar solemnemente establecida
a unidade de acción das catro provincias de
Galicia, que por medio das súas Deputacións, representadas polos seus Presidentes,
elevqrán a voz da Rexión ante os poderes do
Estado, para todo canto se refire ós seus comuns Intereses mora1s e matena1s.
,

•

o

•

•

3°. - Acordan igualmente declarar de urxente comenencia para ~ a vida espiritoal e
económica de Galicia o prantexamento da citada Mancomunidade, que deberá facerse
en canto sexa promu lgado o anunciado Estatuto Provincia l e Rexiona l.
4° .- Durante dito .Prazo organizaráse
unha activa propaganda oral e escrita para

divulga-lo concepto de Mancomunidade e as
súas avantaxes para esta Rexión, simultáneandoa coa divulgación da nova Lei Municipal.
Losada Diéguez ratificando a súa afirmación, no acto de constitución da Deputación, no senso de que a súa presencia como
Deputado estaba ligada á constitución da
Mancomunidade, manifesta ó Pleno o seu
propósito de realizar unha campaña de propaganda a favor do concerto das Deputacións galegas, campaña que decide facer
súa o resto da Corporación.
O seguinte movemento neste proceso
dáo a Comisión que, na sesión do 19-IV1924, propón ó Pleno e é aceptada unha moción na que despois dun estudio elaborado
pola Comisión de Presupostos e tras un ha investigación de tres meses sobre as funcións
e ingresos da Deputación Provincial, chegá base ás seguintes conclusións:

1o.- As Deputacións Provinciais na organización actual do réxime local son perfectamente inútiles.
2°. - Urxe un ha reorganización do réx ime
local e provincial, seguindo o espírito da
reunión dos representantes das Deputacións
galegas en Santiago, sobre a base do reco ñecemento da personalidade rexional.
3° .- N este sen so, debe facerse un ha exposición, para ser entregada ó Sr. Calvo Sotela, na súa próxima v isita a Santi ago.
4° .- Sen pérdida de tempo esta Deputación debe dirixirse ás restantes Deputacións

•
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Cartel de 1936 para o refrendo
do Estatuto de Ga!icia.

galegas para establecer definitivamente as
bases da organización rexional.
Coa aprobación do Estatuto Provincia l
por Decreto Lei do 20-11 1-1925 configurábase
definitivamente o marco xurídico segundo o
cal constituíanse as Deputacións coas persaas que os Gobernadores designasen,
quedando estos alonxados das deliberacións, pero controlando tódalas relacións
entre Deputación e Goberno Central ó ter
que facelo necesariamente polo conducto do
Goberno Civi l.
Na nova Corpo ración xa non f igura Losada Diéguez que renunc iou ó cargo, segundo
os membros da mesma, /fpor motivos de
ideoloxía", sen do a causa concreta a frustración do proxecto de Mancomunidade ó que
ligara a súa presencia na Deputación .
Coa entrada da 11 República a Deputación
funciona mediante o sistema de Comisións
Xestoras. Unha importante crise prodúcese
en xaneiro de 1934 cando o Gobernador Civil, Victo r Manuel Becerra Herráiz cambia a
Corporación xustificándose coas seguintes
palabra·s : ,, Reiteradamente, dende os máis
distintos e encontrados sectores de .opinión,
chegaron ata este Goberno Civil queixas e
rec lamacións, serenas, unhas; apaixoadas
pala emoción das disputas políticas, outras;
pero todas aportando un caudal de probas e
acusacións concretas, protestando contra a
actuación da Com isión Xestora da Deputación Provincia l de Pontevedra. A prensa
diaria sen distinción de matices políticos,
con aquela unanimidade que é clara consecuencia d un . estado de opinión coincidente,
ve u ( ... ) ve u interesando que se puxera fin á
existencia da Comisión Xestora" .
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Máis adiante facía unha análise da situación do que resultaban deudas cuantiosas ó persoa l, especialmente xornais de
obreiros e peóns camiñeiros, impagos e establecementos de Beneficencia, etc. O Gobernador calificaba moi duramente os feitos
sobre todo polos aspectos paradóxicos que
presentaba o caso: ,,Non se axusta tal estado de causas ás normas que no canto da
protección .d o obreiro e asistencia social tra zou e son o cauce da República, das institucións e dos organismos republicanos . Tam-

•

•

pouco pode compaxinarse tal realidade económica coa optimista política de creación de
becas e anuncio de concursos e
oposicións".

"acórdase despois de ampla del iberación
ratifica -los sentimentos autonomistas desta
Comisión X estora, pero entende que non pode legalmente fa ce-la aportación".

Todo iso xustificaba o cambio de
membros da Comisión que pasaba a presidila
D. José Viñas del Monte, o cal no se u di seu rso de toma de posesión comprometíase a
dar ó pobo "a sen sa eió n de que o 'Partid o
Radica l' quere administrar con honradez, é
dicir, sen estrago, os fondos da Deputación,
consagrando especial atención ós problemas
da Beneficencia e Obras Públicas".

Ante a insistencia do Comité Central no
senso de que as Deputacións do País Vasco
sí puideran contribuir decídese pedir informe
á Comisión de Facenda.

ó

longo de todo o período republicano
un asunto destaca de forma sobresaínte na
actividade política das distintas X estoras: o
Estatuto Galego.
Polo que respecta á participación da Deputación no proceso que conducíu á aprobación do Estatuto Galego convén mentar que
dende o principio mantivo o seu apoio enviando un rep resentante, D. Joaquín Maquieira Fernández, elexido pola Comisión
Xestora aínda que non por unanimidade, o
12-1-1933 para o Comité de propaganda do
Estatuto. Posteriormente, en xuño de dito
ano, acórdase facer constar en acta "que esta Comisión Xestora enteirouse con suma
complacencia de que o Goberno concedeu a
Galicia o dereito a celebra-lo plebiscito para
aproba-lo Estatuto Rexional".
Sen embargo este entusiasmo enfriouse
un pouco chegado o momento da contribu ción pecuniaria; cando ós dous meses
recíbese unha carta do Comité Centra l de
Autonomía Galega solicitando aportación
económica é contestada da seguinte forma:

•

Será en 1936 cando por fin a Comisión
Xestora cambie de actitude, quizais porque
tamén cambiara a súa composición. Na sesión do 4 de maio de 1936 estaba composta
por Pérez Prego como Presidente, xunta mente con Núñez Búa, Adrio Barreiro, Pastor Candeira, García Filgueira, Paz Carbajal e
Troncoso Fernández . A nova Comisión
sustituía á anterior xa que segundo o Gobernador "o resultado das eleccións xerais celebradas últimamente, ha repercutir naquelas entidades e corporacións, e os seus
compoñentes deben ser reflexo da vontade
popular".
A súa composición reflexaba fie lmente a
variedade de partidos que compoñían o
Frente Popular.
Adrio Barreiro fai unha proposta que é
aceptada pola Comisión, sendo a referencia
da acta o suficientemente significativa como
para xustifica -la longa cita: "Promovida polos Partidos integrantes de 'Frente Popular'
da provincia, unha circular para que os Concelias e Deputacións galegas se adhiran ó
acordo adoptado pola Corporación municipal de A Coruña de anova-la súa adhesión ó
Estatuto Galego, acordando, ó mes m o tempo, a consignación en presuposto dunha
cantidade ó servicio dos gastos que o Plebis-
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cito ocasione, eremos chegado o momento
de que esta Corporación se sume ós dous
sensos da proposta aludida. Parece innecesario aportar novamente tódalas razóns que
impoñen a organización de Galicia en rexión
autónoma . Un doble índice de avantaxes,
para a República e para a nasa terra, traerá
consigo o Estatuto que propugnamos. Para
aquela, porque o cumprim.ento da Constitu .,
,
,
.
.
c1on no que as autonom1as rexionais respecta, trae consigo como a experiencia demostrou o fortalecemento do réxime do que
o de autonomía constitúe a máis eficaz esencia. Para a segunda porque dentro do ordena mento xurídico-político dunha Galicia
autónoma, terán satisfacción tódolos anceios de índole económica, sentimental, histórica e cidadá que ven rec~amando a reivindicación rexional. Pero tales razóns viñeron
actualizarse con outras máis: a da dignidade
de tódolos galegos. Restaurado para Cataluña o se u Estatuto, en trance de aproba rse
palas Cortes o de Euzkadi, Galicia, rexión
ben diferenciada dentro da variedade ibérica,
non pode quedarse atrasada na conquista
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democrática que sign ificará poder rexerse
por se mesma".
Fina lmente acórdase que a Deputación
contribúa á campaña coa cantidade de
30.000 pesetas.
Un novo acontecemento político rompe
bruscamente a dinámica ordinaria. O 20 de
xu llo de 1936 declárase o estado de guerra
por parte das forzas militares da praza, ·
quedando graficamente plasmados na acta
os sucesos do día: "sometendo
rapidísimamente as reticencias iniciais nesta
Capital antes da saída da artillería, desaloxando ós elementos populares armados que
se m·antiñan en rebeldía nos Pazos da Deputación e do Concello, disolvendo os grupos
das rúas, desposeendo dos seus cargos ó
Gobernador Civil e ó Alcalde da Capital, e
nomeando
seguidamente
novas
autoridades".
Nesta liña o Gobernador Militar nomea t6.
O. Rafael González Fernández Besada como
Deleg.ado-Presidente da Deputación, o ca 1
encárgase de constituí-la nova Comisión
Xestora iniciando un novo período no que a

Deputación orientarasé cara o que se consideraban os seus fins primordiais : ·''Beneficencia, Sanidade, Instrucción e Comunicacións", marxinándose da actividade netamente política e limitándose ó longo de toda
a Guerra Civil a manifestar reiteradamente a
súa adhesión a Franco.
Dita adhesión chega ó seu punto culminante no período do réxime de Franco cando
en sesión extraordinaria do 28 de agosto de
1.952 acórdase, "por aclamación honrar ~
provincia nomeando Presidente perpetuo
desta Excma . Corporación, ó Excmo . Sr. D.
Francisco Franco Bahamonde, Caudillo de
España, en gratitude sentida e unánime da
protección decidida que se dignou outorgar
ás provincias españolas, na nova Lei de Réxime Local, e pala exaltada fe e a exemplar docencia que exerce sobre a vida nacional , o
seu patrocinio salvador de dedicación diaria
e fervorosa ante o Altar da Patria" .
Coa toma de posesión do seu c-argo, o
día 26 de abrí 1 de 1979" polos Deputados elexidos ·.democráticamente iniciase
un novo
.
período na vida política da Deputación pon-

tevedresa . Como res uIta do de ditas eleccións a Corporación quedou formada da seguinte maneira: 15 Deputados de Unión de
Centro Democrático, 3 Deputados de Coalición Democrática, 3 Deputados do
P.S .O.E., 2 Deputados de Unidade Galega,
3 Deputados lndependentes.
Na mesma sesión resultou elexido como
Presidente da Deputación D. Federico Cifuentes Pérez (U .C.D.). .
O acordo de maior transcendencia
política tomouse na sesión do 21 de febreiro
de 1980: "Instaurado o reinado da S.M . D.
Juan Carlos 1 de Barbón, a fin de continuala practica das Corporacións que nos precederon, profundamente convencidos dos
trascendentais valores que para España, os
seus pobos, rexións e nacionalidades representa a Coroa e da singular misión histórica
que o Monarca felizmente reinante ven desempeñando no proceso democratizador da
nasa Patria, o Pleno da Corporación Provin cial de Pontevedra acorda, por aclamación,
nomear Presidente Perpetuo da mesma a
S.M. o Rei D. Juan Carlos 1 de España ".

)
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A actual Corporación da Excma. Deputación Provincial de Pontevedra está formada
polos seguintes membros :

Presidente: D . Mariano Rajoy Brey.
(AP-PDP- UL) .
Deputados: D. José Antonio Rueda Crespo
(Vicepresidente}. (AP-P D P-UL} .
D. José Castro Alvarez
(Vicepresidente} . (AP- PDP- U L}
D . Fernando García del Valle Gutiérrez
(Vicepresidente). (AP-P D P- UL)
D. Adriano Marques de Magallanes
(Vicepresidente) . (AP- PDP- U L}
D. Mariano A balo Costa
(B.N .G.}
D. Javier Alvarez Salgado
(PSG-PSOE}
D . José Manuel Barros González
(AP-PDP- UL}
D . José Alfredo Be a Gondar
(C. I. G.}
D. Jorge Casal Pintos
(AP-PDP-U L)
D. José Cuiña Crespo
(AP-PDP- UL}
D. Manuel Díaz González
(AP-PDP- UL}
D. Avelino Fernández Alonso
(AP-PDP-U L}
Dña . El vira Fernánez Díaz.
(C .I.D .E. }
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D. José Manuel Gallego Lomba
(PSG-PSOE)
D. Emilio González Iglesias
(PSG-PSOE)
D. Elías La melas Fariña
(PSG-PSOE)
D. José Luis López de Guereñu Polán
(PSG-PSOE)
D. César Marcelino López Freire
(C.I.G)
D. Al berta Martín de Hijas Díez
(PSG-PSOE)
o

D. Juan Francisco Martínez-Herrera Escribano
(AP-PDP-UL)
D. César José Mera Rodríguez
(AP-PDP-UL)
D. Diego Murillo Carrasco
(AP-PDP-U L)
D. Cesáreo Novoa Alcaraz
(A P-PDP-U L)
•

D. Pablo Padín Sánchez
(V IGO)
D. Javier Pedrido Fraiz
(PSG-PSOE)
D. Luciano Piñeiro Bermúdez
(PSG-P SOE)
Secretario: D. José Fariña Jamardo

•
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Nos capítulos anteriores examinámo-lo
marco lexislativo ó que tiveron que se suxeitar dende a súa creación as Deputacións
provinciais españolas e, entre elas, a nosa de
Pontevedra; o ámbito ou medio sobre o que
esta espallou a súa acción, cos elementos
físicos-xeográficos e humanos que o integran, incluída a división territorial; e, a
continuación, a organización política, responsable no século e medio de vida da nosa
Deputación do goberno e administración dos
intereses provinciais. Agora, e antes de
examina-los resultados das accións da Depu tación de Pontevedra, nos distintos eidos
nos que desenvolveu a súa actividade, imos
ocuparnos dos medios de que dispuxo, o u
que lle foron dados , para o cumprimento dos
fins que determinaron a súa creación.

•
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Non fai falla demostrar, porque eremos
que é algo admitido por todos, que para realizar cal quera acción; actividade o u trabal! o,
para desenvolver un labor determinado, é
preciso dispar dos medios necesarios, e que,
entre eles, os económicos figuran como fun damentais.
,

As Deputacións provinciais nace ron , segundo dispuxo a Constitución de Cádiz , que
lle imprimíu o marchamo legal, para
"promove - la prosperidade da súa
provincia"; obxectivo realmente envexable e
de grande amplitude, perante o que cabe
preguntarse se, para acadalo, estas foron
dotadas dos medios económicos suficientes .
Unha primeira contestación de carácter xeral
encontrámola na "exposición" do Estatuto
Provincial do 20 de marzo
de 1925, ó mani.
testar que as Deputacións estiveron ''forzadas a vivir en penuria económica lamentable"
sinalando igualmente que nos presupostos
provinciais do exercicio económico daquel
ano 1925, só fican "noventa millóns de pesetas, como ingresos normais e ordinarios de
45 Deputacións provinciais" de réxime común, entre as cales se encontraba a nasa de
Pontevedra, o seu presuposto total para dito
exercicio, cifrábase en 3.250.925 pesetas; e
ó presenta-la Lei de Bases de Réxime Local
do 17 de xullo de 1945, díxose que o feito
"da descomposición presente das Deputacións provinciais" estaba orixinado "pala ·
falla de medios ·económicos".
·
'·

•

1

Esta circunstancia podémola observar na
súa verdadeira dimensión ó examina-la evolución dos presupostos ordinarios da Deputación de Pontevedra, e refléxase ademais,
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con toda crueza nos libros de actas, cando a
falla de med ios económicos é causa de que
haxa que abandona-la realización de proxectos moi desexados e necesarios, pa ra paral izar obras, ou desisti r da prestación dalgúns
servicios esenciais para a comunidade provincia l.
·
ó mes e medio da súa instalación, a nosa
Deputació.n formula o seu prim~iro presuposto de gastos o que publica no BOP do 2
de abril do mesmo ano 1836, por un importe
total de 55.200 reais vellón, e que transcri bimos do orixinal.
Como vemos, só comprendía gastos de
persoas e material, xunto co aluguer da casa
na que se instalaran, e a pesar disto nacía
con déficit inicial, xa que os ingresos previstos eran de 44.521 reais e 20 maravedís . Certo é que se trataba dun presuposto de co menzo, pero os presu post os de gastos se, .
.
guen a ser m1n1mos nos anos suces1vos:
113.522 reais 22 maravedís en 1840, e 97.423
rea is e 17 maravedís en 1844. O de 1843 su 116.287 reais e 17 maravedís, e, ademaba
.
mais dos soldas dos empregados que eran
dez, incluído o secretario, e do gasto de material e correo que, conxuntamente, facían
60.370 reais, comprendía, para pago da dotación e atrasos dos directores dos baños minerais de Caldas de Reís e Ca ldelas, 26.000
rea is; para as pensións dos dous alumnos da
Escala Normal, na Corte, 8.000; extraordinarios e imprevistos, 10.000; apoderado da
provincia na Coruña, impresión de listas
electorais e rectifi cacións, reparacións edi f icios-sé, e premio cobranza, 11 .917,17 rea is,
que cubrían enteiramente co repartimento
que facían entre tódolos Concellos da pro-

vincia dos 11 6.287 reais 17 ma ravedís e que
publican xunto co presuposto no BOP para
xeral coñecemento .
Dez anos despois do se u nace mento, o
presuposto de gastos e ingresos da Deputación de Pontevedra para 1846, apróbase por
un total de 1.087.602 reais, 5 maravedís, tanto en gastos coma en ingresos, e f aino S.M.
por R.O. de 28 de xullo de 1846, que se
publica no BOP do 4 de setembro do mesmo
ano, do mes m o xeito que as partidas do Presuposto, e despois de producir no inicial, remitido poia Deputación no mes de marzo,
varias alteracións que se deta llan con minuc iosidade.
A estructura deste Presuposto de 1846,
por capítulos, artícu los e partidas, que non
ofrece apenas diferencias coa dos actuais, é
du nha grande claridade. Damos a continuación os resumes do mesmo.

Presuposto X eral de Gastos
Capítulos

Reais vellón

1o Admin istración Provincial . ... . 124.749,22
2° Instrucción Pública ... . . ....... . . ·76.550,00
3° Beneficencia .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . . - - 4° Obras Públicas .. ............ . .... 784.767, 17
5° Corrección Púb lica . .. . . .. . . . .. .. 68.275,00
6° Montes .. .. .. . . . .. . .. . . .. . . .. . . .. .. 9.000,00
7° Outros gastos .. . . .. .. .. . . .. .. .. .. 16.260,00
8° Gastos Voluntarios .. . .. .. .. .. .. . - - 9° Imprevistos . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 8.000,00
•

Total .. .. ............ 1.087.602,5

l57

..

Presuposto X eral de Ingresos
Capítulos

Reais vellón

1° Xerais . .. .... .... ... ...... . . ..... .
2°
3°
4°
5°
6°

-- -

Dereitos de Portazgos ... ... .
11.000,00
Arbitrios establecidos ... ..... . 727.930,17
Instrucción Pública ..... ... . . .
77.409, 14
Beneficencia .. .. ... .. .... ...... .
Derramamento ou arbitrios
co que se cu brirá o déficit
xeral do presu posto da pro•
v1nc1a • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 271.262,8
•

•

• •

Total ....... .. ....... 1. 087.602,5
•

A R.O. de aprobación do Presuposto de
1846 dispón que para cubri -lo déficit de
271.262 reais 8 maravedís, "S.M. dignouse
a proba -lo medio proposto por V . S., isto é,
que se bote man das existencias do ramo de
camiños e dos repartimentos de anos anteriores, así como dos cretas que p roceden
destes". Hai que ter en conta que, ó non dispar apenas as Deputacións de ingresos pro pios por arbitrios e outros dereitos, os seus
presupostos formábanse con déficit inicial
que se cubría na súa maior parte mediante
derrama entre os Concellos da provincia.
Dos gastos incluídos no capítu lo da administración provincial algo máis dunha terceira parte era para paga r débedas ou c retas
recoñec idos, e o Con sello Provincial, q ue a
Lei de 1845 creara, levábase unha boa parte
do resto do capítu lo . Os gastos de instrucción pública correspondían ó sostenemento
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do Instituto de segundo ensino e da Escala
Normal, con cifras moi semellantes: 37.600 e
38.950 reais, respectivamente, e que eran invertidas en persoal principalmente: nove ca tedráticos, un secretario e un conserxe no
Instituto; un director, un subdirector, un rexente, un eclesiástico, un porteiro, e seis
pensionistas, na Normal. Os pensionistas
cobraban cinco reais diarios cada ún, pero os
saldos da Normal eran máis alt os cós do Instituto, xa que o d irector desta percibía 5.500
reais anua is e o da No rmal 7.000, e os Catedráticos do Instituto, 3.000 a 3.300 reais
por ano, mentres o d irector e o rexente da
Normal, tiñan 5.000 e 4.000 reais respectivamente. As obras públicas que levaban case o
oitenta por cento do presuposto, referíanse
ás da estrada de Vigo a Castela e ramais a
Tui e a Pontevedra, segundo consta aprobado por R.O. de 11 de xuño de 1844, senda a
partida destinada a pagar ó contratista de
700.000 reais; e para a ponte de Tameiga e
reparación das pontes de Cal das, adem ais
do pago de indemnizacións e do persoal;
dous celadores, dous sob restantes, un escribano e tres peóns camiñeiros, máis gastos
de enxeñei ros . Os gastos de "corrección
pública" eran os destinados ós once cárceres de Partido, e ós seus once carcereiros, ó
igual que á mantenza de presos e material. A
partida de montes era para abono da mitade
dos soldas dun comisario e dun perito agrónomo, que correspondía á Deputación, e a
doutros gastos, para abono dos soldas dos
méd icos dos baños .de Ca ldas de Re i's e Cal delas.
No canto dos ingresos, os dereitos de
portazgos, procedían do arrendamento dos

da Lata e o Ulló, na estrada a Santiago; os
de arbitrios establecidos , sobre a fanega de
sal, augardente e licores, máis a contribución concedida por R.O. do 16 de xaneiro de
1845, e o repartimento feito pola Deputación
para gastos provinciais en 1844. Os de instrucción públi ca proviñan das matrículas do
Instituto, e Normal, e da aportación que
facía o Concello da capital para ditos
centros, 12.500 reais en total, máis o repartímento de vinte maravedís a cada veciño dos
78.454, que segundo a división municipal,
-,
,
.
.
compon1an en ton a prov1nc1a.
T émonos espallado algo en relación coas
partidas do Presuposto de 1846, por se-lo
primeiro que se formou despois da Lei de 8
de xaneiro de 1845, con arreglo á cal
correspondía ó Xefe Político forma -lo presu posto provincial anual, e á Deputación discutilo e votalo, aumentándoo e disminuíndoo,
sendo o Rei finalmente quen o aprobaba. Tamén, ó comenzo de cada ano, se formaba a
conta de gastos do anterior, que a Deputación examinaba e glosaba, pero coa súa
aprobación o u reparos, e leva la ó goberno, a
quen correspondía a súa aprobación definitiva. E igualmente, porque a consideramos
significativo e equivalente en estructura e
partidas ós posteriores, ata a lei Provincial de
20 de agosto de 1870, que determina a súa
formación pola Comisión provincial e a aprobación pola maioría absoluta de membros da
Deputación en sesión ordinaria, debendo
atende-los seguintes servicios: 1o Persoal e
material de oficinas. 2° Conservación e ad ministración de fincas e edificios. 3° Construcción, conservación e administración das

súas obra$ públicas. 4° 1nspección dos montes municipais. 5° Fomento e conservación
do arborado 6° Suscripción á Gaceta, Diarip
das Cortes e Colección lexislativa. 7° 1mpre- ·
vistos e calamidades públicas. 8° Anuncios e
outros gastos necesarios, e go Os demais
gastos que "clara e terminantemente" esixan esta e outras leis "na parte que deban
ser cumpridos pola provincia".
A lei de 1870, previña tamén que para
cubri -los gastos do presuposto, as Deputación utilizarán os recursos que procedan de
rendas, productos, bens, dereitos e capitais
da provincia e establecementos que dela dependan, e se non foran suficientes, verificaría polo resto un "repartimento entre os
pobos da provincia, en proporción ó que por
contribucións directas pague cada ún ó Tesauro"; e en relación coas Contas de cada
exercicio, a súa aprobación definitiva,
correspondía por maioría absoluta á Deputación, e só pasaban a revisión do Tribunal de
Contas, cando non se acadaba a maioría absoluta esixída, ou fosen reclamadas por interesados ou concellos.
As Deputacións, ademais dos presupostos anuais ordinarios podían formar e aprobar presupostos extraordinarios, ó r:nenos
dende a Lei Orgánica de 21 de outubro de
1868, e tamén adicionais ós que a Lei Provincial de 2 de outubro de 1877, fai referencia
expresa dispondo, igualmente, que os presupostos, unha vez aprobados pola Deputación, se remitirían ó Ministro da Gobernación, por conducto do Gobernador Civil, para corrixir posibles extralimitacións legais "e
impedir que se perxudiquen os intereses xe-
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rais dos pobos". Pola súa banda, a Lei de 29
de agosto de 1882, declara a aplicación á Facen da Provincial das disposicións da Lei de
Conta bi lidade Xeral do Estado.
Do exame dos presupostos da Deputac ió n de Pon teved ra, pos ter io res ó de 1846 e
ata o de 1869/70, dedúcense moi poucas va riacións, con incrementos fluctuantes, acadando a súa canta máxima que abeira os tres
millóns de reais no de 1864/1865. Cabe anotar que en presupostos sucesivos a consig nación máis importante, que acada as 3/4
partes do total, segue senda para a estrada
de Vigo a Castela e os seus ramais, e para a
de Santiago, á que en 1848 adican xa
100.000 reais, e 200.000 a partires de 1.851,
mentres a de Vigo-Castela segue figurando
tódolos anos cos 700.000 reais, aparte das
cantídades para indemnizacións, persoal e
material. No presuposto de 1848, aparecen
partidas de gastos novas que figurarán xa
nos sucesivos, como: Comisión de Monumentos artísticos, 1.200 reais; Xunta de Comercio de Vigo, 9.000 reais; e Xunta de Agricultura da Provincia, 3.000; e auméntanse os
soldos ó profesorado do Instituto, que oscilan entre 6.000 e 8.000 reais, e o seu número
que pasa a ser de 13; desaparecen en cambio
os gastos de corrección pública ou carcerarios. Tamén se fixan partidas para a comisión
de Instrucción Primaria, para a Inspección,
Bibl ioteca e Hospital de Santiago, así como
para estancias na Casa de Dementes de
Valladolid, a partires de 1869. En 1851, teñen
xa partida para paga-los soldas o Comisario
de Montes e un perito agrónomo, e máis
adiante terana tamén catro gardas forestais.
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En 1852, consígnanse 9.500 reais para a Xunta Provincial de Beneficencia, e 26.000 para
establecementos benéficos, e tamén como
nova partida en gastos voluntarios, 20 .000
reais para o sostenemento de tres depósitos
de cabalas país . ó ano seguinte, presupóstanse 10.000 reais para a Comisión de Exame
de Cantas, e 6.000 para o arquiveiro provincial, mentres en 1854 aparece unha partida
de 20.000 reais para calamidades públicas, e
as das de dúas estradas Vigo-Castela e VigoSantiago, acadan xa 1.092.010 reais, mentres que a do 1nstituto elévase a 83 .240 .
No presuposto de 1855, desaparece a partida
para gastos do Concello Provincial, que se
sustitúe por outra de 76.120 reais, para
Secretaría e persoal de oficinas da Deputación; as paradas de cabalas país pasan a ser
catro; e engádese as dúas estradas de
sempre, unha partida de 60.000 reais para a
provincial de Redondela a Porriño, ó tempo
que as débedas esixibles que se recoñecen
no presuposto elévanse a 144.121 reais 26
maravedís. A partida para gastos de Consello
volve nos presupostos seguintes, e desaparece de novo a de persoal de oficinas. En
1859, o presuposto ordinario de 1.022.280
reais, refúndese logo co adicional e pasa a
ser de 1.479.584 reais, e nel os gastos do Instituto elévanse a 185.510 reais, e non figuran
xa as partidas fixas de 700 .000 e 200.000 reais para as estradas de Vigo a Castela e a
Santiago, sustituí das por outra menos cuan tiosa para conservación da estrada a Santiago e demais estradas de 1a, 2 8 e 3 8 . Tamén aparecen partidas para a Casa de Expósitos de Santiago, e en 1861, para os sol dos
dun Arquitecto e dun delineante.

•

Como se ve a penuria e a austeridade
destes presupostos da Deputación de Pontevedra é constante, e aínda que a partires de
1870 se cifran en pesetas, a tónica segue a
se-la mesma . Por se-lo inmediato dunha das
leis provinciais máis importantes a do 2 de
outubro de 1877, que en esencia foi recollida
pala do 29 de agosto de 1882, que rexíu
practicamente ata o Estatuto de 1925, imos
examina-lo Presuposto da Deputación para o
ano económico 1878-1879, inxerido no BOP
de 12 de setembro de 1878, despois de cen surado polo Ministro da Gobernación, e o resume do cal, por capítulos, é o seguinte:

Sección 7a. Ingresos ordinarios.
.

. Rendas e censos da · ro•
vtncta .... .. . . . .. .. .. . .. . ... ..
1.529,00 pts.
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. .·.
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•
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As partidas de gastos da Administración
provincial cubren os soldas do persoal e material de oficina da Secretaría, Contaduría e
Depositaría, a indemnización ós cinco Vocais da Comisión, e da oficina de Arquitectu ra; as de servicios xerais, a do servicio militar, bagaxes, boletín oficial, eleccións e cala midades públicas; a de obras de carácter
obrigatorio refírese ó sostenemento do cárcere de Audiencia do territorio, e a e cargas, ás pensións; mentres a de In strucción
Pública comprende, o persoal da Xunta Provincial do ramo, o Instituto de Segundo Ensino e as Escalas Normais de mestres e
mestras, ó igual que o Colexio de Sordomudos e Cegos de Santiago, e a biblioteca ; e a
de Beneficencia; a Xunta Provincial, e as estancias no Hospital de Santiago, amén de
su bvencións á casa de Ca ridade de Vigo,
Hospitais de Tui, Pontevedra, Ba iona e Cuntis, Hospicio de Pontevedra e Inclusa de
Santiago, e para sostenemento da 1nclusa

o
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Provincial. Estes, ademais dos imprevistos,
entre os forzosos, e como voluntarios, en ca miños provinciais, os de persoal, material ordinario e extraordinario, especial de obras de
conservación e de obras de nova construcc1on e reparac1on entre as que se encontraban os camiños de Soutelo a Cesures, de
Ponteareas a Setados, e de Paradela a Pon tebea; en obras diversas, a subvención á
congregación do Refuxio de Pontevedra, pa ra solemniza-la función relixiosa e festexos a
celebrar no mes de agosto; e, noutros gastos, os destinados á Escala Práctica de Agricultura. Como vemos,. nalgúns casos, as
partidas de gastos non tiñan moito que ver
co título do capítulo no que se incluían. No
canto dos ingresos, o de Rendas referíase ós
productos da Escala de Agricultura, cifrados
en 1.529 pts.; o de Instrucción Pública, ás tasas de matrícula do 1 nstituto e Normais,
5.397,70 e o de Recargos sobre as contribu cións, que era o fundamental e cubría case
que a totalidade do presuposto, 560.000
pts., como importe de repartí mento que se
xiraría ós concellos da provincia para cubrí -lo
déficit do presuposto de gastos.
•

,

o

,

Con altibaixos, os restantes presupostos
ordinarios do século XIX da nosa Deputac1on, van 1ncrementandose levemente
dentro da mesma tónica e coas chamadas á
austeridade por parte do Goberno, baseadas
na situación do país, das que é reflexo o R.
D. do 3 de maio de 1892 no que a Raíña Rexente M a. Cristina, no no me do se u filio
Afonso XIII, dicta as regras ás que se
suxeitaría a conformidade do Goberno ós
presupostos provinciais, por entender que
•

,

1

o

•

non hai neles extralimitación legal ou perxuicios dos intereses xerais dos pobos, entre
as que figuran o establecemento de plantillas
máximas de persoal e de soldas asignados ó
mesmo, así como o gasto en material de ofi cina que non podía exceder de 1O. 000 pts .
por ano, nin facer ningún gasto de carácter
novo, agás que fose imposto por leí, e outras
moitas limitacións, por considerar, como
fa cía consta -la exposición do R. D . referido
que "as Corporacións Provinciais grabando
con exceso a tributación dos concellos, em pobrecen ou esgotan as forzas contributibas
do país, en termos que a iso é en grande parte debido o encoramento, cando non a minoración das principais fontes de ingresos da
nosa Facenda", e engade que a orixe princi pal destes males foi o extraordinario aumento de persoal, e a concesión de subvencións
.,
,
. .
e pens1ons o mesmo, e que para cornx1r este
desorde o Goberno crese abrigado //a poñer
un límite ós gastos de ditas Corporacións/
atendendo a mellara-los seus ingresos e
pechando os gastos nos prudentes límites
que a riqueza dos pobos pode soportar/' . E é
xa neste século, no ano 1920, cando o Presuposto da Deputación de Pontevedra reba sa o listón do millón de pts.
,

O comenzo/ referímonos ó Presuposto
de 1925-1926, primeiro que se forma ó entrar
en vigor o Estatuto Provincial do 20 de marzo
de 1925/ o proxecto do cal/ de 30 de xuño de
dito ano, foi aprobado poi a Deputación nivelado en 3.250.925 pesetas, e que atinguía en
ingresos, como partidas máis importantes,
aínda que non únicas: a subvención do Estado para construcción, reparación e conser-
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vación dos camiños veciñais, o2450888 pesetas; os arbitrios provinciais sobre gasolina,
tala de árbores, caza, pesca, e marisco,
aproveitamentos hidráulicos e envases,
676.000; Cédulas personais, 300.000; 5% da
contribución territorial rústica, 153 o183; recargos sobre dereitos reais e timbre 2510694;
e a aportación municipal ou continxente
cifrada en 892.694, aparte das resultas do
oexercicio anterior que se incorporaban e que
sumaban 656 .664 pesetas .
En canto ós gastos, o capítulo das obrigacións xerais: débedas, pensións, compromisos, suscripcións, litixios e indetermina dos, entre os que se contaba unha subven ción de dúas mil pesetas para a feira do automobil de Cesures, e outra de dúascentas cin -
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cuenta para o roupeiro escolar de Pontevedra, cifrábase en 1590448 pesetas; o de
representación provincial en 17 0500; os gastos de recaudación, 980 117; os de persoal e
material, 1670200; salubridade e hixiene,
5.000; beneficencia, incluído hospicio, inclusa, hospitalización de enfermos, asilos, manicomio de Conxo, dispensarios, instituto de
hixiene e brigada sanitaria, 787.938; asisten cia social, 25.000; Instrucción pública e cul tura, 111°838; obras públicas e edificios provinciais, 7690696; obras e servicios públicos,
traspasados polo Estado . 2450888; montes e
pesca, 580000; agricultura e gandeiría,
50.000; operacións de cret a provincial,
146°070; devolucións, 10 199; imprevistos,
101.613; e resultas do exercicio anterior,
5060355 pts.

O Presuposto ordinario para 1951 fórmase nivelado en 13.875.660,98 pesetas , e o

seu resume por ca pítulos en ing resos e gas,
.
tos, e o seg u1nte :

Ingresos

Gastos
· · Pesetas

Pesetas

~

rs . . . .
Renda:illf
Bens provinciais ......................................... .
S ubvencións l~ dona~jvos .. ,:._ ....... r ; . .............. . l• ·
Eventuais, extraordinarios e indemnizacións ...... .
Dereitos e tasas .......................................... .
, Arbitrios pro~l nciais"~........: ........................... .
Impostas e recursos cedidos polo Estado .......... .
Compensación proviflcial .. : ...... .. .. ................. ,
Traspaso de obras e servicios ......................... .
Creto provincial .......................................... .
·. . Recursos especiais ..·................. ~- ................. .
o

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

o

•

•

•

•

•

•

•

•

o

o

•

•

.. •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

o

•

•

•

o

o

•

o-

~

34.470,65
300.000,00
' 280.008,77 ..
516.000,00
. 1.140.500,00
.·'
·'·•
366.000,00
8.260.157,21
. 450.000,00
587.000,00

Representac1'ó n prov1nc1a
. . 1 ............................. .
Bens prov]r;¡ciais :: ....... !jf!. •.•... .fí, ......... . .......... .
Gastos de recaudación ................................ ..
Persoal e material ... ....................... .......... , ... .
Be%,n1"é' ficencia .... , ..................-: ................. :': .. .
As1stencta
.
. socta
. 1 ................... ...................... .
.
1
ccióq¿públic9 ...... •w •••••..• ~· •••••• -~· •••.••• '•, .•
Ob ras pu'bl'1cas e ed'f·
. provmctals
. . . ............... .
1 ICtos
'

~·

·-.

Multas ........ .................... .............. ....... .... .
Reinte.gros ........... _ _, ... .. ... _,· ········· ! ·····\·* ·-· ······ ·! "

376.~6,09

'-

5.800.890,00
359.000,00
545.304, 8(]
1.674.221,19
534.022,94
.'
74.700,00
2.397.332, 76

Creta provincial .......................................... .
luciórq~~ ..... ·~~ ·, .... ·---~-~, .. \ ... ':\ ....... -~ · .... ., ,-.<( ll ..
.
:rstos ....

'

"

'·

o • • ·-.

Total ingresos ..

1.54~. 808,5~

..¡.-

Montes e pesca .................... , _. ......... , ...... ~ .... .
Agricultura-e ganCfeiría . : ..................·~~ ........... .

--1.558.400,26
5.000,00

99.000,00
851.944,40
30.878,00
28.000,00

o

o. o. o

.........

o •••••••••••• o

13.875.660,98

•••••• o".

o

••

Total gast~s ..

3.87~.660,9$

•

A súa vez, o Presuposto para o actual
exercicio de 1985, que foi aprobado poi a
Excma. Corporación Provincial no Pleno do

21 de decem bro de 1984, nivelado en
7.043.000 pesetas, presenta o segu inte detalle por capítulos:

ESTADO DE INGRESOS

ESTADO DE GASTOS
.

Cap. 1.- Impostas directos .......... ........ ... ...... ..
p. ~'t lmp~stos in'Giirectos ....... :'1....... : .......... : ·
Cap. 3.- Tasas e outros ingresos .................... ..
T . . ·. fereni~s co~t~ntes . :· .... ::~~i· ..... ~¡"
. ts.- lng
patnmontats ............... .. ...... ..
Cap. 7.- Tr
nciasdecapital ............. .. .... .
+~a p .~':"' Var . . · n <:t~~cti'1€f~ finan6ieiros ·~: ...... .~. ·•
Cap. 9.- Variación de pasivos financieirc-s ........ ..
"'

,~ ~---

-

.. 1,:

- .;,l$'

·,,._

->:

:::-,-

...

193.000.000 ..
~.688.óoo.oo6 Vb
860. 705. 292
.•. .. 850. 6]>6' 562 tW
125.602.641
;;~ 731 .700. 000 .
~? 23.515.505 .
570.000.000

-.;.;

Cap. 1. - Remuneración do Persoal .................. .
Cap. 2.-. Compra:~~e bens correhtes e de servicio ..
Cap. 3.- Intereses ...................................... ..
Ca'ª. 4.- T¡.ansfer,~ncias .porrente.s ..... ;·......... •~ ... .
Cap. 6. - lnversións reais ..................'............ ..
Cap. 7.- Transferencias de capital .................. ..
Ca~. 8. - Varlaciórl<:Je actlvos financieiros ..... :, ... ..
Cap. 9.- Variación de pasivos financieiros ........ ..

2.526.901.505
. 1.248.819.128
585.469. 689
3721840.408
806.914.713
1.195.273. 000
¡¡¡M¡·t ,.,.
6 :000 .oóo
300.981.257
/

.043.

.000

Total Presuposto..

..

,.

7.043.200.000
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PRESUPUESTO PROVINCIAL
EN

REALES

VELLON

1838- 18'70

-

En canto á evolución dos presupostos ordinarios da nosa Deputación Provincial dende o ano da súa instalación ata a data, reflexámola en dous gráfic5os, un que comprende
do 1836 ó 1869-70, que se totaliza en reais, e
outro de 1879 ó 1895, en pesetas. En relación
cos mesmos tacemos dúas aclaració"ns que
nos parecen abrigadas, a primeira que non
quixemos convertir reais en pesetas porque a
depreciación constante da moeda facíaa irrelevante, aínda que sí o fixemos de escudos a
reais nos de 1865 ·a 1869 que se expresaron
en escudos, para non facer unha nova dife. .,
.
renc1ac1on, e por ser mo1 poucos, xa que o
de 1864, aínda se expresa en reais, e pola dificultad.e de reflexar nun só gráfico un
período de século e medio; e a segunda, que
as cifras corresponden ós presupostos ordi-

Presupostos ordinarios en reales
Anos

AROS
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1836

1836
1840
1844
1850
1855
1860
1864/65
1869/70

Ingresos

Gastos

44.511 ,20

55.200,00
113.522,22
97.423,17
1.394.379,00
1.494. 178' 16
1.138. 604' 34
2.943.461 ,68
158.957,37

-- ---

1.426.080,90
1.497.989,34
1.130.872,12
2.952.500,44
209.974,200

•

narios dos anos que se re lacionan, tomadas
do acta da sesión en que se aprobaron, e
que, ademais deles, aínda que non sempre, a
Deputación aprobou e executou outros presupostos adicionais, extraord inari os e especiais, algú ns dos ca les taremos referencia
noutras partes do libro. Crendo que con eles
pódese seguir claramente a evolución, só
consignamos os presupostos de cada cin co
anos, os tota is dos cales son :

•

PRESUPUESTO PROVINCIAL
BN PBSBTAS
1878- 1885

•

Presupostos ordinarios en pesetas
'

Anos

Ingresos

•

Gastos

1879/ 80
754.761,88
685.341,56
1885/86
570.479,99
607.253,06
1891/92
669 .1 52,55
651.082,55
1895/96
673.084,77
673.084,77
1900
713.421 ,36
713.421 ,36
1905
833.926,84
833.926,84
1910
915.597,96
915.597,96
1915
991. 203,09
991.203,09
1920/21
1.107 .248,81
1.1 07.248,81
1925/ 26
3.250.925,09
3.250.925,09
1930
4. 150 .795 1o
4. 121 .183 90
1935
3.847.287,45
3.847.287,45
1940
3. 178.730,50
3.178. 730,50
1945
8. 769.843,50
8. 769.843,50
1950
11.019.452,64
10.709.452,64
1955
32. 153. 173,64
32. 153 .173,64
1960
46.909. 5391 59
46.909.539159
1965
75 .1 02.343,95
75.102.343,95
1970
270. 117 .241 00 270. 117 .241 00
1975
747. 000.000100
7
4
7.
000.
000100
1980
2.700.000.000,00 2. 700.000.000,00
1985
7.043.200.000,00 7.043.200.000,00
1

1

•

~.7601

CURVA DE INGRESOS V GASTOS

1

•

1

AFlOS~ - - .DE 1879 A 1950
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'

Cando a nosa Deputación se constitúe
no 12 de febreiro de 1836, carecía en abso luto de bens patrimoniais, e tivo que instala-la
súa sé e oficinas nun local do exconvento
dos "Padres Franciscanos", polo que paga,
nun comenzo, un aluguer de 2.200 reais
vellón o ano. A historia das dúas sés, e en realidade do que constituiría o seu principal
patrimonio no pasado século, contámolo a
continuación con suficiente detalle e a iso
remitímonos . Tamén ó falar dos d ist intos
Centros facemos referencia expresa ás adqu isicións efectuadas e ás posteriores
ampliacións : Museu Provincial, Fogar Provincial, Cidade Infantil "Príncipe Felipe",
Hospita l Provincial, Hospital Psiquiátrico "O
Rebullón", Lourizán, Misión Biolóxica, A
Lanzada, fincas A reei ro e Mouriscade, e no
canto do Castelo de Soutomaior, faremos
tamén unha refe rencia expresa a conti.,
nuac1on .

•

- -====--==--

-~

Casa Cultural da Depuración en Combarro.

Dos bens, que ademais dos citados, integran o Patrimonio actual da Deputación e
figuran no seu Inventario, reseñar que a ad quisición máis antiga é a do Viveiro de Vea,
adquirido por merca en 1898, a Piscifactoría
de Carballedo en 1953, a Casa-vivenda de
Combarro en 1958, e os pisos en bloques de
vivendas de 1969 a 1971. No canto do parque Central de Maquinaria, iniciouse a súa
construcción en 1969, en terreas da marisma
do Bao, conforme a concesión outorgada
por O.M. de 23 de abril de 1965, e os Parques Comarcais de Vías e obras de Ponteareas, Vilagarcía, Lalín, A Cañiza, Caldas e
A Estrada, de 1972 a 1974.

170

•

No canto dos viveiros, ademais do de
Vea, figura o de Crecent~, que foi ampliado
coa adquisición de cinco parcelas en 1927, e
existiron outros como o de Vila de Cruces,
vendido no 27 de xuño de 1941, o de Silleda,
cedido á Delegación Sindical Provincial no 5
de xuño do mesmo ano.
En realidade, e baixo un punto de vista legal e regulamentario, o primeiro Inventario
de Bens da Deputación é o forma lizado no
16 de xuño de 1961, que atinguía :

Bens inmobles - Rústicos .. . . 6.807.807,35
Bens inmobles- Urbanos ... .. 81 .417.765,46
Dereitos Reais .... .............. 265.640.000,00
Bens mobles de carácter his, .
, .
,
.
tonco, art1st1co o u econom1eo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
777.950,00
Valores mobiliarios .......... ..
119.400,00
Vehículos .............. ..... ... . . 1.850.600,00
Bens m o bies .. ............. .... . 18.727.164,06
Bens revertibles ............... . 1.481 .480,00
Total Inventario ...... . 376.822 .166,87

~ DIPUTACION
PAHOUE

CE~TRAL

PRDVINC!Al
OR M¡\OUIN i\RIA - - --

- --

•••••••••
•••••••••
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Piscifacroría de Carballedo .

Os dereitos reais comprendían o valor do
35% do voo creado poi a repoboación de diversos montes da provincia, en consorcio co
Patrimonio forestal do Estado: 265 .000.000
pesetas, e as obras e construccións existentes nas zonas repoboadas, 640.000 pesetas;
que representaba o 70% da valoración total
do Inventario de 1961, e que desaparecen no
Inventario a 31 de decembro de 1963, o resume do cal damos a continuación, ó ter
quedado sen efecto o concerto en 1981, e
cede-la Deputación os seus dereitos en favor
dos veciños que pasaron a ser titulares dos
· montes .
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O Inventario a 31 d.e decembro de 1983,
foi aprobado polo Pleno da Deputación en
sesión de 24 de febre iro de 1984, e resúmese
,
as1:

Por outra banda, os Inventarios, á mesma data, das Fundacións Públicas, dependentes da Deputación, sumaban:

Bens inmobles . .. ............ 2.987.017.800,00
Bens artístico-históricos. . . .
73.440.500,00.
Valores mobiliarios . . . . . . . . . .
98.000,00
Veh íe u 1os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 .662. 909,00
Semovientes . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.285.000,00
Mobles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539.724.776,00

Museu Provincial .... . ....... 1.500.000.000,00
Escola Universitaria de
Enfermería ................ .. . .
5.030.568,00
Centro Profesional "Fogar
. . 1'' .. .... ............. .
Prov1nc1a
7 .036. 169 00

Total 1nventario ........ 3. 739.228.985,00

1

Total ................ ..... 1.512.066.737,00

UMEN POR EPIGRAF'ES
SEMOVIENTES

17.285.000 (o. 46 %)

MUEBLES

539.724.776
(14 43'\)

VEHICULOS
121.662.909 (3.25 %)
•

VALORES MOBILIARIOS
98.000 (0.02 %)

ARTISTICO HISTORICOS

73.440.500 (1.96 %)

· INMUEBLES

TOTAL INVENTARI0-1.983
3.739.228.985 ptas.

No seu conxunto, a suma do Inventario
de Bens da Deputación e das -súas Fundac ió ns Públicas, elévase a 5.251.295.722 pesetas.

2.987.017.800
(79.88't)

nas, supoñen o 79,88o/o do total inventario
da Deputación e a superficie das mesmas é
de 1.812. 246,31 metros cadrados . As porcentaxes que representan os distintos tipos
de bens do Inventario refléxanse no gráfico
que insertamos .
•

Os bens inmobles, fincas rústicas e urba-
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•
AS DÚAS SÉS DA
DIPUTACION

a)

O exconvento de San Francisco

A primeira sé do Pazo Provincia,l1836, localizábase no exconvento dos "Padres Franciscanos" desta cidade, amosándonos unha
fachada neoclásica que, ó parecer, procedía
dunha das antigas portas da vila, edificio unido á lgrexa do mesmo nome á que se accede
por unha pequena porta que data do século
XIII. Dispoñemos como data da súa construcción a do ano de 1229, aínda que é moi
discutible, erguéndose sobre uns terreas da
antiga propiedade dos Soutomaior.
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•

Exconvento de San Francisco primera sé da Depuración.

Actua lmente, atópase ocupado pala Delegación Provincial de Facenda, e nunha pequena parte do convento e a total idade da
lgrexa, polos ''Padres Franciscanos" que a
recuperaron cara ó 191 O.
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•

O edificio do exconvento e a lgrexa estivo sempre moi vence llado á c idade de Pontevedra, ten do no sartego as xineas pontevedresas máis representativas . Nos séculas
XIX e XX foi sé de varios organ ismos públicos, Xuntas de Armamento e Defensa, Xuntas Provinciais, Delegación da Facenda
Pública, Goberno Polít ico, e casa do Gobernador o u X efe Político, Audiencia, e Deputación Provincial e, má is recentemente, Cuartel de Inf antería e Carpo de Bombeiros .
Cando no citado convento se instalou a
Deputación no ano de 1836, as súas condició ns eran consideradas como ru inosas,
abri gando a invertir no seu adecuamento
cantidades importantes que, por parte da
Deputación, non t iveron cabo ata o se u desaloxo, a fins de 1890.
Importantes inversións, por parte da Deput ación, p roducíronse nos anos 1838 e
1839, anos nos que se realizaron as fundamentais distribucións interiores, arranxándose as oficinas e o Salón de Sesións pa ra o
que se adquiriron bancos, cadeiras, carpetas
e o si ll ón presidencial. No exterior, dispúxose o arranxo, en ped ra, dunha calzada que
dende a Ferrería conducía á porta principal
"a fin de evita-los encharcamentos de
auga".
En 1839, constituiráse a denominada
"Xu nta de Conservación do Edi f icio" que se
ocuparía de distribuí-lo prorrateo correspondente ós organ ismos que o ocupaban e do
seguimento das obras a rea lizar, sinalándose
como motivo da súa creación, o de evita-la
ruí na do edificio.
A convivencia das distintas institucións

que o ocupaban puido considerarse armoniosa ata os primeiros roces producidos no
ano 1853 que por disposición da Xunta de
Conservación se pide á Deputación que abone o dobre da cantidade que vén pagando o
pro rrateo .
Esta pretensión provocaría unha grande
contrariedade na Corporación Provincia l que
protestaría indignada, alegando que, non só
non debería duplicarse a súa aportación, senón que debería cobrar pa ra "resarcirse das
g randes sumas alí invert idas".
O descontento aumentará no ano seguinte de 1854, can do, a Deputación, coñece a
existencia dun expediente polo que, ó parecer, se cedían as dependencias do excon vento, ás ofic inas do Est ado, expediente
que, de momento, non t ivo efectitidade al gunha; polo que o edi f icio seguíu coñecén dose com o Pazo Provi ncia l, inverti ndo a Deputación máis diñeiro nos seus arranxos, así
en 1860, se prepararían no exterior, as escalei ras e os xa rdí ns e, no interior, as esca leiras
centrais, divisións de oficina, salón de se.,

SIOnS . ..

ncluso sorprende en 1868, o recoñecemento que como propietario, lle outorga á
Deputación, o Xu lgado, reclamá ndolle un ha
indemnización polos diñeiros invertidos no
exconvento, dado que está d isposto a desaloxa lo .
1

Esta especie de recoñecemento tería
pouca validez, xa que, en 1877, xurdirán novos roces coa Delegación de Facenda, o que
levaría á Deputación a solicitar do Goberno
da S.M. a propiedade no se u favor dos locais
ocupados no exconvento.

177

Aínda non se coñecía a resposta do Goberno, cando, a Deputación, en sesión do 31
de xaneiro de 1878, amasaba as súas queixas
polo trato recibido, considerándoa, como
mera inquilina nos momentos das decisións,
e como propietaria á hora de invertí-los fondos para os arranxos, nos que asegura ter
gastado 800.000 reais, cantidade máis que
suficiente para construirse un edificio de nova pranta . Xurdíu entón a pro posta. seria da
construcción dun novo local exclusivo para a
Deputación, dándose como inminente a decisión da R.O. de 4 de marzo do mes m o a no,
que promovía o deshaucio da Deputación
dos locais alí ocupados.
Non abandonou, sen embargo, a Deputación, a posibilidade de se apropiar do exconvento, aínda a pesar da R.O. de
deshaucio, pois, en abril de 1878, insistiría,
por última vez, na reclamación, non facéndoo con moita fe, xa que, a Comisión para o
novo edificio seguía as súas xestións e xa tiña encargado o proxecto ó Arquitecto J ustino Flórez, quen o entregaría en 1880. Tamén, en 1879, Alejandro Sesmeros abonaba
o terreo no se u favor, regalando á Deputación tres exemplares fotográficos das súas
obras principais; o chalet dos Méndez Núñez
e o Palacio Municipal, o que lle valeu a proposta da Deputación para ··-a concesión
dunha medalla "polos seus adiantos na profesión".
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No ano 1882, o enfrentamento entre os
dous organismos máis fortes, Facenda e Deputación, fíxose definitivo. A Deputación di
que a queren desaloxar dos seus locais a pesar de que a Delegación da Facenda argumenta que só tenciona ampliar por necesidade e non pretende ningún despoxo. A partíres de entón, a Deputación opta por unhas
decisións máis concretas; Amañar co Delegado de Facenda para permanecer eventualmente nos locais, a cambio de costear uns
pequenos arranxos nos mesmos e, en caso
contrario, dispo-la búsqueda dun local provisional onde se asentar; Construir un novo
edificio para sé exclusiva da Deputación e
nomear unha Comisión para o seu seguimento; Autoriza-la adquisición dun terreo
onde ubicalo e propor un presuposto de
300.000 pesetas, solicitando, do Estado,
un ha subvención compensatoria por tódolos
gastos efectuados nos locais do exconvento.
Neste mesrno ano de 1882, disparase dos
dous proxectos aspirantes, o de J ustino Flórez e o de Sesmeros, téndose dúas propostas para a súa ubicación, a minoritaria que o
situaba no campo de San Francisco e a
maioritaria que o localizaba na Alameda.
Encetada-las obras no 1884, e rematadas
no 1890, a Deputación dará por finalizada a
ocupación dos locais do exconvento, a finais
de 1890, instalándose na súa nova sé, edificio que hoxe ocupa.

Pazo Provincial.

b) O Pazo da Alameda.
Os moitos gastos realizados pala Deputación no vello exconvento e, a permanente
dúbida de mante-la propiedade destes locais, inducirán á Deputación a se plantexa-la
necesidade de construir un edificio propio,
necesidade que xa se reflexaba na sesión de
1O de febrei ro de 1877, na que se mencionaba a existencia dunhas xestións levadas por
unha Comisión que presidía o señor González Besada, que informaba dos elevados costes que supuñan á Deputación os locais do
exconvento de San Francisco. A R.O. de
deshaucio e a evaluación dos fondos invertí-

dos, 800.000 reais, no citado exconvento,
conducirán, en 1882, á irreversible decisión
de construir un novo Pazo.
A idea de ubica-lo futuro Pazo no campo da Alameda, foi permanente desde o comenzo e, aínda que en sesión de 9 de marzo
de 1882 se presentaban dúas propostas,
unha para situalo no campo anexo ó antigo
Convento de San Francisco, cara o leste da
Praza da Ferrería, que tiña un apoio minoritario e a outra para colocalo nas inmediacións
da Alameda, situándoo, nun comenzo, nas,
xa entón, Ruí nas de Santo Domingo, coa fi nalidade de aproveita-las súas pedras, que
non se aceptaría. Emplazándose definitivamente no lugar que hoxe ocupa.
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En marzo de 1882, o Concello de Pontevedra, que coñecía a decisión da Deputación, ofertaría a esta os citados terreas poi a
cantidade de 100.000 reais, a Deputación
contraofertaría 40.000 reais e unha compen sación no amaño da fachada do Hospicio.
Nun comenzo non haberá acordo, e a Deputación, en abril do mesmo ano de 1882, si tuará como cantidade límite de compra as
25.000 pesetas ou, o que é o mesmo, os
100.000 reais que nun comenzo lle ofreceran . Finalmente, polo que se declara na
escritura de 14 de xaneiro de 1884, pagaran se 100.000 pesetas, naturalmente, tan "elevada cantidade", incluía a obrigatoriedade
do Concello de invertila nos xardíns e viais
dos arredores do novo Pazo . O solar que
se adquiría, segundo escritura, tiña forma de
rectángulo cunhas medidas de 100 por 65 m.
A Comisión formada en 1877 para
adianta-las xestións para a construcción do
futuro Pazo, tiña encargado ó arquitecto do
Cancello de Vigo D . J ustino Flórez Llamas a
realización do proxecto que entregaría á Deputación no ano de 1880. A fins de 1879, o
arquitecto pontevedrés Alejandro Sesmero
apresurárase a enviar á Deputación unhas
fotografías da casa dos Méndez Núñez do
pazo municipal que estaba construíndo e
posteriormente en 1882, unido á firma de
Domingo Sesmero, presentarían o seu proxecto do Pazo Provincial, ofrecéndoo con
carácter gratuíto, naturalmente, pensando
en se-los posteriores executores e directores
de obra.
Cos dous proxectos dispostos, a Deputación tomou a decisión de envialos, para o

•

seu informe, ó arquitecto municipal de Santiago. O resultado do informe emitido polo
arquitecto santiagués Don Faustino
Domínguez Gomes Gay, resultaría favorable
ó proxecto elaborado por J ustino Flórez, co
que a Deputación, en sesión de 5 de maio de
1882, acordaría aceptál~ e aprobalo como
válido despois dunhas pequenas reformas.
Sen que saibamos exactamente as razóns, a Deputación, sorprendentemente, pi de ós Sesmeros que reformen o seu proxecto, axustándoo ó informe que anteriormente
o rexeitara, e presénteno de novo á Deputación. Cumprida a solicitude, en sesión extra
de 19 de febreiro, apróbase como definitivo
o proxecto reformado dos S esmeros.
De tódolos xeitos, a sorpresa para ámbo.
los dous aspirantes resultaría unha desagradable contrariedade, por unha banda, a Justino Flórez, rexeitóuselle o seu proxecto
aínda a pesar de ter sido favorablemente informado e aprobado, polo que finalmente
recibiría 3.000 pesetas, e por outra banda, o
segundo proxecto dos Sesmeros, que
habería te-la gloria de ser definitivo, e que
nun comenzo tora obsequiado á Deputación, en espera de ser un dos seus executores, veranse sorprendidos pala decisión de
situar como Director da obra ó propio arquitecto da Deputación, nomeado para a
ocasión, D . Daniel Rodríguez Vaamonde, co
que os xenerosos Sesmeros, rectificaron a
súa posición de obsequiadores, para esixi-la
cobranza dos seus proxectos que con dificultade lograrían acadar en 1884, tras un acordo
de abono por un valor de 7.500 pesetas.
Por un acardo do 15 de decembro de
1882, adxudicaríanse as obras ó constructor
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vigués D. José González Bernárdez, e por
outro de febreiro do ano seguinte,
ordenaríase o inmediato comenzo das obras
que, sen embargo, non se iniciarían ata maio
de 1884 .

•

'

Comenzaron as obras baixo a dirección
do arquitecto Daniel Rodríguez Vaamonde,
que renunciaría ó seu cargo en setembro de
1884, nomeándose para relevalo, con carácter de interinidade, a D. Antonio Crespo López, que levaría as obras adiante ata abril de
1891, ano no que renuncia por obte-la praza
de Arquitecto en Ourense, sustituíndoo en
outubro do mesmo ano D. Siro Borrajo Montenegro.
Ningún acto oficial, que coñezamos, deu
realce ó comenzo das obras que sabemos
encetáronse no mes de maio de 1884 e que
continuaron sen contrariedade, se
exceptuamo-.lo parón sufrido pola consulta
das dúbidas enviadas á Real Academia de
San Fernando, e que se superaría en febreiro
de 1886 por orde expresa da Corporación en
sesión de 25 de febreiro do citado ano, que
abrigaron a solicitar ó constructor unha
prórroga de dous anos para a finalización.
A resposta das dúbidas presentadas á
Real Academia de San Fernando, veu acompañada dunha mostra de contrariedade por
non lle ter sido enviado o proxecto con anterioridade á súa aprobación, como era preceptivo. Tampouco gustou á Real Academia
a mest~ra de estilos que se presentaban no
proxecto, amén dalgunhas outras recomendacións que non servirían absolutamente para nada, xa que a Deputación fixo pouco ca so delas.
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Fóra deste incidente, as obras foron levadas durante os anos 1887, 1888 e 1889 sen
maiores problemas, facéndose algunhas variacións na distribución interior, condicionadas pola decisión de instalar alí o Goberno
Civil e a casa do Gobernador non pensadas
nun comenzo. Así a fins de 1890 reciben as
obras e sácase a concurso o mobiliario, enseres e alfombras, efectuándose o traslado o
día 20 de decembro .

Detaile de caprtefes t1e pilastras.
PISO PRINCIPAL. '
••

As obras de remate continuarían a partíres de 1891 coas adicións de instalacións
eléctrica e telefónica, peche exterior e
xardíns, e en 1893, o ensanche da avenida
entre a Alameda e o Pazo.

•
•

•
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Se a primeira proposta de presuposto, en
1882, situábase en 300.000 pesetas, a subasta das obras se sacaría en 361.705,43 pesetas, aínda que a súa adxudicación se
conseguíu cunha pequena rebaixa na cantidade de 318.360 pesetas que era o que
costaría o solar e os pagos correspondentes,
tanto ós autores de ámbolos dous proxectos, tres mil e sete mil cincocentas pesetas,
como ós diferentes arquitectos directores da
obra.
,
A hora de face-la liquidación final da
obra, e aínda co descontento do constructor
que entablaría un long o recurso, acadaríase
a cifra final de 439.711 ,09.
O resultado final sería unha importante
construcción representativa do eclecticismo,
mestura máis ou menos afortunada de estilos, perseguindo a consecución dun conxunto monumental que non · representaría ning ú n es p e e i a 1 a d i a n t o té e n i e o·, se
exceptuá,mo-la súa instalación eléctrica, e,
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Fachada posterior. Pazo Provincial do proxecto de Sesmero.

quizais, o uso do ferro e cristal nas súas cla raboias.
Dos dous proxectos non realizados, o de
Justino Flórez, descoñecemo-lo seu contido
xa que desafortunadamente non hai testemuña del. Do primeiro proxecto dos Sesmeros, diremos que na súa fachada destacábase o seu porte neoclásico cun grande pórtico
exástilo de grandes columnas de 11 metros
de altu ra e un metro de diámetro . Os capi teis, de tipo corintio, soportan un frontón
sinxelo co escudo provincia l no seu centro
con motivos vexetais de adorno; loureiro e
guirnaldas . O acceso, iniciábase a través
dunhas grandes ~scalinatas que levantaban
do chan a superf icie do edificio, dándolle un
certo realce.

Q segundo e definitivo proxecto dos

Sesmeros, proporcionou, ó pazo, unha prant.a

184

cunha distribución interior a base de cadrados e rectángulos que rodean a parte
central. Na pranta baixa, unha importante
superficie adicada a vestíbulo, que nun comenzo ocupaba o corpo de garda e a
portería, limiar dun grande distribuidor con
moita anchura que se resolve en tres espacios diferenciados, con cruxías laterais e un
trío de arcadas transversais con funcións de
soporte, conseguíndose un ha ampla perspectiva e unha grande riqueza arquitectónica. No centro do grande distribuidor, unha
ampla escalinata que se abre en dous brazos
para o seu acceso á pranta superior, dando
lugar a dous espacios cad rados a ambos lados da esca leira. No centro superior da escaleira un amplísimo rechán que serve de paso
ás dúas asas laterais e de acceso a un
vestíbulo previo ó Salón Nobre que ocupa o
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Fachada lateral. Pazo Provincial do proxecto de Sesmero.
•

centro do edificio. O acceso ás demais dependencias realízase por corredores laterais,
de igual xeito para as dúas prantas.
•
A fachada é unha resposta á individualización de volumes e á combinación de estilos, presentando unha entrada tipo Arco do
Trunfo con tres portas con arcos de medio
punto, realzadas coa colocación de medias
columnas de estilo xónico, con fustes
estriados e basa clásica . Na parte inmediatamente superior, un balcón corrido que non
creba a liña imposta que en forma de ·cornisa
percorre o edificio e, perpendiculares ás
catro columnas inferiores, outras catro que
dan marco ás tres portas do Sa lón Nobre
que saen á balconada. Tres claraboias, sobre
as súas tres portas, cubrirán o espacio entre
elas e o arranque do frontón que coroa a

fachada, no centro da cal figura o escudo
provincia l.
Para non concentrar t 6dolos elementos
no corpo central, secciónase a fachada en
cinco corpos, o central, dous medianos e
dous laterais. Tratando de gaña-lo equilibrio
de volumes, o corpo central e os dous laterais sobresairán un pouco sobre os medianos . Os laterais remátanse con corpos circulares e nos seus ventanais superiores, colócanse pi lastras estriadas de orde xón ico,
co que se logra equilibra-lo conxunto da
fachada .
Todo o edificio está rematado cunha cornisa moldurada algo saínte e con decoracións de canliños. A base do edificio levántase a unha boa altura que permite unha ampla
escaleira c orrida en todo o corpo central.

•
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Planos de planta do proxecto orixinal.
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en semicírculos e as inferiores adinteladas
con decoración de cunchas de vieira.
Dispón dunha escalinata ó corpo central
de moita menor envergadura cá da fachada
principal.
As fachadas laterais presentan parámetro
de sillería lisa no que destacan os remates laterais realizados con bandas verticais de almohadillado. As ventás superiores están rematadas en frontóns triangulares e as inferiores, adinteladas, con remate en cuncha de
vieira. Ó igual que na fachada principal, os
laterais superiores, rematan con cornisas semicirculares.

A fachada posterior, aínda que de menor
categoría, está moi coidada e no seu conxunto presenta unha maior horizontalidade,
pola lixeira caída do edificio cara atrás, real izándose a mesma conxunción en cinco carpos, facendo sobresaí-lo central e os laterais
sobre os seus medianos.
No pórtico, na súa pranta baixa, non hai
columna e as tres portas redúcense a unha ~
central con dúas grandes hornacinas a am- ·
bos lados. Na súa parte superior outro bal ,
con para as tres portas que conducen a él,
enmarcadas en pilastras de estilo xónico e,
sobre elas, un simple frontón con decoración
xeométrica. As ventás superiores rematadas
•
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No canto dos materiais utilizados, a
pedra ocupa o maior volume de utilización ,
granito fino das canteiras de Tourón, granito
fino e duro das canteiras do Ulloa e granito
do país. Para os morteiros utilizouse o cal
graso e area de mina, cunha proporción de
dúas de area e unha de cal. O estucado de
ieso nas decoracións, o ferro en claraboias e
tragaluces, o chumbo e cinc en claraboias e
baixantes e a tella plana de Marsella para as
cubertas.
Na carpinteiría utilizouse piñeiro tea para
a formación de pisos; táboa, barrotillo e cuberta de cal nos tabiques; e para as portas e
ventás exteriores o castiñeiro, utilizando pi ñeiro tea nas interiores.
·
Este conxunto final con. elementos clási cos, renacentistas e barrocos non goresntou
á Real Academia de San Fernando, como así
o manifestou no seu informe, pese ó cal, a
Deputación permaneceu fiel ó proxecto dos
S esmeros.
•

•

\

•

l

Grabado do castelo de Sotomaior.

•
CASTELO DE
SOUTOMAIOR

As tres últimas adquisicións de bens inmobles realizadas pola Deputación foron a
finca e Cast elo de Soutomaior, e dous solares, un de 2.000 m 2 no lugar de A lgrexa,
parroquia de Mourente, que costou cinco
millóns de pesetas, e teren sido cedido ó Ministerio de Transpo rtes, T urismo e Comu nicacións por acordo de 25 de novembro de
1983, pa ra a construcción do Observatorio
Meterolóxico Provincial, que xa entrou en
funcionamento; e o utro de 21.900 m 2 e o
precio de 21.900 .000 pesetas, no lugar de
Monteporreiro, parroquia de Mourente, ce-,
dido á súa vez ó Patronato da Un iversidade
Nacio nal de Ed ucación a Distancia, cent ro
Rexional asociado de Ponteved ra, en 26 de
abril de 1985, para a construcción do edificio
destinado a sé de d ito centro .
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Vista aérea do castelo de So tomaior.

Así como as dúas fincas anteriores non
pasaron ó Inventario de Bens Provinciais, ó
teren sido destinadas a creación e desenrolo
de servicios de grande interés para a provincia, sí o fixo a finca e Castelo de Soutomaior, situada no municipio do mesmo nome, cu nha superficie de 25,7 4 hectáreas,
formada po lo Castelo, rodeado de murallas,
pabellóns destinados a habitación, caba lerizas e terreas de xardíns, bosque, prados e
hartas; adquirida por compra a Dona Sara
Orilia de Hostos, en 55.000.000 de pesetas o
8 de marzo de 1982.

e XV, con modificacións no XVIII e restauración e adicións no XIX, dinos que estiveron
relacionados Paio Gómez de Soutomaior,
embaixador enviado por Enrique 111 perante o
Grande Tamerlán, e Pedro Álvarez de Soutomaior , o famoso Pedro Madruga, que no século XV tivo o castelo como base principal
das súas andanzas. Na actuali dade o Castelo
é un dos conxuntos fortificados máis notables de Ga licia; tendo convocado a Deputación, a raíz da súa adquisición, un concu rso de ideas en arde á súa reconstrucción e
futuro destino.

A historia do Castelo de Soutomaior, a
construcción do cal inicioüse, ó parecer, no
sécu lo XII, no rinado de Afonso VI l , sen do a
súa obra principal realizada nos séculas XIV

En tódalas actuacións que a Deputación
de Pontevedra está realizando no Castelo e
Finca de Soutomaior, pártese dunha liña xeneratriz e dun último obxectivo que é o de

,
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convertí-lo seu conxunto nun grande equipamento sociocultu ral con proxección múltiple
que abranga dende a esfera local á rex ional
pasando pala metropol itana e a provincial.
Non se fai, pois, senón rescata-lo protagonismo que no seu día gozo u o Castelo de
Soutomaior, na vida do seu entorno adaptándoo, iso si, ás necesidades do noso tempo .
Se ben o Castelo é o destinatario último
de toda a intervención, e da lo a coñecer como suxeito singular na historia do naso pobo
constitúe un fin en si mesmo, non é menos
certo que, dada a súa ubicación, a trasmandos fluxos máis importantes da bisbarra,
faise necesario complementa-lo seu atractivo intrínseco co maior número posible de
elementos atraintes, compatibles entre si e
co castelo .
Por tanto, ademais da restauración e
rehabilitación como centro cultural polivalente do Castelo, iniciáronse unha serie de
actuacións complementarias, das que merecen seren destacadas as seguintes:
-A reordenación de tódolo sistema de
accesos potenciando a entrada natural ó
Castelo, que comprendeu a reparación da
estrada desde Arcade, a construcción dun
amplo aparcamento público no exterior do
.
,
rec1nto, que serve as1 mesmo como campo
para as testas patronais da parroquia, ou para calquer outra actividade pública multitud inaria que pala súa natureza debe alonxarse
do Castelo, a construcción dun pabellón de
acceso, ligado ó aparca mento, con tódolos
servicios demandados por un visitante ocasional (aseos públicos, bar-cafetería, oficinas, despacho de tiquets e documenta-

ción .. . etc.) e a reparación dos cam iños de
acceso ata o castelo.
- A resta uración e rehabi litación do antigo sanatorio do Doctor luria, como Residencio con tódolos servicios, con capacidade
para 32 persoas que asistan ós seminarios,
cursos, mesas redondas ou calquera outra
actividade cu ltural que, coa maior frecuencia
posible, se o rganicen no castelo.
- A restauración da viven da do garda e a
construcción dun novo edificio para o persaal e operari os agrícolas, así como para a adega.
-A recuperación do entorno da Capela
de San Caietano para a celebración da
ro maría popu lar adicada ó santo, e para
o utras actividades de parecido carácter.
- A rehabilitación da pista de tenis existente como zona de xogos infantís tradicionais galegos.
- A restauración, ampliación, potenciación e tratamento do fermoso parque que
rodea ó Castelo e o seu destino como Museu
Botánico.
-A creación dun Banco de Xermoplasma Vexetal, que una á finalidade cultura l a
de apoiatura científica ó labrego galego e
que comprenda, dende a prantación de varias hectáreas de viñas con cepa galega, á recuperación de amplas zonas de bosque
autóctono, pasando por selectivas prantacións de numerosas variedades de camelias,
de fruta is galegos, e de diversas especies de
castiñeiros, para o cal foi necesaria un importante e previo labor de roturación e destaconado que eliminase o bosque de eucaliptus preexistente.
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Instalada a Deputación Provincial de
Pontevedra no 12 de febreiro de 1836, e segundo fai consta-la mesma, mes e medio
despois, no BOP de 2 de abril, "foi o seu primeiro e máis perentorio deber, o exame e resolución dos varios expedientes das súas diferentes atribucións; mais como para verificalo, era indispensable traza-la pranta da súa
Secretaría, tivo a ben nomear unha Comisión de individuos do se u seo, encargándoa
da redacción de dita pranta, e habéndoo verificado e presentado os seus traballos na sesión de 27 de febreiro último; despois de examinados e discutidos por esta Deputación,
acordou e aprobou o persoal, dotacións e
distribución de trabal los".
A planta ou plantilla de persoal que aprobou a Deputación o 27 de febreiro de 1836, e
que foi a primeira da súa historia, estaba
composta en total por nove persoas : ·un Secretario, un Oficia 1 m a ior o u pri mei ro, un Oficial segundo, un Oficial terceiro, un primeiro
Auxiliar ou Escribinte, un segundo e un terceiro Auxiliar Escribinte, un Porteiro, e un
Mozo de oficio, e os seus soldas que oscilan
entre 1.440 e 1.200 rea is anuais, representaban o 74,64 por cento do presuposto de gastos daquel. ano inaugural de 1936.

En 1855, a plantilla crecerá un pouco e a
compoñían x.a 16 persoas:

1 Secretario.
2
3
1
1
5
1
1
1

Oficiais (1o e 2°).
A ux i1iares (1° , 2° e 3° ).
Oficial de estrada.
Auxiliar de estrada .
Escribintes (1°, 2°, 3°, 4o e 5o).
Depositario .
Porteiro.
Mozo.

nas que chamaríamos oficinas centrais, ademais de 1 Celador e 19 peons cam1ne1ros,
que cobraban 5 reais diarios, non integrados
en plantilla , para as obras públicas .
En 1861, engádense ós anteriores un Arquitecto e un Delineante .
.,
En 1878, a plantilla da Deputac1on con
dotación presupostaria individualizada, compóñena xa 32 persoas, 21 delas, que en
terminoloxía actual chamaríamos de administración xeral; e as 11 restantes, de admi nistración especia l.
A adscripción por dependencias dos primeiros era: Secretaría: 1 Secretario, 1 Oficial
primeiro, 3 Oficiais segundos, 1 Arquiveiro, 1
Bibliotecario, 6 Auxiliares, 1 Porteiro maior,
1 Conserxe; Contaduría: 1 Contador, 1 Oficial, 1 Auxiliar, 1 Mozo; Depositaría: 1 Depositario, 1 Auxiliar; e das segundas, Arquitectura: 1 Arquitecto, 1 Delineante; Cam1nos
Provinciais: 1 Enxeneiro Xefe, 3 Directores, 1
Delineante, 2 Sobrestantes, 1 Auxiliar de Enxeneiro, e 1 Ordenanza.
,

• ""1

•

De feíto, esta plantilla de persoal excedía
dabondo da que catro anos máis tarde sina-
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lou como máxima para as Deputacións das
provincias de segunda e terceira clase, entre
as que se atopaba a nasa, e que non po~ía
exceder de 17 persoas en total. 1 Secretan o,
1 Contador, 1 Depositario, 1 Oficial, 2 Oficiais de 2 8 , 3 Aspirantes a Oficiais, 1 Director
de camiños, 1 Arquitecto, 1 Deliñante, 3
Escribintes, 1 Porteiro, 1 Ordenanza, o R.
D. de 3 de maio de 1892, ó que xa nos temas
referido no apartado 1 deste capítulo, que
non só limitaba o número de compoñentes
da plantilla senón os seus soldas, por considerar, na lfexposición" que unha lforixe moi
principal" dos males económicos das Deputacións lffoi o extraordinario aumento de
persa al, que non en poucas dependencias
provinciais é moi superior ó das oficinas do
Goberno", e arremete contra a ''prodigalida.,
.,
de en conceder subvenc1ons e pens1ons
pouco xustificadas e amplia-los servicios ata
chegar a situacións económicas insosten ibies".
Oito anos despois, en 1900, a plantilla de
persoal da Deputación de Pontevedra
cínguese dabondo á máxima sinalada polo
R. D. de 3 de maio de 1892, e intégrana 21
persoas, distribuídas nas seguintes dependencias: Secretaría: 1 Secretario, 1 Oficial
1o, 1 Oficial 2°, 1 Aspirante, 1 Escribinte, 1
Porteiro maior, 1 Conserxe; Contaduría: 1
Contador, 1 Oficia 1, 1 Aspirante, 1 Portei ro;
Depositaría: 1 Depositario, 1 Oficial, 1 Mozo
de Caixa; Comisión de Cantas: 1 Oficial, 1
Aspirante; Construccións Civís: 1 Arquitecto, 1 Deliñante; Cam1nos provinciais: 1 Director Xefe; Arquivo: 1 Oficial, 1 Auxiliar.
Pero aínda que non se inclúen na plantilla,
teñen consignación no presuposto, ademais,
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•

na Sección de "Camiños", 2 Axudantes de
Obras (1° e2° ), 3 Sobrestantes, 1 Aspirante
Adm inistrativo e 1 Ordenanza, aparte dalgún
máis transitorio para os sérvicios de cantas,
eleccións, beneficencia, con dotacións de
carácter fixo ou subvencións.

Inclusa: 2 { 1 Adm inistrador e 1 Médico);
Montes e agricultura: 4 { 1 Enxeñeiro Directo r, 1 Axudante, 1 Deliñante-Topógrafo, e
un Director de lnvestigacións Bio lóxicas);
Hospital Provincial: 67, entre persoa l técnico, auxiliar, administrativo e subalterno.

A plantilla de persoas da Deputación no
ano 1920, non difería apenas, nin no número, nin na composición da que tiña corenta
anos antes, é dicir, en 1878, e distribuíase
así: Secretaría: 1 Secretario, 6 Of iciais, 1
Conxerse, 1 Port eiro ma ior e un Port eiro;
Contaduría: 1 Contador, 1 Oficial, 1 Ordenanza, 1 Tenedor de libros; Depositaría: 1
Depositario, 2 Oficiais, 1 Auxiliar; Cantas: 1
Xefe, Construccións Civís: 1 Arquitecto, 1
Oficial; Camiños Provinciais: 1 Director Xefe, 2 Axudantes {1° e 2°), 1 Oficial, 1
Sobrestante, 2 Deliñantes {1o e 2°), 1 Ordenanza; A rquivo: 1 Arq u ivei ro, 1 Oficia l.

No ano 1967, a plantilla xera l de persoa l,
suma xa 277 funcionarios que se distribúen
.
,
nos segu 1ntes grupos e catego nas :

Suman 31, un menos que en 1878, que
eran 32, pero cun ha estructura funcional e
dist ribución semella ntes.
Vinte anos despois, en 1940, a plantilla
de persoal da Deputación triplícase, se ás
partidas do presuposto xeral establecidas
con dito obxecto e para pago de haberes
correspondentes, engadimos as do presuposto especial do Hospital Provincial, que
fan un total de 103 funcionarios, distribuídos
en Cargos especiais e técnicos: 6 {Secretario, Interventor, Depositario, Director Vías e
Obras, Axudante Vías e Obras e Axudante
Ca ixa ); Carpo administrativo: 20 {2 X efes de
Sección, 8 de Negociado, 2 Oficiais, 4 Auxiliares e 4 Taquimecanógrafos); Subalternos:
4 {1 Conserxe, 1 Porteiro, 2 Ordeanzas);
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Carpos Nacionais .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Técnicos Administrativos Cualificados . .
Escala Técnica Administrativa . . . . . . . . . . . . .
Escala Auxiliar ....................-. ............
Prazas especiais administrativas .. .. .. .. ..
Técnicos con títulos superior .. . .. .. .. . . . ..
Técnicos aux iliares .. . .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .
Asimilados a Técnicos Auxiliares .. .. .. . ..
Gardaría Foresta l .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. ..
Conservadores de Ca m iños . . . . . . . . . . . . . . . .
Funcionarios manuais .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .
Subalternos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4
1
18
44
5
27
15
3
18
40
88
14

Total ..................... . ........... 277

A partires de 1970 e ata 1983, a evolución
da plantilla segundo os datos que recollemos
do "Inf orme sobre plan t illa de persoa l", de
agost o de 1983, form ulado pa la Secretaría
X eral, e do que tivo coñecemento o Pleno da
Deputación. ó remata-lo ano 1970, a plantilla visada e autorizada pala Dirección Xeral

de Administración Local constaba do
gu inte persoal:
a) Corpos Nacionais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Administrativos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e) Subalternos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) Técnicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e) Serviciosespecia is ...... ..............

que numéricamente
Centros:

se5
68
13
47
142

1.
2.
3.
4.

se

dist ribuía

por

Oficinas Centrais ............. ....... ...... 154
Hospital Provincial ............. ...... ..... 110
Foga r Provi ncial. ...... ... .. ...... .... ..... 9
Museu Provincia l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Total ... ...... ........ ...... .... 275

Total ........................... 275

EVOLUCION GENERAL POR GRUPOS
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ó acabar 1974, a plantilla era xa de 477
fun cionarios, coa seguinte distribución por
grupos:

a)
b)
e)
d)
e)

Carpos Nacionais . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 5
Administrativos . . .. .. .. . . . . . . . . . .. . . . . 74
Subalternos .. . . .. . . .. . . . . . .. . . . . .. . . .. . 19
Técn icos ... . . . .. . . . . . . . . . . . .. . ... .. .. . . . . . 69
Servicios especiais .......... ..... .. ... 31 O
Total ... ........................ 477

e por Centros:

1.
2.
3.
4.
5.

Oficinas Centrais ............... ......... ..
Hospital Provincial ........................
Fogar Provincial .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Museu Provincial . .. .. .. . .. . .. . .. . .. . . . . . ..
Hospital Psiquiátrico .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. ..

255
123
18
2
79

Total ........................... 477
Tres a nos despois, ó remata r 1977, elevábase xa a 850 funcionarios, que en 1979 pasaban a un total de 1114, que se distribuían
por grupos:
a)
b)
e)
d)
e)

Carpos Nacionais .. .. .. .. .. .. .. .. . ..
Administrativos .. . .. .. .. .. . .. . .. . . ..
Subalternos . .. .. .. . .. . . .. .. .. .. .. . . ..
Técnicos .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. ..
Servicios especiales . . . . . . . . . . . . . . . .
T ota 1

198

. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . . ..

5
105
34
226
744

1. 114

e por Centros:

1. or1c1nas
· eentra1s· .. ........... .... ..
2. Hospital Provincial .. ........... ... .
3 . Foga r Prov1.nc1a
. 1 .. .. ... .. ..... ... . ..
4. Museu Provincial ................. ..
5. Hos pita 1 Psiquiátrico ...... ... ..... .
T ota 1

.. .. .. . . .. . .. . .. .. . .. .. .

296
411
235
2
170
1. 114

A plantilla ó 31 de decembro de 1982 e
prácticamente, ata rematar 1983, é de 1.273
funcionarios, distribuídos por grupos:

a)
b)
e)
d)
e)

Carpos Nacionais . .. . .. .. . .. .. .. .. ..
Administrativos.....................
Subalternos .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. ..
Técnicos .. .. .. . . .. .. . . .. .. . . .. . .. . .. .
Servicios especia is .. .. .. . .. . .. .. .. .

6
114
15
271
867

Total ............ ............ 1.273

e por Centros:

1. Oficinas Centra is .. . .. .. . .. . .. . . .. ..
2. Hospital Provincial .. .. .. .. .. .. . . .. .
3. Cid ade 1nfa nti 1 .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. ..
4. Museu Provincial .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
5. Hospital Psiquiátrico . . . . . . . . . . . . . . .

331
542
224
3
173

Tota l ............. .. ... ...... 1.273

EVOLUCI.O N POR CENTROS
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EVOLUCION GENERAL NUMERICA
DE LA PLANTILLA DESDE 1970

1.273

1.300

1.114
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900
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incremento en doce anos do 463 po r cento,
e un ha med ia an ua 1 do 38,58. Para
completármo-la información, rep roducimos
tamén un gráfico de evolución numérica do
persoal dende 1836 ata 1967, e a pirámide de
idades por sexos e interva los dos 1. 177 fun cionarios en propiedade que existían en
1982.
A part ires de 1983 a plantilla tende a se
estab ilizar, como pon de releve a que nos fa cilita no 31 de outubro de 1985 a Sección do
Persoal, desg losada do xeito seguinte:

600

477

500
400
300

275

200
100

•

o 1970

77

79
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•

•

Os que habería que engadi-lo persoal laboral de carácter f ixo que na data sinalada
era de 66 persoas, o que eleva a cifra total de
persoal a 1.339, aparte dos becarios dos
Centros, ou do persoal de educación e de
institutos relixiosos que non tiñan tal carácter e só percibían o importe de becas ou sub.,
venc1ons.
O crecemento da plantilla de persoal da
Deputación a partires de 1970 e ata 1982, como se deduce cla ramente do que deixamos
exposto e se reflexa nos gráficos estadísticos
que inxerimos, foi constante, aínda que máis
intense nunhas xeiras ca noutras, e supón un
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Presidencia .............. ... ...... ...... .
1nte rv en e ió n ...... ..................... .
Deposita ría .......... ................... .
Rendas ........................ .... ...... .
Contribucións ......................... .
Secretaría X eral ........ .... .. ......... .
Parque Móbil ..................... ..... .
Proceso de Datos .... ............... .. .
Asistencia Social .. ....... ............ .
Hospital Provincial .. ... ..... ......... .
Rebu llón .......... .... ............... ... .
Cidade Infantil .......... ............... .
Viven da e Benestar ............ ... .... .
Arquivo .......... ....................... .
Muse u .................. .... .... ......... .
Ag ricu ltu ra ................. .... .. ...... .
Vías e Obras .................. ......... .
1m prensa
•

•

•

•

•

•
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2
17
7
6
4
52
7
8

6
533
184
229
18
2
3
33
150

5

Total .... .... ............. ... 1.266

O persoa l laboral na mesma data estaba
composto por 122 persoas, o que eleva o to tal xeral a 1.388.
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•

•

EVOLUCION DE LA PLANTILLA
DE PERSONAL DE 1836 A 1967
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ó mesmo tempo de instalarse, a Deputación Provincial de Pontevedra nomeou unha
comisión no seu seo para "tracexa-la planta
da súa Secretaría" co "persoal, dotacións e
distribución de traballos", é dicir, formula-lo
organigrama funcional da entidade, misión
que a Comisión cumpriu con extraordinaria
dilixencia, xa que o presentou na sesión de
27 de febrei ro de 1836, na que foi aprobado,
e dado a coñecer, seguidamente e con todo
detalle, no BOP do 2 de abril de 1836.
Esta distribución de traballos, ou organig rama funcional da Deputación de Pontevedra, aprobado no 27 de febreiro de 1836,
dividía en tres seccións ordinarias e unha
máis, extraordinaria "a causa das actuais circunstancias", a Secretaría, como centro
aglutinador de tódolo traballo da entidade.
•

A Sección 1a denominábase de Goberno, Deputación e Fomento, e estaba encargada do despacho da correspondencia co
Goberno, asuntos privados da Deputación e
"canto se di rixa ó fomento da Provincia,
ag ricultura, comercio e artes, montes, leiras,
obras de xera e particular utilidade, i nstrucción pública, educación primaria, casas de
beneficencia, corrección, cárceres e sanidade". Era a máis importante e tiña como "Xefe especial ó Secretario".
A 2a, chamada dos Concellos,
Estadística e Contribucións, entendía en todo o que tivese re lación cos Concellos, a súa
elección, formación, nulidade e suspensión,
censo, estadística, división territorial, presupostos, exame de cantas, repartime.nto de
contribucións de cuota fixa, as provinciais e
municipais, arbitrios, "e canto diga relac ión
coa contabi lidade".
1

A 3 8 , co título de "Negocios indeterminados, Rexistro e Arquivo", desempeñaba
"todo o que non teña relación directa cos
asuntos cometidos ás demais seccións",
ten do especialmente ó se u coi dado, os
índices de tódolos documentos de calquera
especie "que entren e saian da Secretaría",
de xeito que, con brevedade e exactitude,
"poida darse razón do seu estado e resolu cións"; ter ordenado o arquivo, para que
poidan ser achados os expedientes, "co debido orde e separación, de sorte que contri búa ó exacto coñecemento de antecedentes
que se estimen necesarios, para o acertado
despacho dos negocios".
Finalmente, a Sección extraordinaria
ocupábase de todo o que concernía 6 'armamento e defensa, quinta extraordinaria, ga rda nacional, donativos patrióticos e arbitrios
destinados a ditos obxectos.
Como vemos, unha organización
completa e detallada para a época, coa que
se podía debuxa-lo estilo dos nosos días un
organigrama de liñas sinxelas e austeras,
aínda que moi funcionais, habida conta
de que os encargados ou responsables de
que funcionase eran só nove persoas,
incluídas o porteiro e o mozo de oficio , baixo
a batuta dun Secretario, cunha dotación
anual de doce mil reais vellón.
· Esta organización administrativa da Deputación, en liñas xerais, permanece ata os
nosos días, coas variacións que en cada caso
impón a lexislación e a organización política,
coa creación, por exemplo, dos Con sellos
Provinciais pola Lei do 2 de abril de 1845,
que entronca o organigrama administrativo
da Deputación co do goberno político pro-

vincial, aínda cando a súa dotación correse a
cargo da Deputación, que fica practicamente sen aparato administrativo propio. A Lei
de 25 de setembro de 1863, aínda cando
mantén o Consello Provincial, no seu dobre
carácter de órgano informativo-consultivo e
tribunal contencioso administrativo, restablece a Secretaría e con ela a organización
burocrática propia da Deputación, que subsiste na Lei de 30 de agosto de 1870, coa Comisión Provincial que sustituíu ó Consello.
Esta organización administrativa interna
adquire máis vigor, extensión e forza, con forme o vai adquirindo a propia Deputación
como Entidade, sobre todo a parti res da Lei
de 1870, perfilándose xa un ha organización
asentada basicamente en tres grupos principais de servicios: administrativos, económicos e técnicos, co esquema funcional:
Secretaría; Contaduría- Depositaría; Vías
Provinciais-Arquitectura, que se vai espaliando ou recortando en relación directa
coas funcións que lle son asignadas ou impostas á Deputación, e sempre baixo a coordinación do Secretario Xeral que exerce a
xefatura principal funcionarial, cargo que desempeñaron na Deputación Provincial de
Pontevedra relevantes personalidades, sobre
a actuación dos cales e dos seus merecementas non podemos extendernos, pero que
moi ben merecen un estudio monográfico
aparte .
A mesma organización político-legal
inflúe na administrativa interna, non só no
canto do réxime de sesións, senón dos órga.
. .,
nos corporativos: com1s1ons permanentes e
especiais, ou comisións informativas para a
preparación de asuntos, características xa
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do réxime interno das Deputacións, e que se
axustan no correr dos anos ás necesidades e accións a desenvolver para a consecu ción dos obxectivos si na lados, tendo en con ta as atribucións e medios disponibles en cada época .
Así, m entres a Deputación conservo u a
calificación e categoría de "superior xerárquico dos Concellos", é este cometido o que
absorve unha boa parte do traballo burocrático interno: control e aprobación dos presupostos municipais e das contas; repartimento da contribución e derrama xeral que
correspondía á provincia fixada e detallada
por Concellos; distribución da cuota que por
gastos provinciais tiñan que satisface-los
Concellos; sinalamento de prec ios dos artigos para liquidación de suministros á tropa e
demais efectos; arrendamento do servicio de
bagaxes de toda a provincia ; distribución do
cupo de consumos; a quinta e as operacións
do reemprazo nas súas distintas fases, ata a
entrega material dos mozos, actuando a Deputación como verdadeira caixa de recluta,
servicio que fai que a nosa, ó longo do sécu lo XIX encha páxinas do BOP con normas,
circulares, repartos e requerimentos ós Con celias morosos na remesa dos quintos, co
que "poñen en amargos confli ctos a este
corpo provincial que, delongándose demasiado este servicio, vese privado de atender
outros asuntos de non menor importancia";
como poñían de releve en Circular de 27 de
xuño de 1856; e no canto das repetidas normas e instruccións ós Cón,ce"llos para a formación e tramitación de presupostos, pode
servir como exemplo, poi a súa extensión,
claridade e detalle, a primeira delas, de 17 de
xuño de 1837, BOP do 21 do mesmo mes.

O esquema organ izativo, fundamentado
nas tres liñas de servicios: administrativos,
económicos e técnicos, subsiste despois da
publicación do Estatuto Provincial de 1925,
co engadido dos centros que se van crean do; e tamén despois da Lei de Bases do 17
de xullo de 1945, e o seu posterior artellamento, como se pon de releve nas Memorias
de Xestión dos anos 60 e 70 des te século,
nas que o esquema básico permanece, con:
Servicios Administrativos, incluídos na
Secretaría X eral : Oficialía Maior, Seccións
de Persoal e Cooperación Provincial; ós Servicios Municipai~ e Negociados de: Facenda,
Economía e Patrimonio; Cultura; Beneficencia; e Rexistro X eral; os Servicios económicos : Intervención e Depositaría; e os servicios Técnicos: Vías e Obras, Arquitectura,
Servicio Forestal e Fomento Gandeiro; máis
o Gabinete de Programación e os Gabinetes
de estudios; e a partires de 1978, o Servicio
de mecanización, que acadou un grande
incremento nos últimos anos.
No momento actual, e dentro da estructura esencia l referida, rexe a organización interna da Deputación Provincial de ·Pontevedra, o organigrama que transcribimos e
que foi aprobado no Pleno da Corporación,
conxuntamente coa Plantilla Ideal, en sesión
de 21 de decembro de 1984.
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Repoboación no
Monte
Castiñeiras.

•
MONTES E
REPOBOACION
FORESTAL
Aínda que xenericamente o velar polos
montes e o seu aproveitamento racional , e
impulsa-la repoboación forestal, poida entenderse abranguido dentro do grande obxectivo de "promove-la prosperidade da prov1nc1a , non se as1gnou, nun comenzo, como
labor específico, ás Deputacións Provinciais,
conservando a Administración Central tódalas facultades de goberno e disposición
sobre os montes . Non obstante, na estructu•

•

11

-
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ración presupostaria provincial derivada da
Lei de 8 de xaneiro de 1845, xa figura un
capítulo, o 6° do presuposto de gastos, destinado a "Montes" e no que a Deputación de
Pontevedra consigna, a partires de 1846, a
suma de 9000 reais, para abona-la mitade
dos soldas dun Comisario e dun Perito Agrónomo , que ó se considerar, despois da R. O.
de 29 de marzo de 1846, como saldos enteiros , pasan a cifrarse en 14.000 reais en 1848,
e de 16.000 reais en 1851, ou sexa, 10.000
para o Comisario e 6.00 para o Perito, máis
100 para material de oficina. A plantilla e a
partida increméntanse en 1854 en 10.000
reais, como soldo de catro "Gardas de Montes", a razón de 2.500 reais ó ano. cada un,
sumando así o capítulo 6° de Montes, 26.000
reais. En 1859, e sen que se repita en presupostos sucesivos, inclúese unha partida de
26.000 reais para "gastos de conservación e
fomento dos montes".

Certamente, as disposicións sobre montes e repoboación forestal xa veñen dende
moito antes de se constituiren as Deputacións Provinciais, e son recordadas practicamente tódolos anos polos Xefes Políticos ou
Gobernadores, como o fai por Circu lar no
BOP de 18 de abril de 1842 o de Pontevedra,
interesando dos Concellos da provincia a remisión de estados sobre as prantacións reali zadas no termo respectivo en montes e devesas ou, noutra de 11 de marzo de 1844,
dictando normas sobre repoboación de de. .
.
. .,
vesas e novas v1ve1ros, con 1mpos1c1on
dunha multa de catro reais ó veciño que, estando abrigado, non concurrise ás prantacións mandadas executar .
As Deputacións quedan impl icadas na
actividade de prantación e conservación do
arborado dos . montes de propios e comúns,
e dos pertencentes ó Estado, polo Decreto
da Rexencia de 20 de novembro de 1841, no
que se dispón que os Xefes Políticos e Deputacións Provinciais, determinen cos Con celias as prantacións a efectuar cada un, para logo sinala-lo número de árbores que deberá prantar cada veciño, ou o de _landras,
castañas ou piñóns que deberá sementar.
Estas prantacións realizábanse cada ano desde o 15 de decembro ata finalizar febreiro.
Polo tanto, non é de extrañar un ha Circular da Deputación de Pontevedra publicada
no BOP do 26 de xaneiro de 1846, felicitando
ó "laborioso e ilustrado propietario" D. Francisco Javier de Mugartegui pola "grande e
importante" prantación de moreiras realiza da na súa granxa de Ouintáns, parroquia de
Noalla, abrindo ''un novo e fecundo

manantío de riqueza nesta provincia", ó se
xenera lizar e desenvolve-la "cría de seda" e
reprobando o feito de que por ignorancia,
envexa o maJa fe, algúns procuren inutiliza-la
prantación "arrincando e destruíndo de varios xeitos as ternas prantas que un día producirán óptimos froitos". Como un ha proba
máis desta preocupación, na sesión de 6 de
decembro de 1844, trátase sobre a impresión
do libro "Consideraciones en defensa de los
montes públicos en Galicia" de D. Antonio
Gaite.
Por R. O. de 28 de marzo de 1846, a provincia de Pontevedra quedou dividida en
catro distritos de montes. O primeiro,
abranguía os partidos xudiciais de Caldas de
Reis, Cambados e Pontevedra; o segundo os
de Redondela, Vigo e Tui; o terceiro, A Cañiza, Ponteareas e Pontecaldelas; e o cuarto,
os de Lalín e Tabeirós.
E porque o consideramos importante, en
orde á situación que cada vran se produce
agora nos nasos montes, haberemos anotalo feito de que a praga dos incendios forestais e as súas infaustas consecuencias, xa
preocupaban ás autoridades hai século e medio, como o pon de releve a Circular do Goberno Político de Pontevedra, publicada no
BOP de 8 de agosto de 1847, perante ''a frecuencia con que se repiten os incendios nos
montes desta provincia", que considera non
se deben só á casua lidade senón a "unha dee
dada
a
gravedade
da
sicidida intención",
.
tuación, dicta normas para combate-los incendios, prohibindo facer lumes en montes e
bosques, ordenando unha extremada vixilancia polos gardas e alcaldes, dispondo
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que, unha vez enteirados do lume, o pedá neo e os veciños acudirán a sofocalo e, se resultan insuficientes, o alcalde do municipio
convocará ás parroquias inmediatas a toque
de campás, tendo a abriga de acudir tódolos
veciños, xa que se non o fixesen serán san cionados. Tamén dispuña a Circular que os
gastos orixinados na extinción do incendio
fosen aplicados á partida de imprevistos do
presuposto municipal.
Como un dato máis que engadir ó anterior, e significativo da situación existente, en
Circular inxerida no BOP do 26 de xull o de
1848, dise ós Alcaldes dos Concellos da provincia, que ó envía-las relacións de cortas,
aproveitamentos e sementas que se fagan
nos montes, expresen tamén nelas os incendios oc urridos e os danos ocasionados, en
cada caso.
No canto dos resultados da acción repoboadora emprendida, o BOP do 27 de agosto
de 1849, publica un "estado de prantacións e
sementas de árbores verificadas polos veciños nos montes comunais dos pobos da provincia e herdades particulares", na campaña
do ano anterior 1848, cun total de 122.192
árbores prantadas e 1.373 terrados de terreo
sementados de piñón e landra, en 61 concelias da provincia, dos 67 que entón a
compoñían, ocupando os primeiros postas:
A Estrada , con 17.641 árbores prantadas e
173 terrados de terreo sementados; Lalín,
con 10.673 e 21, respectivamente; e en
terreo sementado, Mei ra, con 500 terrados.
Os concel los que en 1848 non real izaron ningunha prantación nen sementa nos seus
montes foron : Arbo, Grave, Meaño, Pontevedra, Vigo e Vilaxoán.
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Repoboación
no M onte Figueirido.

Segundo cos tum e burocrática administrativa, as Circulares sobre prantacións, sementas e conservación de montes,
reprodúcense e recordan de ano en ano, e
entre elas queremos facer mención da publicada no BOP de 16 de abril de 1855, n9 que
adema is se dispón que a Deputación satisfaga os haberes dos empregados do ramo de
Montes. E é precisamente neste ano 1855,
cando a Deputación de Pontevedra se amasa máis activa neste particular coa publicación de dúas Circulares, no BOP de 29 de xuño, prevendo ós Alcalde e Concellos vixilen
co maior ciume a conservación dos bens nacionais en venda, evitando os abusos que
puideran cometerse coa destrucción dos arborados, montes, bosques e edificios, dando
canta inmediata á Deputación; e no de 5 de
decembro do mesmo ano 1855, recomendado ós Concellos fagan as prantacións conseguintes nas devesas e montes comunais,
que o serán de carba llos e castiñeiros, coa
abriga de que cada veciño prante nos terre-
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os, por cada parroquia destinada a iso, tres
árbores polo menos, dando canta á Deputación do número de veciños de cada parroquia e das prantacións realizadas.
En sesións de 1 de setembro de 1861 e de
1 de marzo e 4 de abri l de 1862, a Deputación
ocúpase extensamente eneal da titularidade
dos montes de Concellos e parroquias, e de
excepcións de venda dos montes comúns,
labor que continúa nas sesións do 27 de novembro de 1867, e en varias dos anos 1869 e
1870. Tamén na de 26 de xaneiro de 1870 se
ocupa dos disfrute de aproveitamentos de
augas comunais, e na de 26 de maio de 1855
sobre o reparto de montes efectuado na de
27 de novembro de 1867; emitindo informe
preceptivo sobre montes comunais da prov incia na de 22 de abril de 1889, e segu indo
coa emisión de informes sobre solicitudes de
excepción de venda de montes públicos en
varias sesións dos .anos 1890 e 1902, na
maioría dos casos no senso de que non procede a súa venda.

•

Pasteiro en
Campo-Lameiro

En orde á introducción de novas especies
forestais e impulso de prantacións cabe
reseña-la recepción en 27 de abril de 1867
du n paquete de semente de Eucalipt us g lóbulos, que remite dende Sevilla D. Estanislao
Mal ingre, acordando o seu reparto entre
agricultores distinguidos da provincia. Por
aco rdo do 20 de abril de 1868, acórdase a adq uisición de un kg . de semente de eucaliptus
g lóbulos e medio kg. de eucal iptus monumental, para reparto polos Deput ados nos
seus respectivos distri tos. Tamén, en sesión
do 25 de novembro de 1867, acórdase a adquisición de sementes forraxeiras e de piñei ros, a distribui r polos Deputados nos seus
d istri tos, e faise constar que a de pi ñeiro f ora
encargada a Rusía e aínda non chegara.
Pero o verdadeiro pulo e actuación
pioneira da Deputación Provincial de Pontevedra, en orde á repoboac ión fo resta l, prodúcese ó se realizar pola Deputación nos
anos 1923 e 1924, despois dunha nova división en zonas, as pri mei ras repoboacións nas
máis próximas á capital e, concretamente,
na Península do Morrazo, Pontecaldelas, Pa-

zos de Borbén e Castrove; e na sesión de 5
de decembro de 1925 na que, e facendo referencia a unha conferencia do Enxeñeiro Sr.
A reses e á Memo ria por este redactada, na
que se conteñen os datos precisos para esta
repoboación e da que, para divu lgación se
aco rda imprentar mil exemplares, ó tempo
que se fai constar en acta a gratitude da Deputación ó Sr. A reses poi a súa xestión e labor de asesoramento realizado. É en d ita sesión, que preside o Sr. La Sota, na que se
acorda establece-la cooperación cos con celias para repoboar unha pa rte das 90.000
hectáreas de montes comunais cata logados,
ten do en canta o d ispost o no R. D. de 28 de
ou t ubro de 1925, coa ''preocu pación de respetar íntegramente as necesidades da
gandei ría e as esixencias do pequeno cultivo
agrario, para o que son cond ic ión precisa os
aproveitamentos destes montes"; e na que
se aproban as bases palas que a Deputación inv ita ós conce ll os a f o rmularen un con certo para a repoboación forest al dos montes comunais e dos que lle pertenzan en
propiedade, con arreglo ás condicións eco-
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Viveiro voante.

nómicas e técnicas e ás ordenanzas que con signan. Segundo as mesmas, correspondía á
Depu t ación rexi-la adm inistración dos mon tes que se acollesen ó concerto, e os gastos
que se orixinasen, satisfaríanse baixo tres
fó rmulas, aportando a Deputación inicialmente os gastos da repoboación, dos que os
concellos reintegrarían lago o 50%,
distribuíndose os productos que no seu dia
se alongasen ó 50% entre a Deputación e os
concellos. De utiliza-la prestación persoal,
poi a Deputación, cifrábase o se u importe en
sesenta pesetas por hectárea, quedando os
aproveitamentos de esquilmes e leñas ó uso
exclusivo dos veciños.
Nas bases técnicas, establecíase a divi sión da provincia en catorce zonas, nas que
se incluían tódolos concel los dos distintos
partidos xudiciais, con excepción os de A
Estrada e La lín que non tiñan aínda os seus
montes catalogados. A distribución sumaba
un total de 21.000 hectáreas a repoboar,
sobre a base de m il a dous mil por cada zona,
e 56.641 hectáreas de aproveitamentos e
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pastos o que fa cía un tota 1 de 78. 114 hectáreas. A repoboación de cada zona suxeitaríase a un proxecto, e podía levarse a efecto
nunha zona ou en varias simultaneamente.
As ordenanzas referíanse á admin istración, repoboación, aproveitamentos, subastas, policía de incendios e pena lidades. Tamén na sesión dita, se acorda iniciar con ur.
.,
xenc1a as xest1ons para un concerto cos
Concellos da primeira zona, que atinguía os
de Bueu, Cangas, Marín, Moaña, V ilaboa e
Pontevedra, a f in de comenza-los traba llos
de repoboación no exercicio económico de
1925-1926, que dan como resultado a repoboación do denom inado "Coto Redondo",
que se realiza de conformidade co plan xeral
aprobado por R.O. de 12 de decembro de
1926, que regula o Plan de Repoboación e os
compromisos do Estado coa Deputación,
para a execución do mesmo.
A importancia adquirida por esta repoboación fai que no 8 de xullo de 1932, e nunha
viaxe especia 1 de prácticas, sexa visitada polos alumnos da Escala Superior de Enxe-

•

Repoboación na Fracha.
'

ñeiros de Montes de Madrid. E para conti nuala e acrecenta la, a Deputación interesa
no 5 de novembro do mesmo ano, unha subvención do Ministro de Ag ricu ltu ra. N o 18
de agosto de 1937, constitúese a X unta do
Consorcio Forestal.

vembro de 1939, solicítase ó Ministerio de
Agricu ltura prorrogar, por dez anos, o
compromiso do Estado coa Deputación para
remata-lo Plan de Repoboación de 30 .000
hectáreas, aprobado polo Decreto de 12 de
decembro de 1926.

ó obxecto de dar continuidade ó labor de

En sesión de 26 de xaneiro de 1940, estú dianse as Bases do proxecto de contrato pa ra o consorcio co Patrimonio Forestal do Estado para a repoboación forestal da provin cia; Bases que son aprobadas en sesión de

repoboación que viña efectuando a Deputación, de conformidade cos concertos realizados segundo as Bases aprobadas
na sesión
.
de 5 de decembro de 1925, no 22 de no-

•
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14 de setembro de 1940, e aceptadas, definitivamente, na de 21 de novembro do mesmo
ano, autorizando ó Presidente para outorgala escritura pública do novo consorcio co
Patrimonio Forestal do Estado, que se
suscribe o 25 de novembro do mesmo ano, e
da que se dá canta en sesión do día 27.
Como consecuencia da posta en marcha
do consorcio referido, adóptanse con posterioridade un conxunto de acordes relativos á
,
cesión de montes polos concellos para a sua
repoboación e, entre eles, o do 28 de marzo
de 1941, autorizando ó Servicio de Repoboación Forestal para a repoboación das lilas
Cíes, ó igual que a aprobación de diversas
propostas de traballo de campañas forestais.
No consorcio susc rito co Patrimonio Forestal por escritura do 25 de novembro de
1940, e na súa Base V, dispense que a Deputación aportará ó consorcio .os terreas necesarios, xa sexan propios da Corporación ou
dos concellos, parroquias, Entidades Menores ou particulares, que se concertaran ou se
concerten coa Deputación; as masas forestais xa creadas en virtude do consorcio formalizado co Estado segundo R. D . do 12 de
decembro de 1926, o aproveitamento do viveiro forestal de Figueirido para os fins da repoboación; e o Servicio Forestal da Deputación, adicado exclusivamente ós fins do con •
sorc1o .
No 29 de decembro de 1953, apróbase o
Proxecto de Estatutos da Caixa de Anticipos
Forestais, senda refrendados ditos Estatutos
polo Ministerio de Agricultura o 16 de xullo
de 1954, acordando a Deputación constituir,
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rapidamente, a Xunta de Goberno de dita
Caixa, para o que designa ós seus representantes na mesma, na sesión de 3 de setembro de 1954.
Pero, ó tempo que avanta a repoboación
e ó obxecto de buscar alternativas ó sostenemento do gando que pastaba nas zonas repoboadas, a Deputación de Pontevedra
aproba, en sesión do 29 de decembro de
1953, as propostas de instalación e explotación de pastizais de secano en diversas
parroquias, de dúas hectáreas de extensión
cada ún; labor que continúa neste e posteriores anos, despois de estudiar no 21 de xa nei ro de 1955 as bases para un Consorcio para a creación de pastizais.
O Consorcio co Patrimonio Forestal regu lou as accións de repoboación da Deputación Provincial ata a súa rescisión, - dada a
situación creada na canta da titularidade pola Lei de Montes Veciñais en Man Común - ,
efectuada con escritura pública de 30 de novembro de 1981, co ICONA, que sustituíu ó
Patrimonio Forestal do Estado, poi a que a
Deputación quedou relevada de tódolos dereitos e obrigacións derivadas do consorcio,
e os coeficientes de reparto do importe dos
aproveitamentos quedaron regulados para o
futuro, unha vez amortizado o anticipo, nun
75o/o para os propietarios do solo e un 25%
para ICONA, ó renuncia -la Deputación á
porcentaxe que lle correspondía no importe
dos aproveitamentos, en beneficio dos propietarios do solo.
A pesar de que despois da rescisión do
Consorcio con ICONA a Deputación perdeu
os seus dereitos sobre o vo, nos montes re-
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RESUMEN APROVECHAMIENTO, 1941 - 1971

1•,..,
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Fondo de mejoras - Plan Base IV. 1956 - 1971
Amortización Anticipos al Patrimonio Forestal del Estado. 1952 - 1971
Arcas Excma. Diputación. 1941 - 1971
Propietarios del Sue.lo. 1941 - 1971
Patrimonio Forestal del Estado. 1941 - 1971
Adjudicaciones m 3 Madera, estereos leña
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423.046.125 Ptas.
Adjudicaciones

59.534 .313
Amortización
Anticipos P.F.E.
138.445.259
Propietarios Suelo

60.436 .378
Arcas
Excma. Diputación

79.495.163
Fondo de mejoras

poboados coas súas aportacións, non se desentendeu da conservación das masas de arborado creadas, e apoia e colabora na defensa das mesmas contra a praga incendiaria
que as asola, coas súas aportacións ós equipos de p'r onto auxilio, e demais accións deste orde emprendidas.
A importancia que revestiu a acción da
repoboación da Deputación e a súa participación no Consorcio, pon se de releve no
feíto de que a mesma se extendeu a 35 con -

85.135.012
P. Forestal Estado

cellos da provincia, elevándose o número
dos montes consorciados a 2747, cunha su perficie total de 74.990 Has., e de actuación
de 27.408. Que na xeira 1927- 1952, as hectáreas repoboadas foron de 17 .055,46, e repuxéronse marras en 9.515,91, continuándose
con semellante ritmo a partires dedito ano; e
que os aproveitamentos entre 1941 - 1971 de
metros cúbicos madeira-estéreos leña, se
elevaron a un importe de 423.046.125 pesetas, distribuídas na forma que se expresa no
gráfico adxunto.
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•
GANDERIA
É no presuposto de 1853 cando aparece
no capítulo 8°, de gastos voluntarios, a con signación de 20.000 reais para sostenimento
de tres depósitos de cabalas país, segundo o
acordo da Deputación de 25 de outubro de
1848, en relación coas R.O. de 2 de xu llo e 19
de setembro de 1848. Esta partida que en
1854 se reduce a 12.000 reais "Segundo o
acordado polo Ministro de Fomento", volve
seren de 20.000 en 1855 e de 18.000 en
1859, para en 1860, ademais delos establecer
outra consignación de 16.000 reais" para
"fomento e melloramento da caste do gando
vacuno". En 1861, a consignación para os
depósitos de cabalas país, subdivídese e,
ademais de 13.300 reais para a mantenza dos
cabalas, figuran partidas de 2. 190 para haberes de mozo, 1.098 do auxi liar, 740 de aluguer da cabaleriza, 300 de aceite para alumear a mesma e 372 para aluguer do armacén
de palla.
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Feira de gando en Pontevedra.

Pero aparte destas consignacións presupostarias en defensa da gandería, e ó estaren
prohibidas por Lei as batidas comunais
contra os lobos, a Deputación de Pontevedra por circular inxerida no BOP de 3 de
abril de 1841, seguindo a tradición das ordenanzas de Xelmirez e Berenguel de Landoria, establece premios de 100 reais para os
que dean morte ós lobos dentro do territorio
provincial e presenten a pel 'do animal nas
súas oficinas, aparte dos fixados poi a Lei, e
que tiña que abona-lo Cancel lo respectivo,
que eran de 40 reais por lobo, e 60 reais por
cada loba, que se elevaban a 80, se estaba
preñada, e 20 reais, por cada lobezno.
Polo que pode representar en orde a expor unha situación e teimar unha mellara de
progreso, como agora se diría, é interesante
a R.O . que se publica no BOP de 17 de marzo de 1848, en contestación a un escrito do
Xefe Político de Pontevedra, dando canta de

que comenza a se facer extracción do gando
vacuno da provincia para Inglaterra, que
podía ser maior ata facer que os ingleses
deixasen de frecuenta -los mercados de Holanda e Bélxica se o noso gando vacuno tivese a debida calidade; senda necesario para
isto o melloramento da raza, e un dos medios para logralo é abrigar ós pobos a teren
un ou máis tauros, sementais selectos, para
cubri -las vacas e mellorar así a raza, para o
que se autoriza que nos presupostos municipais se inclúa o gasto de adquisición e matenza de tauros sementais, as características
dos cales sinala, a razón de un por cada 45
ou 50 vacas, establecendo premios ós gandeiros para estimula-la selección.
Neste orde de causas e ademais dos depósitos de cabales país, sostidos pola Depu tación, a partires de 1853 autorízanse tamén,
debidamente controlados, o establecemento
de pastos de cabalas país e garañóns nas
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Gando Selecto Frisón na Finca de Mouriscade.

parroquias de Frades (Estrada), Escuadro
(Silleda), Vilariño (Estrada), Santa María
Adigna (San Xenxo), e no mesmo Vigo,
entre outros .
A Deputación realizaba cada ano as subastas de adquisición do pienso necesario
para o sostenemento dos caba las pais que,
na anunciada no BOP de 17 de setembro de
1856, consistía no suministro de 1095 arrobas de palla e 1643 celemines de cebada,
tendo que sé-la palla, de trigo e de primeira
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calidade, ó igual que a cebada que ademais
te ría que ser limpa de gran groso e redondo.
No 21 de agosto de 1862, apróbanse as
bases de adquisición de tau ros e vacas de ra za pura para o fomento e mellara da cría de
gando na provincia de Pontevedra, ó igual
que a dunha parella de verracos ingleses; e
no 7 de xaneiro de 1867, a de 7 tauros pais
de raza, o coste dos cales foi de 6. 000 escudos, con destino a Cuntis, Silleda, Barrantes, Ponte Sampaio., cercanías de Vigo e Tui,

•

Puchos "Rubia galega" para cesión de Sememais.

e o sétimo nun lugar entre Ponteareas e A
Cañiza; dous días despois, o 9 de xaneiro,
acordaron adqu iri r outros sete tauros e sete
vacas tamén de raza, e buscar lugares para a
instalación de establos.
Na liña sina lada de mellara-la calidade do
gando, especialmente do vacuno, a Deputación de Pontevedra en sesión de 9 de xaneiro
de 1867 aproba as bases para un concurso
de gando de raza indíxena con importantes
premios, e a adquisición dos once mellares
exemplares para distribuilos nos once parti-

dos xudiciais da provincia; e tamén no 4 de
marzo de 1873, convoca un concurso de
concesión de premios ós labregos galegos
donos dos mellares touros do país, de tres
anos, e da co r amarela que se presenten na
ca pita 1 da provincia o día 1O de agosto de
1873, e os donos dos cales acrediten que ditos tauros estaban, desde catro meses antes, destinados a sementais. Os premios
eran de 500 pesetas para ca da un dos tres
primeiros t auros, e de 250 pesetas a cada un
dos catro clasificados a continuación. Pero a
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Deputación de Pontevedra, ademais, no seu
desexo de fomenta -la gandería en tóda las
bisba rras de Ga licia, e, especia lment e, na
súa provincia, a corda que este con e u rso,
cos mesmos premios, siga celebrándose nos
anos suces1vos .
•

A celebración destes concursos leva á
Exposición provincial de gandos e as súas industrias derivadas, convocado pola Xunta
Provincial de Agricultura, Industria e Comercio no BOP de 25 de xullo de 1882, e que tivo
lugar en Pontevedra os días 13, 14 e 15 de
agosto, coincidindo coas testas da Peregri na, e atinguía oito clases de gando vacuno,
con tres premios para cada unha; seis clases
de cabalar, asnal e mular; catro de porca;
dúas• de lanar e cabrío; tres de aves de corral;
e sete de alimentos e mecanismos de preparación e obtención de alimentos. Preocú pase tamén das enfermidades dos gandos e,
no 30 de abril de 1902, acorda adquirir para
distribuir entre os gandeiros, mil exemplares
da "Cartilla para preven ir la g losopeda" de
José Rodríguez Lois.
Por outra banda, establécense subven cións a establecementos de cría e mellara do
gando, como na sesión de 17 de xuño de
1901 e, desde entón, e dunha forma conti nuada, subvención para os concurso de gan do que organizan diversos Concellos e institucións, ademais dos propios . No 8 de xa neiro de 1926, a Deputación aproba as bases
do concurso de vacas leiteiras mantequeiras, e no 30 de xullo o Programa e
Regulamentos do mesmo. O Regulamento
dos concursos de gando apróbao o 10 de
abril de 1926. Antes, en sesión de 31 de decembro de 1952, aprobara o Regulamento
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para adquisición, entrega e tenencia de sementais de gando vacuno e po rca, que ratifi ca en 26 de f ebreiro de 1926.
Outras accións en fomento e defensa da
gandería da provincia, por parte da Deputación, atopámo las na protesta que no 3 de
xullo de 1885, acorda elevar ás Cortes pola
introducción de catro m il ca nles de reses de
gando vacuno de abasto; ou o seu enteirado, con satisfación, ó23 de abri l de 1888, da
exposición que na Asociación de Ganade ros
de Madrid, fixo o representante da provincia
na mesma, D. Eugenio Montero Ríos, sobre
a necesidade de abrir novos mercados gandeiros en Francia e 1nglaterra; o u a petición
que no 6 de marzo de 1923, formula ó goberno para a libre introducción en España do
millo arxentino, en beneficio da gandería;
o u, en defensa da mes m a, os acordos do 3
de xullo de 1933 e 21 de febreiro de 1934, en
relación co Convenio con Uruguai e que non
admitise nel a introducción de carnes conxeladas.
Dentro des te e ido, eremos de interés
.
reflexármo-las p rincipa is incidencias do ofrecido traspaso á Deputación do Matadeiro de
Porriño, que comenzan co acordo de 3 de
novembro de 1930, sobre non adquisición de
accións de Matadeiros rurais cooperativos
de Galicia para, na sesión de 5 de xaneiro de
1932, determ ina-la non adaptación de resolución sobre a cesión proposta do Mat adeiro
rural de Porriño, ata que non sexa aprobado
ou rexe itado o Estatu to de Autonomía
de
.
Galicia e, na de 3 .de decembro de 1932,
acordar saca r a información pública que a
Deputació n se enca rgue do rnatade iro dito, e
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Pabellón da Depuración na "Semá Verde de Galicia".
Si/leda 7985.

dar conta, na de 31 de decembro do mesmo
ano 1932, do oficio do Director Xeral de Reforma Agraria polo que se concede un novo
prazo·, a fin de que a Deputación adopte
acordo en relación co ofrecido traspaso do
.Matadeiro ; acordando no 16 de febreiro de
1933, invitar ós representantes das outras
Deputacións de Galicia a unha reun ión a celebrar na Coruña, co fin de soluciona-lo
problema do creto nece._?ario para facer efectivo o tra.spaso. Despois de ficar enteirados,
no 13 de abril de 1933, dun telegrama do Ministro de Agricu ltura participando que o

asunto do Matadeiro será estudiado pola
Xunta do Creto Agrícola; como consecuencia dunha viaxe efectuada a Madrid , en sesión de 29 de xuño de 1933, o Presidente, da
conta das xestións realizadas co Min istro de
Agricultura , que se concretan en dous acordos principai s: Expropia-lo Matadeiro de
Porriño para cedelo ás catro Deputacións de
Galicia pro indiviso; e crear unha Xunta Ad ministrativa do Matadeiro integrada por
representantes das catro Deputacións, Sindicatos Agrícolas e Asociacións Gandeiras
de Ga licia ; ademais de outros .
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Aparte da acción en orde ó gahdo porci no realizada poi a Misión Biolóxica, e que tratamos no apartado adicado a este Centro, a
acción do fomento gandeiro real izada directamente pola Deputación, increméntase a
partires de 1955, e en 1956 inicia n o seu tra ballo para desenrola-lo programa tracexado,
dous veterinarios, senda aprobado en 1957
un Plan de Mellara do Gando Porcino, orien tado a aumenta-los rendementos da cabana
provincial, para o cal se adxudicaban ós gandeiros que o solicitaban parellas de parcos
selectas das razas Large White e Branco Belga, coa abriga de destinalas a reproductores .
Tamén se estableceron paradas de sementa is en parroquias de diferentes Concellos . O
resume de parellas de parcos selectos ced idas a gandeiros na xeira do 24 de xu llo de
1957 ó 30 de maio de 1963, e os seu resultado é o seguinte:
170
- Machos sementais adxudicados . .
- Fe mi as e u bertas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27. 73 1
- Crías melloradas nacidas .. ..... .... 194 . 117
-Parcas nais adxudicadas . . . . . . . . . . .
145
·- Crías selectas obtidas . . . . . . . . . . . . . . . 3.268

Paralela á de gando de parca, realízase
un ha campaña para mellara do gando vacuno, cun plan de actuación que comenza coa
creación de centros prima ri os de inseminación, situados en diversos municipios, ó
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tempo que se establece o control leiteiromanteigueiro do gando de raza rubia galega,
e a Deputación toma ó seu cargo o libro xenealóxico de dita raza rubia, suministrando
sementais ás paradas oficialmente recoñecidas.
Para poder desenvolver con maior amplitude este labor, e establecer convenios coa
Dirección Xeral de Gandeiría, a Deputación
adqu ire no 1963 a fine~ de Areeiro, cunha
superficie de 50.780 metros cad rados, realizando na mesma as inversións necesarias para adecua la ós fins sina lados, continuando
nela o Plan de M el lora do Gando Porcino, ata
que o desenvolvemento do sector aconsella
a súa reducción, limitándoa ó suministro de
gando de raza pu ra a quen o sol icite . Desde
o 13 de xuño de 1963 ó 31 de decembro de
1984, o número de parcos nadas e criados
nas granxas da Deputación e vendidos faron : machos, 1869; femias, 1617. Ata 1973,
na finca de Areei ro e, a partires do ano dito,
tamén na finca Mouriscade, de 40 hectáreas,
sita no termo mun icipal de Lalín , mercada
pola Deputación nalga máis de dez millóns
de pesetas, na que se concentraron, despois
de realizadas as obras necesarias, t ódalas actividades de mellara do gando, incluídas a
entrega de terneiras selectas preñadas das
razas rubia galega e frisona con varias importacións realizadas directamente de Alemania, en datas recentes, sementais, reses para
,
recna, etc.

Fato Selecto de "Rubia galega". Mouriscade.
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Exemplar Semental "Rubia galega".
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Barcas correndo un temporal nas Costas Galegas.
(Debuxo do natural por Balsa)

•
ACUICULTURA E
PESCA
No canto da pesca en xeral e dos cultivos
mariños, e se ben a mesma estivo sempre fóra do ámbito directo das competencias provincias, ó tratarse dun dos sectores máis importantes da economía da provincia, parécenos obriga9o, resalta r uns cantos feitos , co-
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Pesca da sard1na na Ría de Pontevedra.
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mo R.O. de 15 de marzo de 1850, polo que .
se dictaron medidas para "evita-la decadencia da pesca da sardiña", reducindo as redes
do xeito, no seu ancho, ó máximo de 200
mallas, e d ispondo que as embarcacións de
congrio non poderán levar, para facer camada, máis ca un ha soa peza de rede de 11 0 va ras de longo e ancho de 200 mallas, con decomiso das que excedan destas medidas; e
establece a veda para a pesca da sardiña, do
15 de feb·r eiro ó 15 de xuño; ou a declaración
formulada en sesión de 6 de marzo de 1923,
opoñéndose ó acordo de incautación da
Lonxa de Marín.
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Lago Castiñeiras en Figueirido.

•

A promoción da piscicultura determina
que xa, en 27 de xuño de 1908, a Deputación
de Pontevedra se ocupe da posible instalación dunha piscifactoría no río Lérez, como
. .
. .
.
.
,
.
v1ve1ro, para a prov1nc1a en pnme1ro term1no
e para Galicia en xeral; e que en 12 de de,
,
,
.
cembro de 1931, env1e os seus tecn1cos a
visita -las piscifactorías de Asturias e outras
do Norte de España , co obxecto de estudia -

lo establecemento dun laboratorio ictioxénico.
Na sesión do 30 de xuño de 1954,
autorízase á Rexión de Pesca Continental para utiliza-lo lago de Figueirido ou Castiñeiras
como estanque de reproductores fltroitícolas"; e aténdese, a través de consignacións nos presupostos ordinarios da Deputación , á conservación e incremento do Par•
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Piscifactoría de Carballedo.

'

que Zoolóxico de dito lago; adquirindo ademais, a partir de 1962, partidas de alevíns para repoboa-los ríos da provincia. Este labor
,.
.
.,
ten a sua ma1s Importante expres1on na
construcción da Piscifactoría de Carbal ledo,
no lugar de Prado, Muíño Grande, da parroquia de Carba lledo, municipio de Cotobade,
nunha finca de 52 áreas, adquirida pola Deputación no 29 de abril de 1953, e que consta
,/

,/

das instalacións adecuadas ó fin que se destina, con edificios para incubación, laboratorio biolóxico e oficinas, e que por contrato
suscrito no 31 de xullo de 1962 foi cedido por
cinco anos prorrogables ó Servicio Nacional
de Pesca Fluvial e Caza.
En relación coa acuicultura, cabe reseñar
que desde 1967 a Deputación vén interesándose polo seu desenvolvemento mediante
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axudas económicas ó Patronato de Fomento
Ostrícola da pranta piloto de Vilaxoán, para o
cultivo de ostras. E no que se refire ó mexilón, a través dos convenios establecidos coa
Federación de Productores Mexi loeiros de
Ga licia ( FEPM EGA), para impulsa-la expansión e incremento do cu ltivo do mexilón,
cunha aportación de dous millóns destinada
á realización dunha campaña de publicidade
no mercado nacional e internacional, que fa cilite a comercia lización do mexilón. En can to á acuicultu ra en xera l, mediante consigna cións presupostarias para o seu desenvolvemento, e a cooperación ó 1 Congreso Nacional celebrado en A T oxa do 8 ó 11 de

Industria do M exilón. Ría de Vigo por Rande.

outubro des te ano, con intervención de destacados especialistas nacionais e interna•

•

CIOnaiS.

Por outra banda, e dentro do programa
de axuda ó sector pesquei ro en xera l, os
convenios coa Federación de Cofradías de
Pescadores da provincia de Pontevedra, como o do 1Ode agosto de 1982, para financia las campañas de pesca e adqu isición dun ordenador, por un importe de tres mi llóns de
pesetas, senda o seu obxectivo sufragar parcialmente os intereses dos préstamos de
campaña que o creta social concede ós pescadores .
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Co!leitadora da Deputación en prestación de servicios.

•
AGRICULTURA
•

No presuposto ordinario da Deputación
para 1848, figura xa unha partida de tres mil
reais destinada á Xunta de Agricu ltura da
. .
.
,
prov1nc1a, que cont1nuana en presupostos
sucesivos e coa mesma cuantía ata o do ano
1861, no que a Xunta referida se transforma,
conforme ó Reglamento Orgánico de 14 de
decembro de 1859, en Xunta Provincial de
Agricultura, Industria e Comercio e, ademais
dos tres mil reais sinalados, consígnanse
outros sete mi l para os so ldas de dous ofi•
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Viveiro de prantas de
Kiwi en Areeiro.

ciais de dita Xunta. Aparte, en dito presu posto de 1861, figura unha partida de 40.000
reais ,,para adquisición do terreo con destino
a unha granxa modelo para acreditar practicamente mellaras no cu ltivo',, que desaparece despois. No 20 de agosto de 1862, aproba
as Bases do Plan de Fomento Agrícola,
instituíndo, en relación co mes m o, un premio de 10.000 reais, centrándose en anos
posteriores a acción da Deputación no aspecto referido na creación dunha Escala
práctica de agricultura, que trataremos por
separado. ó igual que en defensa da
gandería, di.ctáronse instruccións para a loita
contra o lobo, en defensa da agricultura son
notorias ó longo do século X IX; as referentes
á extinción dos paxaros perxudiciais, das
que tomamos como exemp lo a Circular
publicada no BOP do 27 de marzo de 1850,
que reproduce outras anteriores, na que se
excita o coidado dos Concel los da provincia,

a fin de que adopten as correspondentes medidas para o exterminio dos paxaros perxudi ciais, ,,en beneficio da agricultura,,.
En col da situación en que vivía o campo
galego na segunda metade do sécu lo X IX, é
significativa a Circular que o Gobernador de
Pontevedra publica no BOP de 19 de marzo
de 1874, en relación ,,ó repugnante e criminal comercio de embaucar e engañarás clases traballadoras do campo e, especia lmente, ós mozos, albergándoos con irrealizables
e f alsas esperanzas para q ue emigren a Ultramar, e amañando o flete o u gastos da viaxe
como lles parece, a pagar co traballo no punto da chegada',, deixando ós sinxelos
emigrantes ,,indefinidamente nunha odiosa
escravitude,, polo que dicta medidas de vixilancia e control para evita lo .
En 13 de xuño de 1881, a Deputación
adopta acordo interesando o establecemen-

•
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to dunha Estación Agronómica na provincia,
que executa o 3 de novembro formulando a
conseguinte solicitude. Tamén revisten interés os acordos de 16 de febreiro e 20 e abril
de 1877, sobre merca de millo nos Estados
Unidos de América, para aclimatalo na nosa
provincia. E dentro da recomendación da
Constitución de Cádiz, de que as Deputa.,
.
.
c1ons protexesen os Inventos e Inventores
non deixa de ser curioso o acordo adoptado
pola nosa de Pontevedra no 18 de maio de
1875, de protexer a D. Rafael Bolaño, veciño
de Dena, e inventor de varios productos alimenticios derivados da agricultura; e que xa
en 4 de novembro de 1867, acordase apoiar
para o melloramento da agricultura do noso
país, a obra de D. Pedro Cea, titulada "Aplicación de maquinaria de los Estados
U nidos".

Cultivo " In vitro" de Kiwi en Areeiro.

Na sesión de 6 de novembro de 1878, a
Deputación ocúpase da miseria que aflixe ós
pobos da provincia pola perda total dalgunhas col leitas e escasez ooutras, facendo
especial referencia á praga que vén soportando a vide desde 1849, e que foi superada
nalgúns aspectos, pero non en todos; para
pasar a ocuparse desde a sesión do 1Ode xaneiro de 1879, "das medidas a adoptar para
combate-la praga da filoxera que afecta ós
viñedos da provincia", e da que segue ocupándose repetidamente ata o 3 de novembro
de 1891, na que a proba un estudio e medidas
para a destrucción da filoxera, coa aprobación de contratos para o seu tratamento en
28 de xullo e 10 de novembro de 1893; e a
publicación no BOP de 24 de agosto de dito
ano, do repartimento formado para comba -
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tela, con expresión das hectáreas de viñedo
de cada Concello, que eran en total 4. 777, e
as cantidades a satisfacer baixo o tipo dunha
peseta por hectárea .
Tamén se ocupa na sesión de 18 de maio
de 1893 da praga do mildeu e das medidas a
adoptar para combatela . Anotar tamén, nesta orde, o acordo de 21 de marzo de 1906,
para merca de vidas americanas, e a instalación dun viveiro, dentro da loita contra a filoxera.
Considerando a importancia que as exposicións tiñan para o progreso da agricultura, a
Deputación, impulsou a participación nelas,
conc urrindo á Exposición Nacional Agrícola
de Madrid de 1857, á Agrícula- lndustrial de

Santiago de 1858, ó igual que á celebrada
nesta cidade en 1875, e participando tamén
na exposición vinícola de Madrid de 1877,
entre outras . ó ano seguinte, e en sesión de
5 de novembro de 1878, estudia a creación
en Pontevedra dun xardín provincial, e no 17
de abril de 1905, subvenciona o sostenemen to do campo de experimentación agrícola de
Cangas.
.
Un feíto importante, supón a instalación
en Pontevedra da Misión Biolóxica, ás inci dencias da cal e ó se u desenvolvemento, adicamos un apartado, e tamén a ratificación,
en sesión de 24 de xaneiro de 1930 do acordo
das catro Deputacións galegas sobre crea ción e sostenemento mancomunado de
catro Centros de 1nvestigación e Experimentación; a Estación de etnoloxía e viticultura
en Ourense; a de selección de semente, praticultura, forraxes e tubérculos en Lugo; o
Centro Fitopatolóxico na Coruña; e o Instituto de lnvestigacións Biolóxicas en Pontevedra, ó tempo que promove unha reunión

Cultivo experimental de tabaco en Areeiro.
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en Madrid coa Xunta de Estudios Galegos,
para coñece-la conveniencia de reunir nunha
soa persoa a xefatura da organización agropecuaria das catro provincias galegas; e o
ensaio ou impulso de novas cultivos ou recuperación doutros abandonados, como a concesión de subvencións no 28 de decembro
de 1938 ós cu ltivadores de tabaco; a organización dun curso de conferencias sobre fruti cultura no 5 de febreiro de 1938, e o impulso
do cultivo do liño, con establece mento de
cinco viveiros, en sesión de 18 de xaneiro de
1939; aprobando, na do primeiro de marzo
do mesmo ano, unha moción da Presidencia
sobre cultivo de liño na provincia, e tamén a
concesión de novas subvencións para o cultivo do tabaco.
E non podemos deixar sen suliñar, pola
relación directa que coa agricultura da provincia teñen, os acordos da Deputación
sobre a redención dos foros, e entre eles o
de 4 de febreiro de 1920, de proposta ás Cortes do estudio da Lei de Redención de Foros
de Galicia, e o do 2 de agosto do mesmo
ano, interesando que ó se abrí -las Cortes, se
someta a aprobación de inmediato dita Lei;
insistindo no 6 de maio de 1922, cunha nova
solicitude ós poderes públicos, para que se
resol va de inmediato, mediante a aprobación
dun proxecto adecuado, o problema dos foros de tanto interés para Galicia; reiterando
esta solicitude no 2 de agosto de 1923, para
no 20 de xaneiro de 1924, nomear unha Comisión de Foros, co obxecto de xestiona-la
Jronta resolución do problema .
Na actualidade, e como xa puxemos de
manifesto ó referírmonos á gandeiría, nas
dúas fincas da Deputación, Areeiro e

Cultivo experimental de grosella en Areeiro.

Mouriscade, estanse a desenrolar diversos
programas agrícola-gandeiros, en especial
na de Mouriscade, experiencias de cultivos
forraxeiros e de cereais pienso, e na de Areeiro, de novas cultivos : aguacates, kiwi,
frambuesa, grosella, prantas ornamentais e
de flor e cultivos hortícolas, ademais dun intenso labor para conserva- las especies
autóctonas de frutais de pepita, castiñeiros e
mira beis.
No 1981 , créase a Estación Fitopatolóxica de Areeiro, dotándoa de laboratorio e material adecuado para o desenvolvemento do
seu importante cometido de defende-los cultivos das enfermidades e pragas, asesorar ós
agricultores sobre as mesmas e os medios
para combatelas, e realizar un labor de divulgación sobre ditos aspectos, que inclúe a
publicación dun boletín. Tamén en Areeiro,
realízanse experiencias sobre multiplicación
vexetativa, cultivos "in vitro", e estudio de
virosis e bact~rias nos cultivos máis importantes.
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No que se refire á avicultura, en sesión de
28 de marzo de 1941, a Deputación acordou
imprensa-la cartilla de divulgación avícola de
Frai Eugenio Alonso, Mercedario do Convento de Poio, titulada "Gallinero modelo".
No 5 de xullo do mesmo ano resolveu patrocinar unha semana Avícola en Pontevedra,
que, organizada pala Deputación, se celebro u entre os días 28 de xullo e 2 de agosto
dedito ano. Tamén en sesión de 5 de agosto
de 1941, concedeu catro becas a outros tantos afiliados á lrmandade da Cidade e do
Campo, para asistir a cursiños de avicultura.
En colaboración con 1CONA, e dentro da
finca de Mouriscade, nunha superficie de
13.858 metros cadrados, instalouse en 1977
Variedades de froitos autóctonos.
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a Granxa cinexética, na que se está desenrolando un programa de multiplicación de perdiz vermella para a súa posterior e regular
salta no territorio da provincia, a fin de
incrementa-la riqueza cinexética da · mesma .
Nos dous últimos anos, e qu.erendo obtelo maior rendemento posible das partidas
sempre escasas que a Deputación pode destinar ó fomento agrícola gandeiro-forestal,
concentro use a acción, dados os grandes
avantes que supoñen os medios e as novas
técnicas de cultivo, en aproveita-lo antigo,
ou recuperalo aplicando os modernos medios para o seu mellor9mento e rentabilidade, e introducir novas cultivos para desenrolalos con técnicas novas. Sobre esta base,

•

Fomento e me/lora de pequenos regadíos. Mos.

puxéronse en marcha os program.as de desenvolvemento e mellara de pequenos regadíos,
recuperando os elementos abandonados e
en desuso coa utilización dos modernos materiais de condución e que, en 1984, supuxo
unha aportación da Deputación ós 81 expedientes tramitados de 35 .000.000 de pesetas;
o de fomento do cultivo de cereais, que perante o déficit existente dos mesmos na provincia, pretende recupera-lo seu anterior cu ltivo nos montes que faci lita a moderna ma-

quinaria ag rícola, e complétase coa prestación dos servicios de recolección pala colledoira propiedade da Deputación, e a aplicación dun seguro agrario para as colleitas,
concertado coa mesma, senda utilizada a
colledoira en 1984 por 147 propietarios; o de
axudas para o desenrolo da horticultura, mediante a instalación de invernadeiros que, en
1984, supuxo a instalación de 100.693
metros cad radas de invernadei ro, cu n ha
aportación por parte da Deputación de
16.500.000 pesetas; o de comprobación dos
equ ipos de ordeño e prevención de mamitis, que presta ós gandeiros da provincia o
Servicio Agrario da Deputación, completado
coa importación e venda a gandeiros de terneiras selectas da raza frisona, importadas
de Alemania, sen do entregadas ata novembro de 1985, 620; o de implantación de
céspede en terreas de xogo das instalacións
deportivas, e de especies ornamentais, do
que se beneficiaron, en 1984, nove Concelias, e o de fomento e mel lara da comercialización agraria que atingue: construcción
e acondiciona mento de mercados gandeiros;
construcción de novas matadeiros e adaptación dos existentes; promoción de feiras
agrícolas; e mellara dos ci rcuitos de comercialización; accións estas para as que se presuposta ron, en 1984, un total de 67 .024.916
pesetas .
T amén se establece u poi a Deputación en
1984, un Convenio marco coa Xunta de Galicia, que comprende diversos programas destinados a fomentar e preserva-lo patrimonio
agrario provincial, senda a aportación da Deputación ó mesmo de 15.000.000 de pesetas.
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Escala Agrícola da Caeira.

•
ES COLA
AGRICOLA
Neste tipo de ensino, a acción da Deput ación é pio neira, xa que a Escala Agrícola,
segundo se reflexa nas actas, é a primeira
·
que se instala en España .
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•

•

As propostas iniciais relativas á granxaescola aparecen no ano 1860 co gallo da formación dos presupostos, ó formular unha
tímida proposta para estab lecer unha "granxa modelo experimental agrícola e
gandeira". É a partires de entón cando comenza a se perfila-lo camiño cara a futura
Escala. En 1862, a Deputación a proba a con cesión de dúas becas-pensións para a reali zación de estudios na , Escala Práctica
Agrícola de G rignon en Francia.
A circular expedida po lo Ministerio de
Fomento, no 18 de novembro de 1868, pala
que se excita ós Gobernadores das provin cias e ás Deputacións a establecer granxasescolas, fai reaccionar de inmediato á nasa
Deputación, que tan só sete días despois da
data da circular nomea unha comisión para
que estudie as posibilidades de instalación
na provincia da granxa-escola.
Recorrido o terreo inicial, xurde a proposta da súa insta lación en sesión de 15 de maio
de 1872, aprobándose na sesión do día seg u inte, pala noite .

J)l : l.'.

PllOYI\CU UE PO\TE\ Ul!: \.
-

JI' •\,:' :\

-. . _-...- ....
..

.f

•

-......

.

--

l

1\<r
"~ Tí)f
• . ' t(.
¡ _ 11

DE. \.1

ESCUELA PRACTICA DE

~GR ICUL TUI\l

DE LA PIW\"1!\CU

4e
J' OUEVIORl ,
~i"i!c¡~

e-'J-o

.

Establécese entón un acordo de arrendamento dos lugares chamados do Bao e a Ca eira que son propiedade do Sr. Riestra, formalizándose a escritura cun compromiso para tres anos e tres máis prorrogables .
.

Para asegura-los mellares resultados, xa
dende . o comenzo, proponse traer dous ca pataces de Francia pala súa coñecida experiencia neste terreo. Así o 1 de abri 1 de 1873,
tén lugar a apertura definitiva da Escala, po ñéndose ó frente da mesma, como Director,
D. Casimiro de la Viña.
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Pazo de Riestra na Caeira.

Moi pouco duraría o seu primeiro Directo r, que pide o seu cese, fundamentándoo
en que non existe un agricultor para as cla , .
ses practicas .
Coa aprobación inmediata do regulamen to, regúlase a Escala, á que se asigna como
obxecto fundamental o ensino teórico práctico, e a programación dos adiantos da agri cultura en tódolos seus ramos.
O control da Escala levábao a Xunta Inspectora da mesma, formada por cinco persaas no meadas directamente poi a Deputación.
O Director da Escala podía asistirás reunións
da Xunta, pero non tiña voz nin voto .

A Xunta contro laba a organización admi nistrativa, económica, o persoal e o alumna do. A parte técnica facultativa era competencia do Director, baixo a dependencia da
Deputación .
As ensinanzas a impartiren foron de dous
tipos : a) Teóricas, impartidas polo Director
da Escala, cargo que se asignaba ó catedráti co do 1nstituto da materia correspondente.
b) Prácticas, que estaba a cargo dos capataces da Escala. Os dous tipos de ensino versaban sobre materias de cu ltivo e gandería.
O alumnado era escollido entre mozos
comprend idos entre as idade de 18 a 25

•

•
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anos. A selección realizábase elexindo ún
por cada ún dos once partidos xudiciais existentes na provincia, podendo asisti -los alum nos que o desexasen, corren do cos seus
gastos. Os elexidos de cada partido xudicial
integrábanse na Escala con carácter de pen sionados por conta da administración pro vincial, e por unha xeira de tres anos que, a
partires de 1878, se ampliou a catro anos.
Os alumnos asistentes á Esca la perma necían nela en réxime de internado, o control
.
do cal estaba a cargo dos dous capataces .
A pesar de que a Escala non obtivo os resultados desexados, podémoslle apuntar al ,
, .
g U ns eXItOS.
No ano 1875, edít ase o Catálogo de Flores e Prantas que estaban á venda na Granxa. Este mesmo ano asiste, cunha ampla presencia, á Exposición Rexional de Santiago
de Compostela organizada pala Sociedade
Económica de Amigos do País de dita cida de . Na citada exposición obtén a medalla de
o uro; medalla que trouxo as súas dificultades xa que, ó parecer, despois de concedida
quíxoselle retirar, actitude que a Deputación
acolleu de mal grado polo que nun comenzo
acordou non ir recollela, aínda que posteriormente o fixese. Ademais da primeirísima medalla, obtería na exposición rexional de Santiago oito medallas de prata e algunhas
·autras de cobre.
Aínda discutida, a súa actividade
extendíase ó deseño de xardíns e explotacións privadas dentro da provincia. Tamén
como experiencia destacable, cabe
menciona-la instalación dun invernadeiro-

estofa na Escala no ano 1878. Neste mesmo
ano asistirá á exposición rexional da cidade
de Lugo, ande obtén novas éxitos coa concesión dalgunhas medallas e un diploma.
Con m·otivo da Exposición Rexional, esta
vez na propia capital de Pontevedra, en
1880, instálese xunto ó pazo municipal un
excelente xardín aclimatado, polo que obtén
abondosas felicitacións. No ano seguinte á
Exposición logra a aprobación da Deputación para a edición do "Catálogo de máquinas , sementes, prantas, flores e
arbustos", do que se fai un ha tiraxe de 4.000
exemplares.
Tamén é destacable a experiencia de
1883, consistente nun ensaio do cultivo da
remola cha para utilizalo nunha dobre fun ción, como mantenza para o gando e procesándoo para a extracción do alcohol, para o
calé adquirida en París a maquinaria necesaria e os alambiques.
A Escala Agrícola Provincial perrr.anecería durante a súa curta vida ubicada na finca
e pazo de A Caeira, aínda que as condicións,
tanto da edificación como da finca, non fosen as ideais, nin tan siquera as máis adecuadas. Por iso, xa nas discusións que se
producen no ano 1877 en arde á reforma do
regula mento, pensouse no traslado da Escola .a outro lugar, argumentando para iso que
a granxa tiña unhas calidades de terra non
idóneas, e que o edificio do internado, palas
súas deficiencias, ocasionaba moitos gastos
á Deputación.
A dirección da Escala nos seus primeiros
tempos estivo a cargo, como xa dixemos antes, de D. Casimiro de la Viña, ó que debeu
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sustituir con carácter eventual D. Severiano
González Reguera!, quen foi confirmado no
se u post o en novembro de 1877, desempeñándoo ata xaneiro de 1883, no que cesou,
sustituíndoo
D. Francisco Alcarrad que
exerce como Director da Escola desde abril
de 1883 ata outubro de 1885, data en que
cesa para ser ocupada novamente a dirección por D. Severiano González Reguera!,
que se manterá nela ata a desaparición da
Escola.
O resto do persoal da Escola Agrícola
Provincial
reducíase
a
dous
capataces
e,
.
eventualmente, algún xornaleiro. Os medios
,
.
.
.
econom1cos eran 1ntegramente proporcionados pola Deputación . Foi precisamente a
carga presupostaria que o seu sostenemento
orixinaba, a que deu ó traste co centro, xa
que na formación dos presupostos de 1886 é
tomada a decisión de suprimila, xuntamente
coa Escola de Artes e Oficios, e iso foi así, a
pesar da suspensión do acordo da Deputa-·
ción polo Gobernador Civil, contra o cal interpuxo recurso a Deputación, que levo u á
definitiva c lausura do centro, ó se publica-la
R.O. de 2 de xuño de 1886, que considerou
como válidos os acordos da Deputación, que
foran suspendidos polo Gobernador.
A supresión da Escola produciu, na sesión da Deputación, comentarios exp licativos e xustificativos, aínda que non cons iderasen que estaban facultados para iso, e o
fa cían " ... como se tivese suprimido un ha
escola de tauromaquia, se tivese o mal acordo de crea la". Non obstante, ademais done-

244

cesario recorte presupostario, aducían que a
Escola foi un absoluto fracaso, porque a
granxa utilizada era de moi baixa calidade, o
edificio-albergue estaba nun estado ruinoso ,
.
, .
.
.
o ens1no teonco era case 1nex1stente, e a
práctica reducíase a conside rar ós alumnos
como xornaleiros, e que ademais algúns ensaios que requeriron a adquisición de ·maquinaria, en uvas e manteiga, foran un fracaso e houbo que abandonalos .
O Gobernador Civil da provincia non cesou, sen embargo, na súa teima de contar
cunha Escola Agrícola e, ó ano seguinte, na
sesión da Deputación de 27 de decembro de
1887, pide a nova instalación dunha granxaescola experimental, a creación da cal autorizaba o Decreto de 9 de decembro de dito
ano, que se discutirá na reunión extraordinaria convocada para o 8 de xaneiro de 1888,
na que, definitivamente, a Deputación rexeita a petición da nova creación e acorda
que, en todo caso, se interese a súa creación
polo Ministerio de Fomento, e que a Deputación, de ser creada, prestaría o seu apoio .
Unha última intentona prodúcese en
1913, sendo a proposta novamente rexeitada
co argumento de que o sostenemento destas
escolas corresponde ó Estado e non ás Deputacións . A pesar disto, e xa neste século,
impulsará e apoiará económicamente iniciativas tan importantes nas ardes agrícola gandeira-forestal como a Misión Biolóxica e
o Centro de Lo urizán, imped indo a desaparición do primeiro, e facendo posible a creación do segundo como se pon de releve nos
apartados que adicamos a cada un deles.

•
•

•

•

BANCO DE
EMPRESTIMOS OS
AGRICULTORES
O atraso na modernización das explotacións agrarias galegas, unido ó seu minifundismo que non permite a acumulación excedente de capital algún, tradúcese un ha agudización das crises agrarias de subsistencia,
tan típicas do Antigo Réxime, e que perduran no campo galego. Esta situación mantiña
con certa preocupación ós Gobernantes,
preocupación que · se manifestaba cando
facía presencia a miseria asoladora. A dura
crise de 1853 que afectou especialmente a
Pontevedra, como se reflexa no acta de sesión de 13 de abril deste mesmo ano "triste e
desconsolador é sen dúbida o cadro que presenta o territorio galego e con especialidade
, a provincia de Pontevedra, aflixida coa falla
case absoluta da última colleita e, o que é
peor, aínda coa perspectiva de experimentar
igual desgracia na próxima ... a miseria pública é de tan alta afección que non quedan siquera grans para sementa-los terreas .. .
moitas familias de infelices labregos
,
.
.
arru1nanse para non se 1mpor en mo1tos
anos, como lles sucedería se os deixasen
abandonados á súa desgraciada sorte e na
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do someter á ~u aprobkd<lR:cl trabajo contlado por
ellos á Jos sujeto~ :ll'riba mencionados. l.Hcba rcu...
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fa for111a sigaientu:
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necesidade de se entregar nas mans dos especuladores ... " que no mellar dos casos lles
cobrarían entre un 50 e un 60o/o de interés
polos seus cretas.
Esta acuciante necesitade de creta para o
campo, xunto á coxuntura favorable produ cida polos efectos desamortizadores, que
proporcionaba ós Concellos un pequeno ca pital, procedente da redención dos censos e
foros das cofradías, irmandades, funda cións ... fixo que estes organismos solicitasen a creación de Bancos Agrícolas.
O de Pontevedra parte dunha iniciativa
do Gobernador, que solicitaría á Deputación
o seu dictame, en col da conveniencia de establecelo con fondos existentes nas mans da
Xunta Provincial de Beneficencia, que recibi ra da congregación de Santiago Apóstolo,
120.000 reais, proposta que obtería o total
apoio da Deputación, dado no transcurso da
mesma sesión do 26 de novembro de 1854.
Pero haberá que agardar aínda un ano
para que se establezan as bases da creación
do "Banco Provincial de Préstamos" de
Pontevedra o u ''Banco Agrícola", como ta mén será <;ienominado, dilación que é posible
estea relacionada coa agardada promulgación das Leis de Bancos de Emisión e Sociedades de Creta de 1856. Tras elas, aparecen en Galicia, diversas entidades bancarias
e de creta en Santiago, A Coruña e Vigo.
Volvendo ás bases da súa creación foron
aprobadas éstas, en reunión celebrada no
despacho do gobernador civil o 4 de xaneiro
de 1856 e publicadas no BOP de 28 do mesmo mes. Na primeira delas dicíase que
"baixo os auspicios do Sr. Gobernador Civil

desta provincia, dacordo coa Xunta Provincial de Beneficencia, Deputación Provincial e
maiores contribuintes, créase en Pontevedra
un Banco de Préstamos en beneficio dos pequen os agricultores da provincia".
O Banco iníciase cun capital de 140.000
reais destinados a este obxecto pola Xunta
Provincial de Beneficencia e Gobernador Civil, e ademais das cantidades que a tal efecto
destinaba a Deputación Provincial, que habi lita un fondo de 80.000 reais con cargo ó
artículo de camiños veciñais e capítulo de
obras públicas do presuposto provincial; segundo consta no acordo de 26 de xaneiro de
1856. Sumaríase a todo isto o "producto das
suscripcións voluntarias, ó fin do cal se excitaba por toda medida posible a filantropía
das persoas acomodadas da provincia".
Segundo establecen a súas bases funda cionais, créase para proporcionar diñeiro barato ó indixente e mísero campesiño, facili tándolle préstamos "dende o mínimum de
100 reais ata o máximo de 500 que se poderá
ampliar ata 1000" cun ~'interés anual do
5o/o". O prazo dun ano será tamén ampliable
en casos especiais; ademais tencionaráse
que os prazos dos reintegros dos empréstamos coincidan coa época da colleita, e a
concesión dos mesmos coa da sementa preferentemente. A solicitude de empréstamo
debía ser acompañada dun informe do cura
párroco e do mairdomo pedáneo, co visto
bon do Alcalde e o selo do Concello.
O Regulamento do Banco publícase no
BOP de 9 de abril dedito ano 1856 e nel desenvólvense as bases xa ditas sinalándose,
en canto ó que ó Goberno e administración
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del mesmo se refire, que "o Banco está
baixo a dirección dunha Xunta de Goberno
composta do Sr. Gobernador Civil, Presidente, dun Deputado Provincial, dun Vocal da
Xu nta Provincia l de Benefi cencia, doutro da
de Agricultura, e de tres c idadanos elexidos
entre os maiores contribuíntes". Contémplase ademais a creación "en cada unha das cabezas de partido e poboacións de importancia da provincia" dunhas Xuntas Auxiliares
da de Goberno do Banco, aín da que se sinala
que '' lnterín o estado dos fondos non o faga
necesario, suspéndese a acción das Xuntas
Auxiliares., limitándose por agora o nomeamento de Comisionados que desempeñarán as funcións de aquelas".
Cara ó ano 1869, isto é, trece anos despaís da súa creación, parece que o volume
do Banco era xa suficiente para que se producisen propostas descentralizadoras, orien tadas no senso contemplado no ReguJamen to do Banco do ano 1856, aínda que con lixeiras variacións, como a que, en sesión de
27 de xuño de 1869, presenta o Deputado por
Vigo, na que se pide como punto de partida
para a reorganización do mesmo ''cese ... nas
súas funcións o Banco Agrícola de Préstamos
integrandoo en Depositaría da Deputación na
Sección de Contabilidade da mesma, que se
organ ice con sucursais en tódolos partidos
distribuíndose nestes o seu capital por partes
iguais, que se establezan Xuntas en tódolos
partidos, compostas, a da capital, do Deputado Provincial pola mesma, Presidente, dun
individuo da Xunta de Ag ricultura, Industria
e Comercio, do Alcalde popular, do Oficial
encargado da Contabilidade e do Depositario
de Fondos Provinciais, e a dos partidos, do

Deputado Provincia l, President e, do A lca lde
popular, do Depositario do Concello e dun
veciño elexido pola Deputación ó cargo do
ca l estará a distri bución dos fondos ... que as
Xuntas de Pa rt ido rindan can t as á da cap ita l
q ue, tras examinalas, presentará á aprobación da Depu tación e publicará no Boletín e
que ditas Xuntas se suxeiten por agora ó Regulamento actual do Banco no respectivo ás
condicións e forma dos préstamos; e por últ imo, q ue a Deputación dote anualmente as
cantidades q ue lle sexa posible para
aumenta -lo capita l do Banco".
•

A moción será aprobada e incluirase no
presuposto do exercicio segu inte a cantidade de 9.000 reais con destino ó aumento do
capita l do Ba nco .
Esta proposta será contestada pola Xun ta do Banco que lle recorda á Deputación
que o se u dereito é igual ó doutro accionista.
Na mesma sesión de 28 de xullo a Corpora ción dispón desenrla-lo antedito, urxindo ó
Gobernador" a que no termino de tres dias
se leve a cabo o disposto pala Corpora ción ... ". A descentralización favorecía indu dablemente o achegamento do creta ó cam pesiño destinatario do mesmo.
As cantas do Banco, que en cumprimen to do disposto no seu Regulamento, publicaban cada trimestre a entrada e saida de
caudais, amosanno-lo desenvolvemento do
mesmo. En 1878, tiña vixentes 800 préstamos concedidos a o utros tantos agri cu ltores, por un importe de 63.500 pesetas, unidade monetaria que, dende 1870 terá sustituido ó real vellón. Os 500 agricultores bene•
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ficiados residían en nove partidos xudiciais
da provincia; de Vigo e Tui, non figuraba
ningún, sendo a maioría do de A Estrada,
234, e Pontecaldelas, con 118, mentres de
Ponteareas e Redondela só figuraban dous.
No terceiro trimestre de 1885, o número de
empréstimos en vigor concedidos a outros
tantos agricul tores era de 616, en cuantías
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que oscilaban de 50 a 250 pesetas cada un e
que sumaban en total 63.650 pesetas . Dende
este momento e ata 1920, as novas sobre a
marcha do Banco Agrícola dispoñemos son
escasas e nos chegan unicamente a través
do nomeamento de Vocais que anualmente
realiza a Deputación para a súa Xunta de Goberno.
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Acceso ó Pazo de Salcedo.
Misión Biolóxica.
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•
MISION BIOLOXICA
DE GALICIA

•
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Está instalada nunha finca propiedade da
Excma. Deputación Provincial, cedida na act ualidade ó Consel lo Superior de 1nvestigacións Científicas, cunha extensión conxunta
das dúas fincas que a compoñen, Granxa de
Salcedo e Vi lar de Mato ou Boreira, quince
hectáreas, dez áreas e corenta e cinco cen tiáreas, situada na parroquia de Salcedo, termino municipal de Pontevedra, a dereita da
estrada de Pontevedra a V igo, con Pazo, Ca-

•

pela, edificio auxiliar, harreo, pombal, estanque, ceador, etc.
No 1921 créase a Misión Biolóxica de Galicia , dentro do recinto da Escala de Veteri naria en Santiago de Compostela, dependente da Xunta para Ampliación de Estudios
e lnvestigacións Científicas, senda designado Directoor D. Cruz Gallástegui Unamuno.
A Misión Biolóxica de Galicia, funciona
dentro da Escala de Veterinaria ata que, en
1926, se pecha a mesma por cesión do local
ó ramo de guerra, .aínda que a Escala deixara
de existí r en 1924 e, polo tanto, a Misión
Biolóxica non dispón de lugar de instalación.
O Patronato procura entón o apoio das Deputacións galegas e a de Pontevedra, coa
axuda, de comenzo, da de Ourense, solicita

da X unta para Ampliación de Estudios e 1nvestigacións Científicas, o establecemento
da Misión Biolóxica en Pontevedra. Acépta se o ofrecemento e a comenzos de febreiro
de 1927 a Misión Biolóxica de Galicia efectúa
a súa instalación provisional no Pazo Provincial de Pontevedra e na finca" A Tablada"
de Campolongo. Un ano despois, en 1928, a
Deputación adquire o Pazo e a finca de Gandarón (Granxa de Salcedo), para instalar nela a Misión Biolóxica que segue dirixindo
Cruz Gallástegui.
Con relación a esta instalación e a posterior cesión da Finca, resulta ilustrativa a sesión do Pleno da Deputación de 29 de decembro de 1930, na que se aprobaba o presuposto do Organismo Provincial para o ano
1931. Dáse canta na mesma dunha Moción

Fato de cursillistas dos anos cuarenta na Misión Biolóxica .

•
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Canastro do Pazo de Salcedo dos máis grandes de Galicia.

do Deputado Sr. patiño Muñóz na que propón que a partida destinada a sostenemento
da Granxa de Salcedo se aplique á repara ción extraordinaria dos edificios da Granxa
ou a amortización do préstamo concertado
para a súa adquisición, coa Caixa de A forros
de Vigo e que, nas condicións que expresa,
se ceda a Finca de Salcedo á Misión Biolóxica de Galicia, por entender que a Misión debe continuar en Salcedo porque "o traslado
de dita 1nstitución da indicada finca non procede nin técnica nin económica nin socialmente, aludindo ás campañas de prensa que
formulaban cargos á Corporación, supóndolle propósitos de deshauciar a Misión can - ~
do está fora dos desexos de tódolos Srs . Deputados" .
.
Da Intervención do Sr . Patiño Muñoz e
doutros corporativos na referida sesión, dedúcese que a Misión Biolóxica paso u a
ocupa-la finca de Salcedo cando esta foi adquirida poi a Deputación, pero que a formali zación da cesión da mesma non se produce,
como veremos lago, ata o ano 1931 . Na se-

sión de 29 de decembro de 1930, unha
minoría de Deputados entre os que se en contra o Presidente, Sr . Casas Med rano,
cuestiona e mostra certo desagrado por
unhas declaracións do Sr . Gallástegui, Director da Misión . O Sr. Casas explica que,
cando saíu a Misión Brolóxica de Santiago ,
se instalou en Pontevedra arrendando a Deputación a Finca de A Tab lada, e que recibía
subvencións das Deputacións de Ourense e
Pontevedra, xa que as da Coruña e Lugo non
contribuíron ; ó adquirí-la Deputación a Granxa de Salcedo , entregouse á Misión Biolóxica por arde verbal do Sr. Presidente e "realizáronse moitas obras con grande desconcerto , dirixidas polo Director, sen títulos para
iso" ; referíndose a campaña de prensa na
que "se lle quere pór en contra da Misión
Biolóxica e non haberá ninguén, di, que poida
aportar un dato que demostre este desexo".
O Sr. Casas considera despois que non existe unha correspondencia por parte da Mitodo o que solisión , á que lle foi concedido
.
citaron, chegando a prescindir da Deputa'
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ción nos Sindicatos para a reproducción de
sementes.
Por outra banda, out ro De putada, o Sr.
Casal, recorda que a Granxa de Salcedo foi
ofrecida pala Comisión Provincial á Dirección X~ral de Emigración para instalar nela
unha Escala Profisional de Traballo, con preferencia de Agricultores, e de reeducación
de muti lados do campo . Finalmente, e por
maioría, é aprobada a proposta do Sr . Patiño
pala que se cede a Granxa de Sa lcedo á Misión Biolóxica por cinco anos, con carácter
gratu ito e determinadas condicións, entre
elas que, cando a Misión Biolóxica implante
o réxime de obreiros becarios para formación
de Capataces Agrícolas, reservará a metade
das prazas asignadas a labregos naturais
desta Provincia; conservando a Deputación
a facultade de inspecciona-la finca e interesando a concesión dun pasto no Patronato
Local da Misión Biolóxica.
Na sesión de 5 de marzo de 1931, dáse
canta do escrito da Xunta para Ampliación
de Estudios e lnvestigacións Científicas, participando a const itución do Patronato Loca l
da Misión Biolóxica de Galicia, que preside o
Rector da Universidade O. Alejand ro
Rodríguez Cadarso e do que forman parte,
ademais do Director da M isión, un represent ant e de cada unha das Deputacións Provinciais Galegas "que cooperen á obra da Misión". Como rep resentan t e da Deputación
de Pontevedra en dito Patronato, desígnase
o seu Presidente Sr. Casas Medrana. Na sesión do 27 do mesmo mes de marzo, tí canse
enteirados da entrega o día 22 do mesmo
mes da Granxa de Salcedo á M isión Biolóxica, e como nesta pri mei ra entrega non se fi -

xo referencia ás dúas parcelas situadas fóra
da finca "Ca banas" e "Borreira", inmediatas
á Granxa pero situadas tora do peche da
mesma, 9córdase que se encargue de tales
parcelas a Xunta do Patronato da Misión. En
sesión de 30 de abril de 1931, despois do
cambio de Réxime , desígnase vocal da Xunta do Patronato en representación da Deputación, ó Presidente da súa Comisión X estora O. Bibiano Fernández-Osorio Tafa ll . Despaís de varias prórrogas da cesión primitiva a
Finca de Salcedo foi cedida pala Deputación, e por prazo de cincuenta anos, ó Consello Superior de lnvestigacións Científicas,
en sete de decembro de 1951.
No 1940, ó se crea -lo Consello Superior
de 1nvestigacións Científicas, a Misión Biolóxica paso u a depender de dito Organ ismo,
integrándose no Patronato "Alonso de
Herrera" que desapareceu posteriormente,
senda na actualidade a Misión Biolóxica de
Ga licia un dos quince Institutos do C.S.I.C .,
adicado á investigación no eido das ciencias
agrarias e da terra, dependendo directamente de dito Organismo.
Non é est e lugar para talar do labor da
Misión Biolóxica de Ga licia e da importancia
que esta revest iu para a ag ricu ltura galega,
rem itindo ós int eresados polo tema ó libro
" Homenaxe a Cruz Ga llástegui Unamuno",
ed itado neste mes m o ano pala Excma . Deputación Provincia l, podéndose distingui r
t res períodos. O primeiro desde a súa funda ción ata 1949, no que a Misión investiga e f omentB o cultivo do m illo híbri do, insta la a
piara, inicia os t raballos de selección de gando vacuno, crea o Sindicato de Sementes e
selecciona variedades de patacas .
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De 1949 a 1961, que comprende o segun do período, créanse as seccións de Fisioloxía
Vexeta l e Química Agrícola, que realizan estudios sob re prat enses, sustancias reguladoras do crece mento, reproducción vexetativa
do castiñeiro e en raiga mento do castiñeiro,
vernalización do millo, fertilidade dos solos,
etc . ampliando tamén as suas li ñas de investigación, as seccións de mellara vexetal, ci toxenética e xenética animal. O terceiro
período, dende 1961 ata hoxe, mantén as liñas t radicionais de xenética e im pulsa ou
abre out ras áreas de investigación, co gallo

Fachada do Pazo de Salcedo.

da incorporación de novas becarios, senda
os traballos máis importantes desenrolados,
a selección no mi llo cara a sequía, o estudio
da afinidade química entre viníferas selectas
e diversos patróns, para evolución do conti do en estróxenos en diferentes pratenses, a
fertilidade de solos e a súa cartografía a nivel
provincial, etc., realizando tamén mellaras
importantes na estructura do Centro, como
a inauguración do edificio de laboratorios, a
ampliación de cochiqueiras e a instalación do
rego de aspersión con estanque regulador.

Fachada Principal
do Pazo de Lourizán

•
CENTRO FORESTAL
DE LOURIZAN
Este Centro, aínda non dependendo directamente da Deputación Provincial que,
por outra banda, está representada no seu
Patronato , ten as súas instalacións nunha
finca propiedade da entidade provincial, que
foi cedida no 3 de novembro de 1943 ó
Centro Rexional de En si nanzas, 1nvestigacións e Experiencias Fo restais (CR El EF), por
un prazo de v inte anos, prorrogado despois
por acordo da Deputación de 25 de setembro
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de 1952 ata o 29 de maio do ano 2003, data
na que finaliza igualmente a cesión que en 30
de maio de 1975 se fixo ó Instituto Nacional
de 1nvestigacións Agrarias (1N 1A) de 35 hectáreas, segregadas das que integraban a totalidade da finca inicialmente cedida ó
CREIEF.
A finca de Lourizán foi mercada a través
de escritura pública poi a Escma. Deputación
Pro vi n ci a 1 o 8 de out u b ro de 1943, e por un
importe de 1.904.139 pesetas, estando situada a uns 3 km. de Pontevedra na marxe
esquerda da estrada de Pontevedra a Cangas. Tén unha superficie de 50 hectáreas e
dentro dela encóntrase o Pazo e edificacións
anexas, que ocupan unha superficie en pran ta de 1.147 m2, a Escala de Capataces, edificio de laboratorios e dirección, lavadeiros,
fonte-lavadeiro, almacén, talleres, pombal
hórreo e outras edificacións máis .
Esta finca, os nomes anteriores da cal faron "A S erra" e "A G ranxa", pertenceu hai
máis de dous séculas ó Marqués de Castelar
e de la Sierra e, tras varios cambios de propietario, foi adquirida no último tercio do século XIX por D. Eugenio Montero Ríos, destacado político galego que, ademais de Ministro en varias ocasións, foi Presidente do
Senado e do Goberno. A finca de Lourizán,
cando a adquiriu Montero Rios, tiña unha
superficie de 30 hectáreas que, con diversas
adquisicións posteriores, se ampliou ata as
50 actuais, realizando nela unha grande trasformación, adicando unha parte a viñedo e o
resto a plantacións ornamentais, introducindo ou extendendo especies raras ou non coñecidas no país: ciprestes, araucarias, crip-

256

tomerias, fentos arbóreos, cedros, magnolias, camelias, plátanos, eucaliptus, li quidambar, aligustres; contratando a especialistas franceses en xardinería, senda fran cés o Arquitecto que construí u o Pacio,
que se comenzou a edificar cara 1880, sobre
restos dun pazo do século XV, e foi rematado nos últimos anos do XIX.
A través dos libros de actas, podemos
determinar con toda exactitude as etapas
que levaron á adquisición da finca de Louri zán, e cales eran os obxectivos que se pretendían cubrir con esta adquisición. Na sesión do 6 de xuño de 1942, acórdase inicia-la
tramitación dun presuposto extraordinario
de dous millóns de pesetas "para adquirir
unha finca que contivese algunha edificación
e terreas de explotación agrícola, forestal e
gandeira co obxecto de destinala exclusivamente ó Fogar Provincial que se denominaría
"José Antonio Primo de Rivera", e para que
os acollidos se iniciasen na devoción e ensi no das tainas do campo, xa que os terreas
adquiridos para este obxeto, no lugar de A
Seca, non se consideran apropiados porque
van ser atravesados pola vía do ferrocarril".
Pero na sesión seguinte, extraordinaria,
do 13 de xuño de 1942, modificouse o anterior acorda, en canto ó destino da finca ó
dispoñer que "non sexa adicada exclusivamente a Fogar Provincial, senón que poidan
tamén instalarse nela institucións de fomen to e instrucción" . Na sesión de 3 de agosto
apróbase o presuposto extraordinario, con
operación de creta que máis .tarde se
concertaría co Banco de Creta Local de España, e por un importe sinalado inicialmente
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Escala de Capataces en Lourizán.

de dous millóns de pesetas. A.gora ben, no
seguinte mes de setembro, na sesión de día
26, o Presidente dá conta á Xestora da próxima chegada a Pontevedra do Director da Escola Forestal de 1nvestigacións e Experiencias, co fin de estudia-la posibilidade
de che.
gar a un acordo coa Deputación a fin de crear un Centro Rexional adicado a ensinanzas
e investigacións forestais, que se rexirá por
un Patronato, a constitución do cal será determinada nas conversas a celebrar con ditos
Directores.

A Corporación, considerando a importancia de dita creación, designa a dous
representantes para que concreten cos visi tantes unhas bases reguladoras da cesión da
finca de Lourizán, que se someterán á aprobación definitiva da Xestora. E a primeira vez
que a finca de Lourizán aparece nas Actas
do Pleno con no me propio, o que denota
que as conversas para a súa adquisición faron xa iniciadas con anterioridade, e que se
chegara, ou estábase a punto, de chegar a
un acordo cos propietarios .
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As vías, de feíto, convértense en vías de
dereito na sesión de 26 de maio de 1943, na
que se dá canta da publicación no BOP n°
105, de 9 de maio, de anuncio para adquisición dunha finca de "cincuenta hectáreas na
que haberá de se instala-lo Fogar Provincial
José Antonio e outros Centros de fomento e
instrucción", sen que se formulasen recla macións; e dáse canta igualmente da proposta que fai a Caixa de Aforros "ofrecendo
a finca da súa propiedade de Lourizán", propondo a Presidencia a adquisición urxente
de dita finca por reuní-las condicións esixidas, procedendo a instruir expediente no
que informarán os Técnicos que se especifican, sobre condicións, valoración e tasación
dos edificios e finca.
No Boletín Oficial do Estado, n° 74, do
día 15 de marzo de 1943, aparece inxerida a
Orde de 21 de febreiro de 1943, pola que se
crea en Pontevedra un "Centro Rexional de
En sinanzas e 1nvestigacións e Experiencias
Forestais", que no seu apartado primeiro di
"1 nstalado na finca den o mi nada Lo u rizá n,
cedida ó efecto poi a Excma. Deputación da
citada provincia". O Centro Rexional ten por
obxecto "o fomento das ensinanzas forestais e a realización sobre as especies de erecemento rápido de toda sorte de experiencias e investigacións, comprendidas dende a
creación de masas ata o seu aproveitamento
e industrialización". Dito Centro dependía
dun Patronato que presidía o Presidente da
Excma. Deputación Provincial de Pontevedra, e no que se integraban catro Vocais,
designados polo propio Presidente a proposta da Deputación de Pontevedra, ademais do
Director da Escala de Enxeñeiros de Montes,
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e dos catro Enxeñeiros Directores dos Servicios Forestais.
Salvados os diversos trámites legais e administrativos, na sesión extraordinaria de 17
de setembro de 1943, acórdase adquirir da
Caixa de Aforros, e da Marquesa de Alhucemas, a finca de Lourizán, correspondendo
unha quinta parte á Marquesa e o resto á
Caixa de Aforros, formalizándose o escrito
público de compraventa, como xa dixemos,
o 8 de outobro de 1943, senda na sesión de 3
de novembro de 1943 na que se adopta o
acordo de ceder "a título gratuito e por un
prazo de vinte anos" ó Estado para instalar
un Centro Rexional de Ensinanzas e 1 nvestigacións e Experiencias Forestais, da finca ti tulada "Granxa da Serra" que se compón do
Pazo principal e doutras edificacións, e
cunha superficie de algo máis de 39 hectáreas, cedendo tamén ó Centro a finca
"Touza", a labradío-regadío de 30 areas,
correndo a cargo do Centro os gastos do
.,
.,
sostenemento, conservac1on, reparac1on,
contribucións e seguros, pertencendo ó
Centro os aproveitamentos, reservándose a
Deputación, únicamente, o referente ó arborado existente no momento da entrega; con tinuando o resto da finca en administración
directa da Deputación.
Tamén en sesión de 5 de outubro de
1948, accedeuse en forma condicionada á
petición da Xefatura do Servicio de Selección de Gando Vacuno, cedendo a parte da
finca de Lourizán libre de destino por un
período de vinte anos, a condición de que
nun prazo de cinco, se cumprisen os fin s
ofrecidos polo Patronato do Plan Agrícola de
Galicia.
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Recepción a Montero Ríos na súa Casa Pazo de Lourizán.

De feito, e dende a súa creación e instalación en Lourizán, o CREIEF, vai aproveitan do paseniño a finca e as súas instalacións, e
pondo en marcha o conxunto de actividades
dacordo eos obxectivos da súa creación .
Dende o ano 1946, o Pazo convértese en
residencia de prácticas para os alumnos da
Escala Técnica Superior de Enxeñeiros de

Montes, e reestructúranse e amplían edificios para Cursos de Gardería. A partires de
1954, comenza a funciona-la Escala de Capataces Forestais. Dende a instalación primitiva do Centro, aproveitouse un grande invernadeiro, e conserváronse os xardíns e arboredo, utilizando un monte para experimentación de especies vexetais ornamentais
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Fachada principal do Pazo de Lourizán.
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e forestais. O lagar foi trasformado en laboratorio, e en 1947 créase unha sección do
1nstituto Forestal de 1nvestigacións e Experiencias, que na actualidade é un Departamento Forestal de Zonas Húmidas, dependente do 1nstituto Nacional de 1nvestigacións, as principais liñas de investigación do
cal son, na actualidade: a) xenética forestal;
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b) introducción de especies forestais; e) restauración con frondosas do monte galego;
d) patoloxía e entomoloxía forestal; e) ordenación e selvicultura; f) fertilización forestal;
g) prevención de incendios forestais; h) ·madeira laminada e os seus usos; i) riqueza micolóxica do monte ga lego; e 1) ecolo?<ía .
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A ESTRADA DE
VIGO A CASTELA
Así se den o mi na a maioría das veces nos
documentos da época e tamén chamada,
nalgunha ocasión "Estrada de Madrid a Pontevedra e Vigo", e, Estrada de Madrid a Vigo, o u da Corte a Vigo, cos seus ramais a
Santiago, Pontevedra e Tui, e que terminou
chamándose, xa nos anos de 1860, e o segue
na actualidade, de Villacastín a Vigo. A realización desta estrada de primeiro orde é, de vital importancia para a comunicación co exterior da provincia e de toda Galicia, foi unha
das atencións constantes e preferentes da
nosa Deputación. Un ano antes da súa instalación, e ó tempo que se suprimía o arbitrio
sobre os carros do país, pasto en vigor dous
anos antes, por R.O. de 16 de xaneiro de
1835, preveuse un repartimento anual de
600.000 reais entre as provincias de Ourense
e Pontevedra "para levar a cabo a empresa
que ambas teñen de facer camiños xerais
que as poñan en fá ci l e directa comunicación
con Castela". O repartimento si na lado
cesaría ó rematar de reintegra-los gastos orixinados pala construcción da Estrada de Vi-
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go a Castela, e os seus rama is a Santiago,
Pontevedra e Tui, e o reparto do cupo de cada provincia fíxose en princip i o,
-recargando algo máis a Vigo, Tu i e Pontevedra e ós pobos ou municipios polos que
discorría a Estrada e rama is - , por Con celias, e dentro destes por parroquias, baixo
a responsabi lidade do maiordomo-pedáneo .
Neste pri meiro ano, a Xunta Especial de
Camiños, de acordo cos Gobernadores Civís
das dúas provincias, procedeu a asignar a
cada un ha a cantidade anual a recaudar ,
correspondendo a Pontevedra 325.000 reais.
Se ben pala R.O. do 30 de abril de 1836
dispúxose a supresión das Xuntas Protectoras de obras de camiños ou portas, que faron reemprazadas no adm inistrativo e económico polo Gobernador Civil e a Deputac ión Provincial, non debeu suceder así coa
Xu nta Especial do camiño de Vigo a Castela,
cese que se decretou pala Rexencia a comenzos de 1841, como se desprende da sesió n da Deputación de Pontevedra de 21 de
marzo de dito ·ano, na que consta a satisfacción da Corpo ración pala publicación dedito
Decreto, no que as respectivas Deputacións
Provinciais sustitúen á Xunta Especial.
O d ictame da Comisión de Camiños da
Deputación do que se dá canta en dita sesión exténdese en consideracións sobre a
improcedencia e os inconvintes que se derivaron da existencia de dita Xunta, en especial á hora do reparto entre os Concellos da
contribución dos 600.000 reais. Desaparecida a X unt a - din-, ó ig ual que as Deputacións Forais de Vascongadas, a de Ponte..
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vedra poderá facer máis camiños, e en canto
ó de Vigo a Castela, hai que darlle un forte
impulso sen reparar en sacrificios", para
que se cumpran os ardentes desexos da inmensa maioría dos seus representados . Fatal foi ata agora o xiro que se lle deu a este
negocio vital, porque con escándalo e admiración xeral, víuse secundar por xenios maléficos os esforzos dalgunhas cidades inimigas
irreconciliables da nasa prosperidade. Elas
coñecen ben a importancia do no so camiño,
e a guerra que nos fan, máis que nada, acredita as afirmacións que quedan demostradas; e que sería un crime se por respetos mal
entendidos se deixase de facer un ben inmenso de utilidade e t ranscendencia incalculables. A Deputación pois está resalta a remover con man forte tódolos obstáculos"; e
nomean unha Comisión para despraza rse a
Ourense; e dictan medidas "fortes" en once
apartados, pa ra o cobro dos repartimentos
da estrada, atrasados e actua is.
I/

11

En abril de 1842 a Comisión da Deputación encargada da estrada de V igo a Castela
e os seus rama is, ere convinte proceder á reparación da lgunhas obras deterioradas da
mesma, e saca a pública subasta ante os
Concellos de Vigo e T ui e Deputados Provinciais destes Partidos, no BOP do día 20 de
dito mes e ano; o firme da liña que se atopa
explanada no ramal de Tui, entre a cidade e a
ponte sobre o río Lauro, dunhas dúas mil va ras; o f irme da liña que se atopa explanada
no primei ro anaco da estrada xeral, de 349
varas liniais; e o completa -lo fi rme, da liña de
medio f irme , no primeiro anaco da estrada
xe ral, pertencente ó dist rito de. Vigo .

'
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•

•

A mesma Comisión da Deputación de
Ponteved ra, expón ó Gobernador Civil da
Provincia en 17 de maio de 1844, q ue a Deputación no mes de xa neiro faci litou á Intendencia para que non se para lizase o pago das
obras da estrada de Vigo a Castela, e por
conta do que debían os Concellos, a cantida de de 100.000 reais, e aín da que oficiou ós
debedores para que anulasen a súa débeda
non o f ixeron . O Gobernador ameázalles a
que en prazo de oito días ingresen na Deputación os descubertos. Os emprazados e as
débedas eran : A Estrada, 26 .000 reais; Car-

b ia , 1O. 000; C u n ti s, 6. 000; M ora ñ a , 4. 000; e ,
A Golada, 4 .000 .
A Deputación, pola súa parte, en sesión
do 24 de xuño de 1844, acorda dirixir unha
exposición ó Goberno da S. M . para que a
estrada de V igo a Castela, se decla re ou con sidere como estrada xera l, o u que polo menos, en atención á importancia de dita obra,
contribúa para a mesma con algún auxi lio
dos fondos do Tesau ro .
Os repartimentos da cont ribución para a
estrada de Vigo a Castela e os seus rama is,
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séguense xirando tódolos anos. O correspondente a 1845, publícase no BOP do 7 de
abril, e importa os 325.000 reais inicialmente
autorizados, cantidade á que se agrega o 1%
por recaudación e conducción dos cartas á
capital, e tómase como base a contribución
de utensilios. Xa no presuposto ordinario de
1846, e en relación coa R.O. de 11 de xuño
de 1844, a Deputación, no capítulo 4. o
"Obras públicas", consigna a cantidade de
700.000 reais para satisfacer ó contratista
das obras da estrada de Vigo a Castela e ra mais a Tui e Pontevedra, e os restantes ata
completar o total do capítulo de 784.767 reais, para sol dos do persoal: enxeñeiros,
sobrestantes, celadores, un escribano e tres
peóns camiñeiros e as indemnizacións, polo
que a estrada de Vigo a Castela leva o oiten ta por cento do presuposto total da Deputación para dito ano que é de 1.087.602 reais .
E o mesmo acontece nos presupostos
dos anos sucesivos ata o de 1859 en que desaparece, pois en todos eles a consignación
dos 700.000 reais, para a estrada de Vigo a
Castela, ademais de outras cantidades para
persoal e indemnizacións, é constante, e ten do en canta que os presupostos de ditos
anos superan en moi pouco o millón de reais,
non ofrece dúbida algunha o extraordinario
esforzo económico que a Deputación fai para ver acabada a construcción desta funda mental estrada.
Por R. O. de 6 de xuño de 1846, destinanse 32.219.480 reais á obras de cinco estradas
xerais, entre as que se atopa a Estrada de
Madrid a Pontevedra e Vigo", cunha extensión en leguas de 20.000 pés de 121, en total,
11

cun presuposto primitivo de 37.719.600 reais; cun auxilio do Estado de 18.859.800 reais, e outro tanto ó cargo das provincias
afectadas. A parte da estrada na nosa provincia era de 19 leguas e tres cuartos, cun
presuposto primitivo de 8.582.066 reais, dos
cales aportaba o Estado 4.291.033 reais e
un ha cantidade igual a provincia · de Pontevedra, a través da súa Deputación.
A pesares de tódolos requerimentos, o
abono por parte dos Concellos da provincia
das cantidades destinadas á execución das
obras da estrada de Vigo a Castela e os seus
ramais, segue facéndose con grande demora, como o demostra o feito de que a Deputación teña que conminar publicamente ó
pago inmediato das súas débedas no BOP
do 6 de xaneiro de 1847, ameazándolles co
despacho de Comisionados para o embargo .
A pesares das débedas o repartimento dos
325.000 reais segue, e as normas para
efectua-lo do ano 1847, aparecen no BOP do
12 de marzo.
A petición da Deputación de que a estrada de Vigo a Castela se considerase entre as
xerais e que, como vimos, recolleu xa a R.O.
do 6 de xuño de 1846, reafírmase na tamén
R.O. de 12 de abril de 1849, ó dispar que a
estrada de Madrid a Vigo "se considere como ata aquí no número das xerais das que a
construcción e conservación son a cargo do
Estado, por reunirse nela tódalas condicións
legais". En consecuencia, a mitade do presuposto da estrada, que de conformidade
con varias R.O. debían cubrí-las provincias
interesadas, considerarase "como un anticipo reintegrable, tan logo como o Goberno

•
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teña disponibles recursos bastantes, os cales
deberán destina rse á construcción dos cami ,. .
,
.
nos, que ma1s Interesen as mesmas provincias" .
Neste mesmo ano 1849, outra R.O. que
se publica no BOP do 3 de agosto, asegúra~

~.,

·:- ::

• ·;r N.-. .:
..

nos que o Goberno procurou reun ir, e reuníu
por fin, os recursos suficientes para activar,
xunto cos das provi ncias, os t raba llos de
concl usión da estrada da Corte a V igo, e para promover eficazmente esta conclusión,
dicta as correspondentes normas.

267

a

- ---:

•

;

~ ·

'-..._

..

;

s _-=

•

Pero o gravame económico sobre os veciñas da provincia, ó facer uso do disposto
no R. D. de 26 de febrei ro de 1848, facíase
maior ó sacar a pública subasta no BOP do
día 9 de novembro de 1849, e para o ano
1850, con destino ás obras da estrada de Vi go a Castela e os seus ramais, o arbitrio de
dous reais e medio por cada arroba de augardente e licores, que se expendan ó por menor en tódala provincia de Pontevedra, nos
pobos que non pasen de mil veciños, e de
tres reais, nos que excedan dous mi l veci nos.
~

A pesa res de tóda las aportacións e esforzos, as obras aínda estaban lonxe da súa terminación en 1853, se nos atemos ó estado
das executadas en 1852 que se publica no
BOP do 11 de febreiro de 1853, referentes á
estrada Xeral de Madrid a Vigo na provincia
de Pontevedra, cun presuposto en dito ano
de 3.472.374 reais e a súa lonxitude de
75.089,96 varas, das que en 1852 executáronse obras por un importe de 2.269.123 reais. Estaban concluídas xa, segundo o estado referido, os cinco primeiros anacos da
estrada, a excepción da Ponte Tea, que se
atopaba en construcción, e tamén os anacos
7° e 10° pero faltaban por acaba-los anacos
8° e 9° nos que "non se comenzaron aínda
as obras".
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Pero xa nos anos sesenta do século XIX
acabaran as obras,
tanto
na
parte
principal
.
•
como nos seus rama1s, e era agora a conservación e reparación da mesma o que interesaba e parecía ademáis fundamental. Así no
BOP de 12 de abril de 1865, anúnciase a subasta de aprovisionamen t o de mat eriais para
a conservación e reparación da estrada de
primeiro orde de Villacastín a Vigo, cun tipo
de licitación de 102.016 reais, e no do 19 do
mesmo mes, para a estrada de primeiro orde
de Barbantiño a Pontevedra, por 32.200 re•

BIS.

Un detalle curioso en relación coas aportacións da Deputación de Pontevedra para a
construcción desta estrada aflora, nada menos, que na sesión do 26 de decembro de
1940, ó dar canta dunha resolución do M inisterio da Gobernación, en relación con recla mación formulada contra a Corporación por
un axente de negocios, ó que a Deputación
en convenio suscrito no 16 de xuño de 1916,
encargara do cobro dun creta de 2.087. 750
pesetas que o Estado lle debía, pola construcción da estrada de Villacastín a Vigo, e
do que segundo parece non tiña coñece mento a Deputación, pero que un ha vez levantada a lebre levaba cobradas xa seis
anualidades das dez en que debía facerse
efectivo, sen abonar ó xestor o 25% convi do, sobre as cantidades percibidas.

ESTRADAS E
CAMIÑOS
.
PROVINCIAIS
A construcción e conservación das estradas e dos camiños veciñais da provincia, foi
unha das principais funcións das Deputacións, ó longo da súa historia, xuntamente
coa beneficencia, de acordo ó sentir popular
do que pretende facerse eco o presentador
da Lei de Bases de Réxime Local do 17 de
xullo de 1945, ó sinalar que as Deputacións
"parecen reduci -lo seu cometido ó cumprimento de funcións benéf icas e a recib ir, para
gastar en camiños veciñais, certas cantida des que lles xira o M inist erio de Obras Pú blicas".
Rea lmente, e no que a vías de comunicación se refire, eremos que a Deputación Provincial de Pontevedra fixo algo máis " que recibir para gastar en cam iños veciñais", as
cantidades que o Ministerio lle mandaba, como entendemos demostra o exame das súas
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actuacións sobre o particular, nos 150 anos
de existencia.
A pouco de constituírse a nosa Depu t ación, a R.O. do 20 de abril de 1836, que o
Gobernado r, M iguel del Pino, t ranscribe no
BOP do 14 de maio dedito ano, dispuxo no
se u artigo 1° que: "as X untas protectoras
de obras de camiños ou portas costeadas
con arbitrios ou fondos provinciais que foran
suprimidas ou en adiante se suprimirán, deberán ser reemprazadas no administrativo e
económico polo Gobernador Civil e a Deputación Provincial, e no facu ltativo pola Dirección Xeral de Camiños, Canais e Partos e os
Enxeñeiros deste ramo" .
Ademais do traslado de tódolos documentos existentes nas suprim idas Xuntas de
Camiños, ó Goberno Civil, a R. O do 20 de
abril de 1836, determina que será o Gobernador, de acordo coa Deputación provincial ,
quen elexirá os empregados precisos que
non necesiten nomeamento real; as propostas de obras novas e as variacións ou aumen tos das xa aprobadas serán feítas polo Enxeñeiro Director, a Deputación o u o Gobernador, quen as remitirá, acompañadas de planos
e presupostos ó Director Xeral de Camiños .
Os arbitrios para levar a cabo as obras serán
propostos pola Deputación e presentaránse
á aprobación das Cortes cando sexa preciso.
Para as subastas das obras, o Enxeñeiro formará os pregos de condicións facultativas, a
Deputación, os económicos, verficándose o
acto de subasta ante o Goberno con asisten -
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cia de dous individuos da Deputación e o Enxeñeiro Director das obras de que se trate .
Para poder seguí -la evolución das vías da
Provincia e partindo do mapa de Fontán do
ano 1845, acompañámo-lo plano n .o 1, que
sina la os camiños de entón dividíndoos en
xerais, provinciais e locais. Os xera is eran os
de Vigo a A Coruña, e de Vigo a Ourense, e
os restantes camiños veciñais provincia is.
O R. D. do 7 de abril de 1848, conside ra
camiños veciñais ós camiños públicos non
comprend idos na clase de estradas nacionais
o u provinciais, e divídeos en: de primeiro e
de segundo orde. Corresponde á Deputación
Provincial, previo informe dos Concellos e a
pro posta e con aprobación do X efe Político,
declarar os camiños de primeiro orde,
designa-la súa direcció n e determi na-los pobos que han de concorrer á súa construcción
e conservación . O X efe Po lítico, oi ndo ós
Concellos e ó Concello Provincial designaba
os camiños veciñais de segundo orde e fixa ba á súa anchura dentro de 18 pés de firme,
ou sexa, cinco metros de hoxe. Os cam iños
veciñais de segundo orde estaban exclusivamente a cargo dos Concellos que atravesa ban, ós de primeiro orde podía concederlle
auxi lios a Deputación. Estab lecí ase pa ra a
construcción destes camiños a prestación
persoal e de transportes. Os traballos de
apertura e rectificación de ditos camiños ti ñan que ser autorizados po lo X efe Político,
baixo a autoridade e vixianza directa de quen
quedaban os veciñais de primeiro orde, e os
de segundo baixo a dirección e coidado dos

Alcaldes dos distritos respectivos. As obras
de construcc1on dos cam1nos vec1na1s conslderábanse de utilidade pública a tóqolos
efectos. O R. D. do 7 de setembro de 1848,
creou o cargo de Directores de Camiños Ve. .... .
c1na1s .
•,!

·-

o,..y

•

•

deber serán responsables tódolos Concellais
mancomunadamente co Secretario, con motivo do que disporá que se faga unha visita
ós pobos" : Estas Circulares reprodúcense en
esencia cada ano, e na do 1O de agosto de
1845, prevense ademais ós Alcaldes de que
non se poderá facer variar de dirección ós
camiños veciñais que xa existían, aínda que
sexa dirixíndoos por terreas do común
de ve.
ciños, e que non haxa perxuicio de terceiro",
sen permiso do Goberno Político, previa tra mitación de expediente. No canto á aplicación da prestación persoal e de transportes
na construcción e mellara dos camiños veci ñais xa por Circular publicada no BOP do 17
de xaneiro de 1849, dánse normas e
determínase a formación do Padrón dos
abrigados a el o e a súa tramitación, que tiña
que ser completada polos Directores de ca miños veciñais, prazas que nos Partidos de
Tabeirós, Vigo, Ponte Caldelas, Redondela,
Tui, A Cañiza e Ponteareas, cun soldo de
6.000 reais anuais e a abriga de residir na cabeza de partido, convocando a ''provistación" no BOP de 15 de outubro de 1851.
11

A Deputación de Pontevedra deu inmediato cumprimento ó disposto no R. D. de 7
de abril de 1848, e xa en 25 de outubro do
mesmo ano 1848, declarou de primeiro orde
un total 1 de 29 camiños veciñais, dos que 3
correspondían ó Partido de Ponteareas, 1 a
Redondela, 1 a Vigo, 2 a Tui, 5 a Caldas, 3 a
Cambados, 3 a A Estrada, 4 a Lalín., 3 a Pon te Caldelas, 2 a A Cañiza e 2 a Pontevedra;
declaración e clasificación que non foi feita
pública ata o 1° de febreiro de 1860 no BOP,
xuntamente con outros dous declarados en
1o de marzo de 1857, que elevan a 31 o número dos camiños veciñais clasificados de
primeiro arde pola Deputación na súa pro. .
v1 nc1a.
Pero o "abandono en · que se achan os
camiños veciñais da provincia" fixo que con
anterioridade, e conforme ó disposto poi a
Lei de 3 de febreiro de 1823, os Xefes
Políticos ou Gobernadores de Pontevedra
por Circulares de 21 de outubro de 1834, 27
de abril de 1836 e 18 de xaneiro de 1839, pi·dan ós Concellos "a quen incumbe o ramo
de camiños", que cuidasen escrupulosamente "de conservar e reparar os veciñais
pertencentes ó seu distrito municipal",
advertíndolles, que- da menor apatía o u
omisión no cumprimento deste importante
11

Desenrolando a facultade que lle confería
o R. D . de 7 de ab ri1 de 1848, o Xefe Po 1íti eo
determina en 26 de xaneiro de 1849, que a
anchura dos camiños veciñais na provincia
será de 18 pés, que se aumentarán ou dismunuirán cando as Xuntas Inspectoras que o R.
O. prevía se achen instaladas; pero en 3. de
decembro de 1850, e resolvendo consultas
que lle foron formuladas dispón, que a excepción dos casos de menor anchura, os 18
pés se distribúan: 14 pés de firme, e os catro
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restantes en dous puseos de 2 pés cada un, e
procurando sempre dar saída ás augas.
,

O parecer as m o itas R. O. e Circulares excitando o celo das provincias e dos pobos
comenzaba a dá-los seus froitos, e no BOP
do 9 de marzo de 1849, diseque "a S. M. víu
con agrado o celo e desprendemento que a
maioría das Deputacións e pobos da
,
.
,
.
monarqu1a t1veron o cons1gnar en presuposto cantidades para construcción e mellara
dos camiños veciñais, e pide que se aumen ten no próximo ano: "na intelixencia de que
ningunha mellara é tan útil e interesante ós
pobos como a das súas comunicacións locais" .

•

Pero ademais dos camiños veciñais estaban as estradas xa feitas e en funciona mento
como "a provincial que partindo do porto de
Vigo diríxese a Pontevedra, e de aquí ás cidades de Santiago e A Coruña", importancia
que resaltan, ó aigual que o lamentable estado en que se atopa, na sesión de 25 de
outubro de 1848, ata o punto de que a Depu tación consideraa "un borrón para a Provincia e para toda España", por non invertir na
súa compostura unha cantidade que por moi
elevada que fose, sempre sería insignificante
en comparanza coa sua utulidade, polo que
eren necesario consignar unha partida no
presuposto da Deputación para dita obra, e
mentres tanto autorízase que se apliq ue á
mesma calquera fondo provincial en calidade
de reintegro. O que executan de inmediato,
pois xa no presuposto de 1848 consignan
100.000 reais para a estrada a Santiago, que
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en presupostos sucesivos ata o de 1858, elévase a 200.000 reais vellón .
A penuria económica característica da
época, determina que a construcción de ca.,..,
·.
,
.,
,
m1nos vec1na1s e a sua conservac1on asentese basicamente na prestación persoal e de
transportes, facilitando a admin istración provincial as ferramentas necesarias, e neste
senso no BOP de 16 de outubro de 1850 interésase dos Concellos, propoñan as que cada
un precisa para as obras a realizar no se u término municipal; e no BOP de 30 de xaneiro
de 1852, pu blícase un estado demostrativo
das persoas útiles, carros, xugados e
cabaleirías con que canta cada municipio da
provincia para o servicio de camiños veci ñais, e o importe que representan estas prestacións. En arde á prestación persoal, é real mente interesante e significativa a Circular
que a Deputación de Pontevedra, dirixida ós
Cancel los da provincia, publica no BOP do
31 de outubro de 1855, resaltando a súa
extraordinaria importancia, e regulándose en
prevención de abusos e para obter da mesma os máximos beneficios, despois de que
no BOP do día 26 do mesmo mes e ano,
publicase o acordo ó que chegara co Gobernador, sobre as atribucións e facultades que
en canto a camiños, correspondían a un e
outro organismo: Gobernador Civi l e Depu tación Provincial de Pontevedra.
Na sesión da Deputación de 28 de abril
de 1957 e en relación coa R. O. de 30 de xu - ·
ño de 1856, relativa a construcción de estradas provinciais e camiños veciñais, o Gobernador manifesta as reformas "que crera
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acertado facer nos Directores de Camiños
Veciñais", e o nomeamento dun profesor
auxiliar necesario para concentrar na capital
"os fondos da prevención" para aplicalos,
xuntamente cos consignados en presuposto,
dando preferencia ás liñas do norte e sur. da
provincia que especifica; proposta que é
aprobada, e que se publica no BOP do 22 de
maio de dito ano, como: "Demostración xeral das liñas que para construcción acordou a
Excma. Deputación Provincial para a inver··
sión de prestacións en metálico con que os
Concellos deben contribuir no presente ano,
con especificación dos puntos de tránsito, e
os Concellos que controbúen a cada unha ,
tanto en peonadas canto en metálico pola
súa reducción ós tipos prefixados" e que ten
as seguintes liñas:

Norte.- A que arrancando de Carril pasa
por Vilagarcía, Caldas de Reís, Baños de
Cuntis, A Estrada, Foxo Corbelle, Monte da
Rocha, Silleda, Ponte Taboada e Laín, cun
ramal de Cuntis a Porráns, onde empalma
coa estrada provincial atravesando os Concelias de Carril, V ilagarcía, Saiar, Caldas,
Cuntis, A Estrada, Silleda e Lalín; á construcción desta liña concorrirán os Partidos
de Cambados, Caldas, T abeirós e Lalín.

Sur. - 1 a . De Redonde la a Porriño, con ramal a Ponteareas, atravesando os Concellos
de Redondela, Mos e Porriño e a esta construcción teñen que concorrir o Partido de
Redondela e o de Ponteareas con tódo-los
seus Concellos, e adem ais os de Sa lceda e
Porriño, no Partido de Tui.
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2 . De Vigo a Baiona e de Baiona a Tui,
atravesando os Concellos de Bauzas,
Nigrán, Gondomar e Baiona; á construcción
desta liña teñen que concorrir, Vigo, contódolos seus Concellos, e Tui cos seus, menos
Salceda e Porriño.
3 8 . De Pontevedra a Cangas por Marín e
B ueu, atravesando os Concellos de Salcedo.
Marín, Bu e u e Can gas; á construcción desta
liña teñen que concorrir as forzas todas acumuladas do Partido de Pontevedra.
No BOP do 16 de abril do seguinte ano
1858, publícanse os tipos de reducción da
prestación persoal que son: real e medio, a
peonada de. persoa; cinco reais, a de carro e
xugada; un real, e de carro só; catro reais, a
de xugada soa; e, dous reais, por cada caba lei ría.
Como xa dixemos, o Plan de Camiños
que aprobou a Deputación de Pontevedra en
sesión de 25 de outubro de 1848, e completou na de 1o de marzo de 1857, en total 31,
publicouse no BOP de 1 o de febreiro de
1860: "Camiños Veciñais declarados de primeiro arde poi a Excma. Deputación Provin cial", e refléxase no plano número 2.
Tamén a finais dedito ano 1860, BOP de
14 de decembro, e por R. O. apróbase o an teproxecto de clasificación de terceiro arde
da estrada de Pontevedra a Cambados, ó
igua l que o proxecto e presuposto da mesma, cifrado en 1. 224.927 reais.
Antes en sesión de 7 de agosto de. 1860,
os membros da Deputación, enteirados do

Cepas da ponte Sande na Hermida (Arbo).

expediente instruíd o ''sobre a conveniencia e
necesidade de que o Estado se incaute da
estrada desta provincia que dende Vigo se dirixe a A Coruña", manifestan a súa complacencia pala iniciación do expediente, e piden
que o Estado se incaute, ademais, da estrada
de Porriño a Tui, por carece-la Deputación
de recursos para o seu sostenement_
o; e en
relación cun escrito da Dirección Xeral de

Obras Públicas, sobre a cantidade coa que
pensa contribuí-la Deputaci"ón á construcción das estradas de A Cañiza a Filgueira, de
A Estrada a Silleda, e de Gondomar a Tui,
contestan que a estrada de A Cañiza a Filgueira, en virtude de R.O. ten que ser
construída por conta do Estado e en canto ás
outras dúas: A Estrada-Si lleda, e Gondomar-Tui, considerando a súa grandísima ne-
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cesidade, podían contribuír coa cuarta parte
do seu importe, a pesares de esta -la provin cia "empobrecida pola falta de colleitas por
tantos anos continuada".
A Deputación, en cumprimento da R.O .
de 24 de decembro de 1862, redacta e apro ba un Plan de Camiños "que haberán de
construírse e conservarse con fondos provin ciais" e que se publica no BOP de 16 de marzo de 1863; en total 24. Pero unha vez promulgada a Lei de 25 de agosto de 1863 e o
R.D. de 17 de outubro do mesmo ano, formula un novo Plan de Camiños Provinciais ,
con suxección ó que o artigo 1O dedito R. D.
dispón, que inserta no BOP de 15 de febreiro
de 1864, no que se inclúen 29 camiños , os 24
do Plan anterior, menos dous: Sanxenxo a
Caldas e Cambados a Vilagarcía; engadindo
a cambio, as de: Caldas a Cambados; Lalín a
O Carballiño; Porráns a Cuntis; A Guarda a A
Ramallosa; A Estrada a Ponte Bea; Cuntis a
Codeseda; e Tui ós Baños de Caldelas. Este
Plan, formado con arreglo ó disposto no arti g o 1O do R. D . de 17 de out u b ro de 1863,
despois da súa exposición, é aprobado pola
Deputación, e por unanimidade, en sesión
de 9 de agosto de 1864, rexeitando as recla macións formuladas polos Concellos de Meis
e Portas, e admitindo outra do Concello de
Vilanova, sinalando os municipios que teñen
que contribuír á construcción e engadindo
ós 29 camiños relacionados no BOP de 15 de
febreiro de 1864, os de: Pontecaldelas á barca de Filgueira; Vilanova de Arousa a Pontearnelas, por Tremoedo; e, Pontearnelas a
Sanxenxo, por Ribadumia e Dena.

276

Na mesma sesión de 9 de agosto de
1864, a Deputación, e igualmente por unanimidade, aproba o Plan Xeral de Camiños Veciñais, formado en virtude do disposto no artigo 23 do R. D . de 17 de outubro de 1863,
dispondo que contribúan "á construcción en
proporción aritmética os pobos que atravesan segundo os estudios facultativos". Este
Plan, aparece incluí do no BOP do 2 de setembro de 1864, e comprende un total de 96
camiños que se distribúen por Partidos Xudi ciais da seguinte forma: Pontevedra, 15; .
Cambados, 9; Caldas, 3; Tabeirós, 6; Lalín,
23; Pontecaldelas, 7; Redondela , 4; A Cañiza, 5; Ponteareas, 5; Tui, 10; e, Vigo, 9.
No BOP de 19 de outubro de 1864, adi ciónase a este Plan un camiño máis, que partindo de A Estrada vai ata a barca de Sarandón, pasando polas parroquias de Anguións ,
Barbudo, Paradela e Riveira, e que din
"omitíuse por un olvido involuntario".
Estes dous Plans compréndense no mapa
número 3.
Pero a Deputación, ademais, en relación
co que dispoñían os artigos 1O e 13 do R. D.
do 17 de outubro de 1863, formara e aproba ra o Plan de Estradas Provinciais, que foi
aprobado á súa vez por R.O. de 21 de decembro de 1865, incluído no BOP do 24 de
xaneiro de 1866, e que comprendía as estra das seguintes:

1a.- De Tabeirós, por A Estrada, a Pontecesures.

2a .- De Soutelo, por Codeseda, a Ta beirós na estrada de Silleda a Vilagarcía.

3 3 . - Do Hospital da Cruz á fe ira de A Golada, por Monterroso e Anta.
4 3 . - Da estrada de Pontevedra a A Coru ña no Pino, ós Baños de Cuntis .

5a. - Da estrada de Barbantiño a Pontevedra en San Xurxo de Sacos, por Campo e
Maraña, ós Baños de Cuntis .
63

.-

De A Lama a O Carballiño .

7 3 . - De Caldelas, por Lama e Laxe, a A
Cañiza.

8a .- De Oia a Tui, por Piñeiro .
.

9a .- De Cambados a Vilagarcía, por San tiñanes, Vi la nova e Vilaxoán.
Pero unha cusa eran os plans e outra a
súa realización xa que estas estradas non faron sacadas a subasta para o seu estudio e
execución ata o 1O de xaneiro de 1872, en
que se publica no BOP o conseguinte anun cio, aínda que referido só ás oito primeiras,
quedando fóra a 9a de Cambados a Vila,
garc1a.
Por certo que neste mesmo BOP de 10 de
xaneiro de 1872, publícase a relación de camiños veciñais declarados así pala Deputación en sesións de 7 de novembro de 1871,
que suman 20; de 18 e 19 de decembro do
mesmo ano, 5 e 9 respectivamente, o que fai
un total de 34, e as bases e plego de cündi cións "baixo as cales se sacan a subasta os
estudios e execución de obras" dos mesmas, e estas certificacións non as abonaría a
Deputación de forma inmediata e en metáli-

co senón ''nun papel ó portador que emitirá
ó e~ecto e que se titulará "abrigas de cami ños veciñais", de 500 pesetas cada un, que
devengaría un interés do 5o/o anual, pagadei ro por semestres, senda amortizados por
sorteo en 31 de decembro de cada ano, en
número de 300.
Realmente este período, en canto a Plans
de Camiños e a súa execución, é certamente
movido non só polo número de Plans que se
formulan, senón palas súas modificacións e
engadidos que están en directa relación cos
cambios constantes
da lexislación sobre
.
estradas en canto a traspaso, clasificacións e
categorías, entre eles as R.O. do 12 de xullo
de 1869, que faculta as Deputacións para
modifica-los plans de estradas aprobados
por R.O.; a de 7 de abril de 1870, que concede a explotación das estradas paralelas ó
ferrocarril ás Deputacións, Concellos ou particulares que o soliciten; e a do 29 de marzo
que excita o celo das Deputacións para que
se fagan cargo das partes abandonadas.
As inquedanzas e problemas da Deputación ó respecto, teñen reflexo no libro de actas, do que ocupa vinte folios na sesión de 3
de febrei ro de 1866, a destitución do Di rector-Xefe de Camiños D . Manuel Uceda, con
formas de apaixoada defensa e ataque, e ande se fai constar que o servicio de camiños ·
da Deputación dispón só de catro Directores
e un escribinte, para o estudio de máis de setecentos kilómetros de vías provinciais, cos
seus planos, replanteos, expropiacións, etc.,
que precisarían un mínimo de cincuenta persoas para levalo.
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Na sesión de 8 de xaneiro de 1867, dáse
canta dun longo informe da Comisión Permanente de Camiños, que a Deputación
aproba, e no que, entre outras causas, faise
constar que: ''A provincia toda debe felici tarse do favorable desenvolvemento que ne ~
la teñen as vías de comunicación e que lle
marcan un lugar moi preferente entre tódalas
de España. O visible desenrolo que tomaron
os veciñais débese ó eficaz e ilustrado celo
con que os nasos devanceiros impulsaron
tan notable mello ría". Recoñece o bo labor
do Carpo de Directores de Camiños, con excepción do de A Estrada que "non fixo en
tres anos máis que catro kilómetros de estu dio, polo que lle sae á Deputación a nove mil
reais kilómetro, que é monstruoso", e.ameá zano coa destitución senón se traslada a
Pontevedra , e rende máis.
E interésase por unha eficaz regulación
da prestación persoal que evite as súas desinteresadas desviacións, pois consideraa
"recurso importantísimo, de merecible eficacia nesta provincia de que non dispón nin gunha outra das do Reino, e capaz por sisó,
ben administrado e habilmente dirixido, de
facer nela a máis favorable e proveitosa das
revolucións", sinalando que a prestación
persoal reducible a metálico ó precio dun real
cincuenta céntimos, peonada home, e catro
reais, a de carro, daría ó ano na provincia a
"respetable" suma dun millón douscentos
sesenta e tantos mil reais. Piden tamén que,
como medida moralizadora, desaparezan
dos presupostos municipais, os soldas fixos
de capataces, celadores, encargados de ca -
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miños e outros parecidos, que non exercen
máis función que a de absorbe-los cartas
destinados á construcción de camiños.
A pesares do acordo a que fixemos referencia entre o Gobernador e a Deputación
deslindando facultades e atribucións en can to a camiños, as cuestións eran frecuentes a
partir da destitución do Director Uceda, sen do a máis significativa a xurdida . a raíz da
convocatoria feíta polo Gobernador para
cubrir por oposición as prazas de Directores
de Camiños da provincia. A Deputación, en
sesión de 31 de xullo de 1867, acorda dirixirse á S .M. interesando se conserve a plantilla
do persoal de camiños provinciais e veciñais
na forma que estaba, deixando sen efecto a
convocatoria do Gobernador. Xustifican a
permanencia da plantilla na súa efectividade,
xa que teñen a abriga de facer ó ano, cada
un, doce ki'lómetros de proxectos, e non
aceptan que o facultativo colocado polo Gobernador ó frente das obras públicas, califi que de "raro e singular" o sistema seguido
no estudio e construcción das estradas provinciais e camiños veciñais, tendo en canta
de que a provincia ten 68 pobos ou Con celias, con 654 parroquias, que todas e cada
unha delas teñen necesidades de comunica ción, sen do mil kilómetros os que se preten den construír, e que a Deputación actual
construíu "máis kilómetros de vías veciñais
que nos quince anos anteriores de tan triste
record o".

•

Na sesión do 27 de setembro de 1870
apróbase en principio unha proposición dun
contratista, e un plego de condicións que

•

:N o

I

Vista general de \rigo ) su pu rt

•

•

levaría á subasta de cam iños provinciais
anunciada en 10 de xaneiro de 1872, á que
xa nos referimos, e na mesma sesión, con testando a peticións sobre construcción de
camiños, inténtase xustificar a actuación da
Deputación sobre o particular, ó dicir que
ven destinado anualmente unha suma "respetab le" para subvencionar camiños veci ñais, pero que estes son "ai. llados e de curta
extensión", formando parte de liñas máis
langas, circunstáncias que fan, as veces,
"esteri l o diñeiro invertido neles", sendo
mellar sistema o que asegure a "construcción corn pleta" de-·di tos camiños; e expresan: "esta Deputación non atopa xustificada
a conducta das anteriores, respecto ó aban-

dono que se advirte na construcción dos ca m1nos prov1ncla1s; era o seu pnme1ro, o seu
ineludible deber atendelos, como viñeron fa cendo, pospoñendo ós provinciais. Así é
que, sacrificando o interés colectivo ó de determinados distritos, nin un metro lineal se
construíu, nin estudiado sequera, nos oito
camiños clasificados como provinciais".
•

f"tt#

•

•

•

•

•

Neste proceso consideramos importante
a creación da praza de Enxeñeiro Xefe de Camiños Provinciais, o concurso
para cubrila,
.
co haber anual de seis mil pesetas, máis
outras 1.500 para gastos e indemnización de
viaxes, publícase no BOP do 23 de abril de
1872, e que se resol ve u a favor de O. Manuel
de la Fuente, para quen "e persoal ás súas
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ordes'', a Comisión Permanente da Oeputación e o Gobernador que a preside, interesa
dos Concellos da provincia, cooperen cos
medios de que dispoñan, a que non se retrasen as operacións de campo precisas para
proxectos, replanteos, expropiacións, etc.,
en Circular inserta no BOP do 2 de maio de

1873.
A aparición da Lei de Estradas do 4 de
maio de 1877, na que se dicía que ''serán de
cargo das provincias os camiños que non estando incluídos no Plan X eral do Estado, deban ser incluídos nos que han forma-las Oeputacións, con arregro ás prescripcións desta Lei", e dispoñíase que "en cada provincia
se formará un Plan de Camiños"; leva á Oeputación de Pontevedra, en cumprimento do
artigo 29 do Regulamento da Lei, á aprobación do proxecto do Plan de Camiños Provinciais, no que se relacionan 9 de primeiro
orde, 3 de segundo e 6 de terceiro, en total
18, conforme ó anuncio inserto no BOP do
15 de novembro de 1877, ós que engade,
dous /'camiños en reparación e en construcción que pertencen ó Plan Xeral de Estradas
e que deben considerarse como provinciais
ata que acaben os contratos pendientes e seque son o de
xan entregados ó Estad0
Pontevedra a Ponte Caldelas, e o de Coirón,
parroquia de Oena, (no camiño provincial de
Noalla a Caldas} a Cambados, e que se
reproduce dando un prazo de sesenta días
para reclamacións no BOP do 4 de decembro
de 1877.
11

,

Este Plan de Estradas Provinciais para
Pontevedra foi aprobado por R.O. de 2 de
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xullo de 1878, e publicado no BOP do 20 do
mesmo mes, coa variación de que ás 18
estradas iniciais, engáde.nse 11 máis, todas
elas de terceiro orde, o que eleva o número
de estradas do Plan a 29, das cales 9 son de
primeiro orde, 3 de segundo/ e 17 de terceiro, que se expresan no mapa-plano número 4.
Pero a Oeputación non se desentende
dos camiños veciñais como se pon de releve
na sesión da súa Comisión Permanente do
23 de marzo de 1889/ na que //a fin de
facilita -lo desenvolvemento das obras de ca miños, que son gastos reproductivos e que
tanto inflúen no aumento da riqueza individual e colectiva, necesidade que nas circunstancias presentes áchase aumentada pola
comenencia de recurrir a tódolos medios
que podan disminuí-la emigración crecente
neste país e por causas diversas", propón se
active a súa execución, e non sen do posible
recurrir ó empréstito dada a súa longa tramitación, se arbitren unha serie de medidas,
como: o aumento das consignacións ordina rias en presuposto; acelera -la realización das
obras dando facilidades ós contratistas con
abono de intereses ó retrasa-lo pago de certi ficacións; subvencións ás obras novas de camiños veciñais, consignando no presuposto
da Oeputación a tal fin unha cantidade non
inferior á décima parte do total destinado a
.
. . .
cam1nos prov1nc1a1s.
~

Cabe tamén facer referencia ó R.O .
publicado no BOP de 12 de agosto de 1886,
sobre formación, e sometimento a ·aprobación do Ministerio de Fomento, dos Plans de

Estradas a cargo das Deputacións, e da abri ga que estas tiñan de consignar nos seus
presupostos as cantidades máximas posibles
pa ra executa -las obras de construcción e
conservación, ten do que comunica-lo persaal de que dispoñían, Enxeñeiros e Sobrestan tes; e a Leido 22 de maio de 1892, que inclúe
no Plan Xeral de Estradas do Estado, entre
as de terceiro orde, á que partindo de A La ma enlaza coa de Pontecaldelas a A Cañ iza.
En relación coa R.O. do 13 de agosto de
1903 que dispuxo a formación dun novo Plan
de Camiños Veciñais e determinou proceder
ó estudio das máis útiles ata un total de
2.000 kilómetros, e concurso entre 10 provincias afectadas, e as que aportasen máis
do 50 o/o do custo, e con posterior a corda
entre as Deputacións e o Ministerio de Fomento en asamblea celebrada en Madrid, a
Deputación de Pontevedra en sesión do 1O
de outubro de 1906, acordou elevar ó Mi nistro as Bases para o Concerto co Estado na
execución de camiños veciñais, en número
de 12, e nas que se prevé que o Estado con siderará como camiño veciñal os incluídos
no urxente Plan de Camiños provinciais, no
que fa lta por executar ata chegar ós 200 kiló metros, e comprometerase a subvenciona -la
execución deditos 200 kilómetros co 50% da
.. expropiación de terreas e valoración líquida
das obras, satisfacendo a Deputación o
outro 50%1 aínda que quedando en liberdade para recabar axuda dos Municipios, para
cu bri-la súa parte.._
Este acordo de principio adquire efectividade na sesión do 15 de xaneiro de 1907 na

que se solicita do Ministerio de Fomento
acepte a oferta que lle fai a Deputación de
Pontevedra de contribuir co 50% do importe
'
dos camiños que se leven a cabo na provin cia, en armonía co Plan presentado en dito
Ministerio pola Xefatura de Obras Públicas,
segundo o disposto
na R.O. de 13 de agosto
.
de 1903. A Deputación lamenta o non ter
acudido ó Ministerio dentro de prazo "mais
entón pesaban sobre a Corporación compromisos de evidente importancia relacionados
coas vías provinciais, e xulgou a Corporación
que non se atopaba en condicións de
cumprir coa debida exactitude e puntualida de novos compromisos que puidera adquirir
co Estado". Agora - engaden - , que ven liquidando os seus presupostos con supera vit, é cando acuden ó Estado, para que lle
conceda as subvencións establecidas.
Promulgada a Lei de Camiños Veciñais
de 29 de xuño de 1911 e o seu Regulamento
do 23 de xullo pala que o Estado outorgaba
subvencións do 40 ó 70% e anticipos rein tegrables para a construcción de ditos camiñosl a Deputación de Pontevedra en sesión
de 7 de setembro de 1911, coñece escrito do
Gobernador, sobre supresión do Plan Xeral
de Estradas do Estado, pala nova Lei, que no
seu artigo 2° prescribe que tan só correrán
de canta do Estado as estradas que se atopen terminadas, as que por conta do Estado
estense executando, e as que se incluan na
relación posta no ar.t igo 3° da Lei, lonxitude
que non podería exceder de 7.000 kilómetros, e, conforme coa proposta da Dirección Xeral de Obras Públicas, acórdase
1
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aproba-lo Plan que abarca a mesma, e que
comprende as doce seccións de estradas,
que deben ser incluídas dentro dos 135 kilómetros que corresponden a Pontevedra, na
distribución dos 7.000, construcción que
queda a cargo do Estado, que se enumeran:
- Pontevedra a Cangas (variación da
travesía de Marín).
- Can gas á de Pontevedra a Camposan cos (anaco 3°).

Cadnlla de mantenemento de camiños da Depuración .

- Cesures a Carril (anaco 4°).
-A Estrada a Ponte Ulla (anaco 2°).
- Monforte a Lalín (anaco 3°) .
•

e

- Ventas de Narón a Folgoso (anacos 1o
4 o ó 7°).

- Ponte Poldras a Pontevedra (anaco 2°
ó 7°) .
- Prolongación da de Pontevedra ó
Campo ata Codeseda (anaco 1o).
- Pontecaldelas ó límite da provincia de
Ourense (anacos 3° e 4°).
- Portela a Fornelos (a naco 3°).
- Salvaterra á de Ponte das Poldras a
Pontevedra ( Covelo Maside).
- Prolongación da do Cruceiro das Patas
ó Rosal a Oia (anaco 1 °).
Para a súa inclusión no Plan de Camiños
Veciñais, axustado á Leí do 29 de xuño de
1911, os Concellos da provincia formulan peticións, que examinadas pola Deputación en
sesión de 2 de febreiro de 1916, son ac"epta das, e que supoñen unha lonxitude de
874,916 kilómetros, senda elevados á Xefa tura de Camiños Provinciais para confeccíón
do Plan.
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Pá da Depuración dispoñendo un novo camiño.
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Amigo proxecto dunha p onte.

Dando cumprimento ó .Previsto na Lei de
Camiños Veciñais do 29 de xuño de 1911, e
para establecer o orde de execución dos
mesmos, o Estado convoca concursos de
subvencións nos que dá preferencia ás obras
en que os participantes ofrezan unha baixa
maior en relación co tanto por cento tipo fi xado como subvención .
Celebráronse catro concursos para construcción de camiños veciñais e pontes económicos, os dous últimos por R. D. do 21 de
xuño de 1918, ós que concurríu a Deputación de Pontevedra, que logrou a inclusión
de 23 camiños no 1o, 29 no segundo, 25 no

3°, e 59 no 4° . Os camiños veciñais incluídos
nos catro concursos refléxanse no mapaplano número 5, e farano igualmente nos
que se desenrolen con posterioridade.
A publicación do Estatuto Provincial do
20 de marzo de 1925 e do Regulamento de
Vías e Obras Provinciais do 15 de xullo do
mesmo ano, inicia unha nova etapa no que a
vías provinciais se refire. No artigo 133 do
Estatuto dise: "As Deputacións Provinciais
estarán abrigadas a dotar de camiños veciñais o se u respectivo territorio, de forma que
teñan comunicación tódolos núcleos poboados que excedan de 75 habitantes". T amén
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Viaducto riba o Rio M iño en Frieira .

•

.

rias que atravesa a vida das Corporacións
Locais". Sen embargo, dous meses despois,
na sesión do 20 de abril de 1930, acórdase
abrir de novo o concurso, e no BOP do 18 de
xuño faise pública a relación das propostas
fe itas, en base as cales, fórmase e aproba
definitivamente, na sesión do 28 de xullo de
1930, o Plan de prelación de construcción de
camiños veciñais, que a súa vez obtivo o es-

paldarazo da Adm inistración Central - Dirección X eral de Obras Públicas - a virtud e
da R.O. do 7 do seguinte mes.
Con cargo á consignación disponible pa ra construcción de camiños veciñais dos
anos 1930 e 1931, procedente do préstamo
concertado pala Deputación a este fin co
Banco de Crédito Local de España, ábrese o
8 de outubro de 1930 un concurso para a
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Ponte de Catoira.

construcción dun total de 23 camiños dos
incluídos no Plan. Tamén tivo a Deputación
aportacións con destino a outras construccións do imposto do Paro Obreiro, pero ó
estoura-la Guerra Civil de 1936, paralízanse
as obras do Plan incautándose a Xunta Militar de Burgos das cantidades disponibles e
non invertidas.
Despois de rematada a Guerra Civi 1, a
O.M. do 9 de xuño de 1942, ordena a redacción dun novo Plan de Camiños. Unha vez
redactado o desta provincia, a Comisión
X estora da Deputación Provinc ial aprobao,
en sesión do 28 de maio de 1944, senda á
súa vez aprobado de forma definitiva, en virtude das facultades que lle confería a O.M.
de 9 de xuño de 1942, pala Xefatura de
Obras Públicas, en 31 de marzo de 1945. Este Plan, que practicamente cubre toda a provincia no que a comunicación viaria se .refire,
trascribese no mapa-plano número 7, e é o
basicamente vixente.
.u n capítulo de verdadeira importancia foi
a transformación de firmes nas vías provin -
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ciais, iniciado hai uns 25 anos, pasando do
macadam ó aglomerado asfáltico, pois no
momento actual pódese dicir que está asfaltada practicamente toda a rede, xa que teñen aglomerado 243 kilómetros, e melloráronse, ensanchado, ou están en vías de reali zación outros 324 kilómetros.
Outro aspecto das comunicacións
viarias, que é necesario resaltar, é o da construcción de pontes que aparece con frecuen cia nas sesións da Deputación do sécu lo pa sado e nos BOP anunciando a súa licitación
e execución, e que se completa no presente
no que se realizou a construcción dun con xunto de pontes económicas: MondarízBalneario, O Rosal, Barciademera, Aranza,
Eiras, Oleiros; e melloráronse e ensancha ronse outras como as de: Carballedo, Ponte
Verdugo, Achas, Area, Salceda, Ponteareas, As Neves, Santa Margarita, Maraña e
Cabanelas; realizándose tamén a construcción de pontes de certa importancia e dificultade, como a ponte Sarandón, Barrantes, O
Pego, Sande, e especialmente as de Frieira,
sob re o río Miño, e Catoira, sobre o Ulla.

Ponte de Catoira nba do Río U/la.

A Deputación actu al deu un notable impulso á rede viaria provincial, coa aprobación
dos proxectos e a subasta e adxudicación
das obras, de dúas estradas xa en construc.,
. .
c1on, mo1 Importantes: o enlace FolgosoSi lleda (estrada Cerdedo a Taboada) queporá en comunicación as estradas nacionais de
Santiago-Ou rense e Pontevedra-Ou rense; e
que consta de cat ro t ramos: Folgoso-Cachafe i ro; Cachaf ei ro- Dos 1glesias; Dos
Iglesias-Graba; e, Graba-Sil leda, cunha lonxitude de 26,059 kilómetros, un presuposto
calculado de 989.562.038 pesetas, e un
ancho de 1O metros, - dúas calzadas de 3,50
metros e dous arcéns de 1,50 - ; e a estrada
desde
o Viaducto de Catoira á estrada na.
cional de Vigo a A Coruña, nas inmediacións
da vila de Ca ldas de Reís, que enlaza a
península da Ba rbanza coa estrada xeral, e
no futuro coa auto-estrada do Atlántico,
cunha lonxitude de 8,281 kilómetros, un presuposto de pesetas 303.758.925, e un ancho
de 10 metros - dúas ca lzadas de 3,50 metros

e dous arcéns de 1,50 - .
Comparando os mapas-planos confeccionados, ó que engadimos co número 8, o
da red e de vías provinciais en conservación,
pode xulgarse o labor que no canto da rede
viaria provincial realizou a Deputación de
Pontevedra. Xa, no que ó naso século se refire, vemos como os 46,213 kilómetros
construídos pala Deputación ata aquela data, pasan a ser no ano 1944, ó aprobarse o
último Plan de Camiños, 221,463 kilómetros
de estradas e 378,433 ki lómetros de cam iños
veciñais, e que ningún deles tiña tratamento
asfáltico. Na actualidade a nasa Deputación
ten 220,688 kilómetros de estrada e
1.570,000 kilómetros de camiños veciñais en
conservación, se ben é convinte clarexar que
f igu ran como camiños veciñais, verdadeiras
estradas provinciais como a de Ponte
Ledesma-Oseira; Prado-Camanzo e AreasGui lla rei; e tanto as estradas como os cam iños veciñais están todos dotados de trata mento asfá ltico na súa capa de rodadura.
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ración Provincial manifesta o seu escepticismo perante a posibilidade de que a provincia
poi dese afronta-lo gasto e consideraba, por
outra banda, que xa resultara moi gravoso o
"camiño de rodas" a Vigo .
Un ano máis tarde, e en plena crise de
1853, o Goberno da provincia de Ourense
teima no proxecto do ferrocarril de Valladolid
a Vigo e a res posta vol ve a ser negativa, pospoñéndoo "por estar sen remataren as estradas de rodas nas que está comprometida, e a
actual miseria pública que a aflixe".
.

A fins do mes m o ano, cando se topa abrigada a informar sobre a convenencia de que
Vigo sexa o punto de partida con preferencia
a Coruña, na súa resposta pesimista e pouco
constructiva adivíñase a rivalidade coa cidade veciña, o que provocaría o descontento
do representante de Vigo na Corporación : O
proxecto semelláballe que era "polo de agora, un fermoso ideal, un tanto irrea lizable se
atendemos á sempre crecente miseria do
país, e á falta de creta e capitais na maior
parte dos especuladores que podían
tenciona-la su a execución. Carecen do estes
.
.
daquelas circunstancias so asp1ran a posición de empresarios para se enriqueceren a
costa dos pobos, e coa intención de vender
máis tarde, excesivamente caros, os seus
dereitos ó Estado, o Erario do cal vive na angustiosa posición que por desgracia é dabando coñecida".
/

/

Algúns anos máis tarde, en 1856, D.
Eduardo Chao, Deputaqo a Cortes por
Ourense e vigués de adopción, conxuntamente coas Deputacións de Ourense e Pon-,
tevedra, inicia os estudios da liña férrea. O
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pouco tempo comenza a · considerar Chao
que a cantidade de 15.000 reais por legoa é
curta e os estudios van demorando. Aínda
que o Concello de Vigo ofrece aportación
económica, Chao remata por cede-los dereitos da concesión a favor das Deputacións
e paralízase a iniciativa, aínda por moi pouco
tempo, xa que no R.O. de 14 de xaneiro de
1857, publicada no BOP do 26 do mesmo
mes, se expresa que " recoñecido o porto de
Vigo coma un dos mellares do Reino, e sendo de grande importancia levar a desembocar nel un ferrocarril que facilite as comuni cacións co interior do país", S.M. a Raíña
dispón que se faga o estudio da liña de Zamora a Vigo, por canta do Goberno, dando o
encargo de facelo Enxeneiro D. Práxedes
Sagasta.
O coñecemento desta R.O. fa i que a Deputación de Pontevedra, "reunida extraordinariamente polo Gobernador" o 22 de xa neiro de 1857, acorde por unanimidade elevar a S.M . a Exposición que se publica no
BOP do 26 de xaneiro referido, na que expresa o seu xúbilo e manifesta: "O porto de Vi go, un dos mellares de Europa, segundo din
os intelixentes, ofrece incalculables ventaxas
e grande porvir para unha liña ferrada que o
poña en comunicación coa Corte e coas provincias do interior. A Deputación felicítase
da acertada e fecunda resolución do goberno de V.M., tanto máis canto que ten do
feito esta provincia algúns desembolsos e
sacrificios para os estudios desta liña férrea,
temía chegasen a quedar infructuosos ou
inútiles por falta de medios para levalos a feliz término, coas obras importantes e trascendentais que son conseguintes".
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·--Bendición da Locomotora "Pontevedra" 30 de Junio 1884.

O seguinte intento tén lugar con ocasión
do denominado Ferrocarril do Príncipe D. Al fonso, de Galicia a ~adrid. A
inconcreción do
•
punto de término ou saída debíase ás tensións e competencia entre A Coruña e Vigo .
A Deputación, pala súa parte, xa se amasa
con grande interés aparecer como concesionaria e en 1860 pretendía invertir no Ferrocarril 8.351.000 reais de anticipos feitos para a
estrada de Vigo a Castela, e o reintegro do
cal fora aprobado en 1849. Á marxe do éxito
desta xestión solicita aprobación gubernamental para suscribir 1500 accións por un va lor de 3.000.000 de reais desembolsadas en
seis anos. Pensaba obte-lo capital dunha
complicada operación de creta que obrigou
ó Goberno a advertir que non se podería cargar nos gastos obrigatorios do presuposto
provincial. Anotar tamén, dentro do ano
1860, a reunión celebrada no Goberno Civil
de Pontevedra o día 19 de abril, co obxecto
de organiza-los traballos do ferrocarril galego, a acta da cal se publica no BOP de 9 de
maio, e a Real autorización concedida no 16
de xuño de 1860 a D. José González Domenech, para verifica-los estudios dun ferrocarril que, partindo do proxectado de Monforte a Vigo, en Redondela, rematase na cidade de Pontevedra.
Tamén por R.O. de 9 de febreiro de 1861,
autorizouse a D. Inocencia Vilardebó para
verifica-los estudios dun ferrocarril"que partindo do pobo de Carril, provincia de Pontevedra, e pasando por Vilagarcía e Pontevedra, empalme en Redondela, coa liña de
Monforte a Vigo.
En plena euforia dos "camiños de ferro",
tamén participa na iniciativa do ferrocarril
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que uniría Santiago co importante porto de
Ca rri 1, comprometéndose a suscribir 200 accións en dous anos por un valor de 100.000
rea1s.
ó longo de 1861, vanse suceder un ha serie de tensións entre as distintas Deputacións galegas polo desigual esforzo que
pretendían facer no asunto das subvencións
ós distintos tramos do ferrocarr·H. O tramo
Ponferrada-Ourense era común e de interés
para A Coruña e Vigo, pero o esforzo plantexábase de forma máis gravosa para Ourense
e Pontevedra, o que propiciou a polémica
xornalística. Por outra banda, o tramo
Ponferrada-Ourense, plantexaba grandes dificultades técnicas que o facía máis costoso
e provocaba o retra.imento das empresas, para forzar subvencións maiores.
Todo isto fai que a Deputación concentre
o esforzo no tramo Ourense-Vigo que tampouco encontraba un licitador nas subastas,
a pesar de que a subvención da provincia
chegaba xa ós tres millóns de reais.
Así, cando D. Juan Flórez presenta directamente a solicitude da concesión do Ferrocarril de Ourense a Vigo , comprometéndose
a deposita-la cantidade necesaria para que
salga a subasta, a Deputación acepta a proposta dedito empresario de se comprometer
a suscribir accións por un importe de
6.000.000 de reais, desembolsando o 20o/o ós
trinta días da adxudicación. Unicamente
houbo un voto discordante co acordo, o do
Deputado D. Francisco A. Riestra, que acusaba de favoritismo cara unha persoa
concreta, ademais de plantexar serias dúbidas sobre a capacidade da Deputación de fa,
.
,
.
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Se anuncia la inauguracion de las obra• del Fe•·,·o·ca,.ril compoattlnno.
Circu1ar número 83.

, Con esta fccl1a digo á los cotlcesiotlat·ios · del Ferro-cart·il compostelano
Jo si~ni(~nte: En contestacio11 nla ate11ta comunicacion de V. S. S. de 20 del
.actuál debó manifestarles: que tend1·é la ~Ita coA1placencia de inausuror las
ohrns (IC .lle1•ro-cat,t·il corn}JOStelano, a que V. S. S. tienetl á llien Invitarme
·señ~hln(lo · ni (~r(~cto el Domingo 30 (lel corriente mes, siendo mocl1a la sa·
- atsfneeion !q11c me cabe <le C<la<lynvar e11 la parte que tne corresponda á
1J01t solentnidn<l tan grata parn n1i y ()e la ~ cual ha ()e cs¡>crár es~~ rovin•
ein restaltutlos n1t1y l1eneficiosos. I.Jo <¡ne · tengo si l1ot1or de 111ani estar á.
\ r. S. S. pat~ll s11 conocirrJiento,
Y debietJ(lo tener lugar kl inauguracio11 de· los trabajos (le dicha via fér·
rt~a t~r·a el puerto (lcl Cqrril , he ()ispue&to anunciarlo en este periódico oficial
Jlara f(11C llcgan<lo á rtoticia del púl)lico p11eda tomar parte en 11n acto tan so·
)(~mne y grnntlioso para IQs ptteblos de GaJicia~ Pontevedra 22 de ~larzo de
18ü2. ~ El Gobernador, (!osme 1~1,.reft.
4

•

•

•

'

,·

A inauguración das obras do ferrocarril
de Carril a Santiago, que tería lugar o 30 de
marzo de 1862, enche a primeira páxina do
BOP do 24 de marzo que reproducimos. Este
ferrocarril por R.O. do 12 de abril de 1862,
pasou a se denominar Ferrocarril Compostelano de la Infanta Doña Isabel.
Cando ó ano seguinte, en maio de 1863,
o concesionario Flórez solicita o desembolso
de 1.200.000 reais, importe do 20% acordado, se plantexa un conflicto serio co Gobernador que, actuando de Ordenador de Pagos, pregunta con que papel ía sustituí-lo diñeiro que se reclamaba xa que non estaba
constituída a sociedade que tiña que emitílas accións.

•
/

No BOP do 17 de xuño de 1863,
publícase o "Programa das funcións dispostas polo Ilustre Concello Constitucional de
Vigo, dacordo co Sr. Gobernador Civil e Excma. Deputación Provincial de Pontevedra,
para solemniza-la inauguración das obras do
ferrocarril do Príncipe D. Alfonso e sección
de Ourense a esta cidade, que terá lugar na
mesma o 23 de xuño de 1863", que abranguía ós días 22, 23, 24 e 25 e atinguía un conxunto de festexos realmente extraordinario.
En 1864, a situación dá un novo xiro ó ceder D. Juan Flórez os dereitos que tiña como
concesionario da liña Ourense-Vigo á
Compañía de Ferrocarril de Medina a Zamora. Tamén xorden problemas con esta
Compañía o que abriga á Deputación a
toma-lo acordo de non facer máis pagos ata
converte-los 3.158 títulos provisionais que
posuía en definitivos.
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"

Viaducto da ponte da Barca (PontevedraJ.

A suspensión de pagos do importante accionista da Compañía, D. Rafael Bertrán de
Lis, leva á mesma a unha situación crítica
.
,
.
que trae como consecuencia a pract1ca paralización das obras.
En contraste coa lentitude des te tramo,
en 1873, comisionase ó Sr. Casares para
que represente á Deputación nos actos con
motivo da inauguración en 1873 do ferrocarril Santiago a Carril, do cal reproducímolo
cadro oficial de servicio de trens.
No período que segue ata 1880, sucédense os intentos de avantar nos tramos

'

.'

-

•
•

ca a división no seo da Corporación, formán dose dous grupos ben diferenciados que se
aglutinan en torno ós denominados proxectos do Sr. Besada e do Sr. Mugártegui. Este
último defendía a teses de que era preferible
suscribir 2.000.00 de reais que entregar a
fondo perdido 80.000 duros. Pero a polémica
tiña un trasfondo maior ó se mestura-lo inevitable localismo que se desprende da acta
da sesión.
Sr. Mugártegui: A Deputación debía ter
moi presente que detrás da vía de Redondela
está a do Carril a esta Capital para a que será
forzoso destinar unha subvención maior que
.
.
,
,
.
para a pnme1ra pasto que e tamen ma1or o
se u traxecto .
...
1

-

-

Pontevedra-Carril e Pontevedra-Redondela,
co obxecto de pecha-la rede en torno á capi tal de provincia. No canto da Compañía de
ferrocarril de Medina a Zamora, Ourense e
Vigo, a Deputación continúa enviando representantes ás Xuntas de accionistas, destacando as xestións para recuperar 300 accións que se enviaron co ga llo da Xunta de
1868, e que se encontraban por aquelas datas en paradeiro aínda descoñecido.

-

En 1880, plantéxase a actitude a seguir
na política de subvencións en relación co tramo Pontevedra-Redondela. O asunto provo-

Sr. Besada: (a media voz) Esa é a cues.,
t1on.
Sr. Mugártegui: En efecto, éo para mine
de primeira importancia, pasto que tendo o
honor de representar na Deputación os intereses do partido de Cambados ... ".
Rematou Besada insistindo na súa postu ra, engadindo que incluso a Compañía de
Ourense a Vigo estaría interesada en conti nuar ata Carril sen subvención. A súa proposta recibiu doce votos frente a sete do seu
opoñente.
O ano seguinte, plantéxase a conveniencia de prolonga-la liña Pontevedra-Carril ata
o porto de Marín e en 1882, decídese fixar
conxuntamente a subvención para todo o
traxecto Carrii-Pontevedra-Marín, desglosado da seguinte forma: Mi llón e medio de reais á empresa que remate as obras de
Pontevedra-Carril no prazo improrrogable de
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tres anos e 30.000 duros á empresa que acometa o tramo a Marín.
Avántase paseniño no proxecto do ramal
a Marín e xorden interesados en realiza -los
estudios, incluída a mesma compañía
Zamora-Orense-Vigo coa condición de que a
Deputación fose puntual no pago das subvencións dos outros tramos.
En 1883, iníciase un período no que o optimismo arrodea tódalas iniciativas relaciona das coas vías férreas. No primeiro lugar, concédese un ha parte importante da subvención
acordada para o tramo PontevedraRedondela, solicitada pola Compañía MZOV
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en base a que esta "abrigaba a firme crencia
de que antes de se remata-la prórroga outorgada para a conclusión das obras ha chega la locomotora a Pontevedra".
A realidade foi que, ó ano seguinte, era
inaugurada a liña que poñía á capital da provincia en contacto coa da Corte. Os pontevedreses xa podían desprazarse ata Vigo por
1,65 pesetas e a Ourense por 7,25 pesetas.
Neste ambiente de euforia, apróbase en
1885 unha subvención de 125.000 pesetas
para a construcción en Vigo do ramal do
ferrocarril de acceso ó se u importante porto,
ascendendo o total do presupuesto da obra a

r:

.... ..e

~

1.296.171 pesetas. Tamén recibe especial
atención a comunicación co porto de Carril e
perante a solicitude do representante de
''The Coruña Santiago and Peninsular Rail way Company Limited". D. Juan Trulock de
que a Deputación concedese unha subvende 125.000 pesetas, unha Coción adicional
.
misión especial constituída para emitir informe decide altera-lo acordo tomado en 1882,
ó que xa fixemos referencia máis arriba, e
acordan propór ó Pleno que se eleve a subvención a 500.000 pesetas, se a obra é realizada en tres anos.
Para rematar este período de efervescencia ferroviaria, cara fins da década, concretamente en 1888, xorden as primeiras voces en
favor dos denominados ferrocarrís económicos que tiñan o obxectivo de satisface-las

necesidades de comunicación das cabezas
dos partidos xudiciais entre si e de todas elas
coa capital, así como a conexión cos núcleos
de poboación que contaban por aquela época cos frecuentadís imos balnearios.
Nos anos noventa, asistimos a unha nova
xeira na que o destacable son as dificultades
das Compañías para remata -las obras, e as
consegu intes solicitudes de prórrogas sucédense unha trala outra, destacando os inconven ientes cos que se encontra o trazado
Pontevedra-Carril onde as influencias e o peso do destacado político Salvador Quiroga
Ballesteros, afectado nas súas propiedades
polo trazado da vía férrea, abriga a no vos e
continuados retrasos, dándose a situación
de que en 1899, dos 33 km. de percorrido,
había xa construí dos 32 km . pero a

Estación Ferrocarnl de Vigo.
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Compañía vese na necesidade de solicitar
unha nova prórroga para non perde-la sub.
venc1on.
Paralelamente ás dificultades que soportaba a liña principal da rede ferroviaria, pro xéctanse novas liñas, destacando de forma
especial o proxecto de ferrocarril de vía
estreita de Pontevedra a Monforte, por Cun tis, Estrada, Val do Ulla, Bandeira, Silleda,
Lalín, Rodeiro e Chantada.
;

Os argumentos esgrimidos para xustificalo proxecto resultan ser de grande actualidade, xa que enlazan con outra importante vía
de comunicación que emprendería tamén a
Deputación case cen anos máis tarde . Os
Deputados manifestan o seu apoio ó proxecto porque "os partidos xudiciais de A Estrada e Lalín teñen un centro comercial na cida de de Santiago por falta de cómodas comu nicacións coa de Pontevedra que debería selo seu natural mercado".
D . Ramón Pascual López, sería o enxeñeiro encargado dos estudios do primeiro
tramo Pontevedra-A Estrada por 50.000 pesetas pagadeiras a quinta parte nun ano e o
resto coa aprobación do proxecto. Para
repartí-la carga, pretendíase involucrar no
asunto á Deputación de Lugo moi expectante pero pouco disposta ó esforzo económico.
Coa chegada do novo sé e u lo, e eo
aumento do tráfico ferroviario comenzan ta mén os accidentes. Na noite do 11 de agosto
de
1901, ocurre un choque de trens polo que
.
a Comisión Provincial, competente no caso,
impón á Compañía tres multas de 2.000, 500
e 2.500 pesetas por cada unha das tres faltas
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que o Xefe da 1a División de Ferrocarrís facía
constar no expediente, xustificando a súa
decisión ó considera -la "frecuencia con que
se suceden estes accidentes ferroviarios, a
maior parte das veces por neglixe·n cia e
abandono dos empregados das empresas, e
outras por falta dos útiles necesarios dos que
as mesmas deben estar provistas".
Outro accidente desgraciado e de maior
trascendencia foi o que tivo lugar o 8 de xanei ro de 1902, cando por un ha ruptura
dunha chaveta de seguridade, se desprenden uns vagóns dunha máquina que se
dirixía á estación de A Portela, emprendendo
aqueles unha vertixinosa marcha que culminou con varios obreiros contusionados e o
falecemento do obreiro da liña Andrés
Castro.
Despois do plego de desea rgo da
Compañía e tendo en canta que a chaveta
era de boa calidade e que estaba soportando
tensións inferiores ós máximos permitidos, a
Comisión Provincial decide que a Compañía
estaba exenta de responsabilidade.
Nos anos sucesivos, a Comisión tén que
decidir sobre varios informes relativos a
retrasos dos trens, descarrilamentos e incluso un estoupido da caldeira dunha máquina
na estación de Vigo. En xeral, a Comisión
Provincial amósase moi benévola coa
Compañía frente á insistencia dos Enxeñeiros Xefes da 5a División máis proclives a
sancionala. Os motivos exculpatorios que
utilizaba a Compañía e aceptaba a Comisión
eran moi variados; folgas de empregados,
pedras nas vías por mor dos temporais o u,
simplemente, a necesidade de agarda -lo empalme do tren correo.

•

Un expediente destaca pola súa orixinalidade. O Enxeñeiro denuncia á Compañía
porque durante tres semanas do mes de
outubro de 1907, os trens circularon sen teren fixado no exterior os rótulos de "Reservado para señoras" e "Non fumadores" .
Tencionaba impór unha multa por cada tren
que circulara sen os rótulos regulamentarios;
en total 2.500 pesetas por cada semana . A
Compañía alegaba que non houbera ningunha reclamación e que ''os tarxetóns
tí ranos á vía os pasaxeiros". A Comisión
Provincial considerou que non procedía a
.,
sanc1on.
Pero esta benevolencia da Comisión toma un sesgo de complicidade cando decide,
co gallo do choque de trens do 24 de
outubro do mesmo ano 1907, eximir de responsabilidade á Compañía baseándose en
que "o máis seguro e que aceptou unanimemente a opinión foi a hipótese ben funda mentada de que o cambio da agulla realizo una algunha persoa de malos instintos que
acertou a pasar polo lugar da agulla no momento próximo á chegada do tren".
Os anos segu intes contemplan a reanu dación das teimas de enlazar por ferrocarril
Zamora con Ourense, para o que se procuran apoios parlamentarios e dos Concellos
do sur de Galicia; relánzase a actividade en
torno ós denominados ferrocarrís "estratéxicos" e xorden grupos financieiros franceses
e belgas en to rno ós tramos Pontevedra Estrada e Po ntevedra- Ribadavia. Ademais

concrétase definitivamente coa Deputación
de Lugo co obxecto de converter en realida de o Ferrocarril Central de Galicia que iría
desde Pontevedra a Ribadeo.
Coa chegada da Dictadura de Primo de
Rivera, sucédense as xestións das catro Deputacións perante o Directorio con vistas a
unha resolución feliz do Ferrocarril Central,
pero dilúese toda esperanza nas Comisións
do estudio sobre viabilidade económica . Sen
embargo, unha espectativa fica aberta de
novo cando se aproba o proxecto de ferrocarril de Zamora-Ourense. As xestións en col
desta liña continuarán na República e o mesmo Azaña prometerá en 1933 a unha Comisión que "as obras do ferrocarril por Zamora
continuarán con toda a intensidade que permitan as posibilidades económicas, e que
consideraba este asunto como causa
propia".
Tamén durante a República rexurd irá o
Ferrocarril de Pontevedra a Ribadavia,
dirixíndose a Deputación ó Ministro de Obras
Públ icas para que f igurase no n° 1 no Plan
de Ferrocarrís estratéxicos, lugar que disfrutaba con anterioridade. Por outra banda, solicitábase que o Ferrocarril a Marín se
construíse empa lmando co de Ourense a
Santiago en Sil leda.
A Guerra Civil conxela todo tipo de iniciativas e durante o réxime instaurado ó remate da lo ita, os esforzos da Deputación
procuraron as canles cara a consecució n do
anceiado Ferrocarri l de Pontevedra a Marín.
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No 5.
Tranvía de Pontevedra-M arín.
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•

•
TRANVIAS

del t.

As primeiras referencias que re lacionan á
Deputación Provincial coa iniciativa dos
tranvías, remóntanse a fins de 1880, cando
os Deputados Limeses, Ouiroga e Ruza conseguen a aprobación dunha moción pola que
se acordaba subvenciona-la construcción
dun tranvía de Pontevedra a Marín, tendo en
canta que dito percorrido fora eleminado do
Plan de Ferrocarrís do Estado debido ó seu
alto custo, e que contemp laba inicialmente
que a sección de Carri l a Redondela pasase
por Marín. A subvención aprobada ascendía
á cantidade de 5.000 pts. /km.
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l Tra n:m

Estación do tranvía
de M arín.

Ata 1884, non se recibe a primeira oferta
para a construcción dun tranvía a vapor realizada por D. Prudencia Otero, coa posibilidade aberta de utiliza-la fórmula dun ferrocarril de vía estreita, pero esixe como condición que a Deputación subvencione o proxecto con 200.000 pesetas. De 32.000 duros
non paso u a oferta da Deputación .
Será sen embargo D. Carlos Gastañudy
quen rea lice a construcción do tranvía a vapor de Pontevedra a Marín ó longo do ano
1888. A Deputación fará un esforzo na subvención e, aínda que non estaba abrigada a
paga-la totalidade da mesma ata dous anos
despois de rematadas as obras, desembolsará os tres prazos acordados de 53.333,33 pesetas, no mes m o ano da construcción.
Durante o período de explotación, a Deputación tén que se pronunciar en dúas ocasións sobre o recurso presentado polo arren-
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datario de postas públicos, e relativo á súa
intención de aplicar ó tranvía o arbitrio de
carruaxes, e sobre a intención do Concello
de sometelo tamén ó pago dun arbitrio, desestimouno en ámbalas dúas ocasións.
Tamén en Vigo se estudiou desde 1884 a
posibilidade de instalar un tranvía a vapor
deica Baiona. En 1898, D . Augusto Bárcena
Franco consegue que a Deputación se
comprometa a subvenciona-lo proxecto con
7.500 pts/km. pero non chega a inicia-la súa
construcción. O Banco de Vigo irrumpe con
forza, ó inicio do século, cun proxecto de
tranvía de Baiona a Vigo, pero agora con
tracción eléctrica. Bárcena recurre por se
sentir magoado ó se considerar concesionario da liña. Os Concellos afectados, Vigo e
Baiona, pronúncianse de xeito desigual, o
primeiro de forma favorable para ámbolos
dous proxectos, e o de Baiona só para o im-

pulsado polo Banco de V igo. A Comisión
provincia l é clara e rotunda: "non pode menos que recoñecer que é un adianto prog resivo a locomoción por med io da electricidade, e por máis que o proxecto do Sr. Bárcena poidera ser atendib le se tivese as obras en
realización, hoxe non hai razóns para que
poida a súa oposición prosperar perante
unha mellara tan importantísima como a que
tén o proxecto do Banco de Vigo".

f

O rranvía dianre da lgrexa da Pelengrina en Ponrevedra.

•
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Nos anos sucesivos, as concesións dos
tranvías eléctricos, ta nto de Vigo a Baiona,
como no interior da cidade, son transferidos
á "Societé Anonime des Tramways Electriques de la Galice" domiciliada en Bruselas,
que deixa paralizadas as obras a pouco de se
in iciar en 1907, at a que en 1911, perante a
ameaza da pérdida da concesión, reaccionan
e consiguen unha prórroga ata fins de 1913,
para remata-las obras.
Sen embargo, será unha vez máis o Ban co de Vigo, quen tomará a iniciativa, fundan do en 1912 a Sociedade Anónima "Tranvías
Eléctricos de Vigo", que merca rá a concesión do tranvía urbano e non só rematará a
.,
,
.
construcc1on senon q ue, nos anos sucesivos, a Comisió n Provincial irá informando fa vorab lemente sobre as súas peticións de
ampliacións de liñas.
Outra iniciat iva, dentro dos tranvías
eléctricos, localízase na importante zona
turística que se concentraba arredor do Balneario de Monda riz. O proxecto dun tranvía
eléctrico que unise Mo nda ri z con Porriño e
acolli do con tódolos pron unciamentos favorables en 1903, manif estándose a Deputación a favor de que sexa a Sociedade lberaria, como concesionaria, a que fixase libre-
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O trolebús na praza de S. Xosé (pl'ntevedraJ.

mente o percorri do, contra as pretensións
dos técnicos de inmiscuirse no proxecto. As
obras realizaránse lentamente ó coincidir no
· seu percorrido eoas da estrada PonteareasMondariz entre 1906 e 1908. Posteriormente
a liña completa de Mondariz a Vigo estará a
cargo da sociedade formada en 1914 por Ramón e Enrique Peinador "Tranvías
Mondariz-Vigo" co respetable, para a época,
capital socia l de un m illón de pesetas .
Máis ta rde, en 1920, a Com isión Provincial informará favorablemente, o proxecto de
D. Teodosio Domínguez de establecer un
tranvía eléctrico entre o bairro do Bu rgo de
Pontevedra e o Dique do Oeste en Marín.
Ata 1922 non se constituíu a sociedade que
explotaría a 1iña, ''Tranvías Eléétricos de
Pontevedra, S.A.", cun capital socia l de
2.000.000 de pesetas. Posteriorme.n te, en
1924 e 1928, rea lizarían dúas ampliacións de
capital de 450.000 e 250.000 pesetas respectivamente.

308

•
TELEFONOS

Os inicios da presencia da Deputación
Provincial no sector das comunicacións (teléfonos e telégrafo) tén lugar no 1889 e de
forma colateral ó concede-lo permiso para
cóloca -los apoios necesarios nas estradas
provinciais para a construcción da liña telefónica de Vigo.
Posteriormente en 1898 subvencionará á
Comandancia da Garda Civi l de Pontevedra
para os gastos de instalación dunha rede telefónica que enlazase coa xa existente entre
o Pazo Provincial e a Casa Consistorial.

Na década de 1910-1920, aparece solicitando mellaras constantes no eido das comunicacións. ó Ministerio de Gobernación
solicítalle a ampliación da rede telefónica da
provincia para que abranguese a tódolos balnearios en funciona mento: Mondariz, A Toxa, Cuntis, Caldas de Reis, Caldelas de Tui ,
Pontecaldelas , Lérez, A Cañiza e Catoira .
Por outra banda, á Dirección Xeral de Comu nicacións pedíalle que se establecese en
Pontevedra un fío directo telegráfico coa
Corte, mello(a que xa tiñan practicamente
tódalas capitais da provincia .
Como era de agardar, o mesmo Pazo
modernízase e no 1915 adxudícase ó industrial pontevedrés D. Julio Senn por 265
pesetas unha instalación telefónica interior
para o Pazo Provincial, composta dun
aparato central con chamada de timbre a
seis direccións, dun aparato final, batería de
pilas, material conductor e aillador e montaxe, con garantía efectiva dun ano.
A extensión do servicio a nivel provincial
empézase a considerar a raíz dunha proposta
efectuada en 1917 por D. Prudencia Landín,
que pretendía establecer un servicio telefóni co interurbano que comunicase entre si a tódolos pobos da provincia e a estes co resto
de España. O anteproxecto ascendía a
470.000 pesetas, atinguindo a tódolos Municipios da Provincia. A Deputación ofrece á
Dirección Xeral de Comunicacións unha subvención do 20% do total do importe da construcción da red e telefónica provincial, o que
supoñía 94.000 pesetas a pagar en c1nco
anos.

•

o

Varios anos máis tarde, en agosto de
1923, a S ociedade "1 nternational T elephone
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Cara 1934, as mellaras técnicas van en
aumento e a Deputación solicita ó Ministerio
de Comunicacións que conceda o teléfono
automático para Pont evedra.
Posteriormente e ata a actualidade o labor da Deputación concéntrase na extensión
do servicio telefónico no ámbito rural e a súa
actuación no sector formalizouse por medio
de Convenios coa Compañía Telefónica Nacional de España, que se plasmou nas fórmulas seguintes:
A} A través dos Plans Provinciais de
Obras e Servicios, en base ós dous sistemas
que se indican:

an Telegraky Corporation" envía o seu pro. xecto de organización telefónica de España
que é ben reci bido, polo que supuña de
mellara das defi ciencias exist entes naquel
momento.
A extensió n das- redes t elef ónicas a nivel
p rovincial, f aise coa colaboración económica
dos Concellos implica dos e de xeito paulatino, así en 1924 comenza a f unciona-la liña
Caldas-Cuntis, mentres que a de Pontevedra- Red ondela depende dun aco rdo entre as
Xefaturas de Telégrafos de Vigo e Pontevedra .
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a) Contratando a súa execución a Empresas privadas.
b) Adxudicando directamente a súa instalación á propia Cía Telefónica.
Nestas fórmulas englóbanse os Convenios de 1974 e 1979, respectivamente.
B) A través do chamado Plan Especial de
Penetración do Servicio Telefónico nas zonas rurais de poboación dispersa de Gal icia,
tamén denom inado "cadrícu las" poi a súa
estruct ura territorial xeométri ca .
Nunha síntese cinguida, o resume numérico das instalación s levadas a cabo a t ravés
das progra macións ind icadas, hase cifrar
nuns 400 T. P. R. instalados, cunha considera ble inversión, dificilmente cuantificable, tanto
polos diversos sistemas de cofinanciación
adoptados, canto polas repetidas revisións de
precios efectua das, nun has obras, que pola
necesidade da súa expropiación, plantexarían
un ha problemática moi complexa.

-

\

•

A terrizaxe de Vedrines no campo da X unqueira.

•

AEROPORTOS

A intervención da Deputación en materia
de comunicacións aéreas centrouse final mente arredor do aeloporto vigués de Peina dor.
Lonxana e anecdótica resulta a proposta
do Deputado Sr. Tapia que, en moción pre-

sentada o 25 de abril de 1934, pide que se solicite do Goberno a concesión das marismas
do Lérez para a instalación dun campo de
aterrizaxe de aeroplanos, moción que non
prosperará, a pesar da teima e tenacidade do
se u propoñente.
Tampouco se levará a cabo a proposta de
construción do aeroporto continental transoceánico de A Lanzada, aínda que, neste caso, as, xestións para a posta en marcha das
obras, e o inicio das mesmas, fora unha realidade. Os primeiros datos que dispoñemos
refírense ós tramites para a súa realización e
datan do ano 1948, coa moción presentada
por Casiano Peláez Merino, en sesión de 31
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Aeroporto de Peinador.

de xaneiro, na que se propoñía a in iciación
das xestións oportunas para o establecemento de dito aeropo rto. Esta in iciativa deveu parecer posible can do, trala mes m a, se
produciu a visita ós terreas en cuestión polos
.ministros de Obras Públicas e do Aire, contemplándose incluso a variación do tracexa do da ·estrada que leva ó Grove, para fac ilitala súa construcción; ó tempo que se dictan
as med idas oportunas para o estudio por
parte dos técnicos da v iabi lidade do proxecto.

O proxecto, ó parecer, chegou a te-la súa
aprobación, segundo deducimos da felicita ción que dirixe o Ministro do Aire a esta De.
putac 1on a med iados do ano 1953 .
Descoñecémo-la razón pola que se paraliza ron as obras, a pesar do interés que polas
mesmas manifestan aínda no ano 1955 o
Concello de O Gro ve e esta Excma. Deputación. O delicado do emprazamento deste t ipo de instalacións, fainos supór, que a súa
paralización sería debida basicamente a razóns de t ipo técnico.
/

1

Frustrada a tentativa de A Lanzada, visto
que o sur de Galicia quedaba desprovisto de
tan importante medio de comunicación, a
Deputación vai centra-la súa actuación neste
terreo, no apoio desde os seus inicios ó aeroporto v ig ués de Peinador, que se material iza-
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rá na concesión de subvencións para a construcción ou real ización dos accesos necesarios . Estará presente tamén na súa inaugura ción en abril de 1954.
Unha nova estapa ábrese para Peinador
coas reformas en 1980 que permitirán a
aterrizaxe no mesmo dos moderno reactores
DC-9. O apoio da Deputación a esta nova fa se plasmarase nunha triple vertente: De
contribución á mellara do seu equipo técnico, coa adquisición dun equipo medidor da
distancia { 8 . M. E.) que sae a licitación en setembro de 1983 en 24.033 .156 pesetas de
mellara dos accesos, coa aprobación do proxect o da estrada Puxeiros- Peinador, cun importe de 21.701 .000 pesetas; e a t ravés da
.
.
const1tuc1on de sucesivos avais, regu lados
por. convenios firmados con Aviaco, primelro, para os mencionados reactores e
ma1s tarde, para a ampl iación de liñas . A finalidade destes avais é garantir a esta
"'
compañía o posible quebranto económico
que produciría nela a posta en marcha de vo·os supostamente non rentables.
/

/ •

1

.

Tamén, como aportación complementaria e desde o ano 1983, a Deputación vén
consignando 1.500.000 pesetas anua is, para
obras de reforma e melloramento de díto
aeroporto .
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EVOLUCION

O extenso término de Cooperación, adquire no terreo da administración provincial
un contido definido e concreto de colaboración necesaria para posibi litar determinadas
obras de carácter público.
A pesar de non acadar unha forma regu lamentada ata mediados do presente século,
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Mercado Municipal.

a Cooperación, no seu senso amplo, é un
elemento parella a propia Deputación, que
nacera cun carácter tutelar dos municipios,
sobre os que, non só, exerceu un control das
súas actividades, senón que tamén soubo
colabo rar en resolve-las súas necesidades.
A construcción do sistema básico de comunicacións, camiños, estradas, pon tes ...
que lles amasamos no capítulo de comunicacións, son os má is claros antecedentes desta
acción cooperadora da Deputación . Pero
ademais houbo outro tipo de obras non
incluídas no terreo específico da Sección de
Vías e Obras, referidas a un conxunto de
construccións de infraestructura, como a
construcción de casas consistoriais, traídas
de augas, instalacións eléctricas, telefónicas
e portuarias ... que definirían posteriormente
a actividade propia da Cooperación .
'
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A penuria económica dos municipios no
pasado século, permitía abordar este tipo de
obras, que sen embargo eran de necesidade,
abrigándoos a so licitaren dos organismos
superiores, a Deputación, as axudas necesarias. Dispoñemos de moitos exemplos desta
primeira cooperación Deputación-Concellos,
as subvencións da cal osci laban entre o 30o/o
e o 50% do total presupostado dos que, a
título de testemuña, mencionamos alg úns,
como, en 1884, as instalacións da traída de
augas a Pontevedra , presupostadas en
77.174,16 pesetas, que supuxeron para a Deputación un ha aportación do 30%; en 1887,
a construcción do peirao de Cambados obtivo un ha subvención do 50%, ó igual que a
traída de a u gas de A Estrada
en
1890.
.
Asi pois, a cooperación provincial é un
tema antigo que non cristalizaría nunha ac-

Casa Concello.

ción regulada ata a aparición da Lei de Bases
de Réxime Local do 17 de xullo de 1945, que
se expresaba nos seguintes términos " ... A
Deputación Cooperará á efectividade dos
servicios municipais, preferentemente dos
que non poidan ser establecidos polos Concelias ... ".
A nosa provincia pode considerarse
pioneira na institución cooperadora, adian,
.,
.
tándose, nuns anos, a acc1on estnctamente
legal, ten do como antecedente a organización das chamadas Xuntas de Axuda a Municipios, organización dependente do Goberno Civil e creación exclusivamente pontevedresa, precursora dos plans de coopera ción que tivo as súas orixes a fins de 1948,
senda posteriormente absorvida po la cooperación de Deputación entre os anos 1954/55.
Nun estudio sobre os presupostos municipais, realizado no ano 1949, púxose de ma-

nifesto a incapacidade dos concellos da provincia (agás Vigo, Pontevedra, V ilagarcía e
T ui) para levar a cabo obras nos seus términos, o que impulsou, ó Goberno Civi l, a
inicia-los primeiros proxectos a cargo do que
se chamou (OSM) Obra Social del Movimiento, coas súas dúas seccións "Junta de
Ayuda a Municipios" y" Junta de Beneficencia", polas que se confeccionaron os pri meiros proxectos "tipo" de fontes, lavadeiros, tendidos eléctricos, pon tes .. . rea 1izá ndose as obras cos fondos procedentes da
chamada Comisaría de Paro Obreiro e os
propios do Goberno Civil.
A partí res de entón e no ano 1951, t e ría a
súa iniciación o labor cooperador da Deputa.,
.,
.
c1on con tres acc1ons Importantes :
1 ) Construcción de cen Centros Escola-

res, en colaboración co Ministerio de Educación e Ciencia; o presuposto total dos cales

Casa Cancel/o.
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Grupo Escolar.

acadou 6.018.581 pesetas. 2) Plan de
Centros Rurais de Hixiene e Casas de Médicos, en colaboración co Ministerio da Gobernación , cun importe total de 2.624.786,93
pesetas, acadando a participaciór:' da Deputac ión a 1.100.000 pesetas, e que tivo incidencia nuns vinte municipios. 3) Plan de cooperación a obra s menores municipais. Foi
un plan de axuda á realización de pequenas
obras de necesidade que afectou á práctica
totalidade dos muncipios da provincia, cun
total de 304 real izacións en zonas preferentemente rurais, cunha consignación de
2 .250.947 pesetas, extraéndose a participación da Deputación da consignación do presuposto extraordinario "E", baixo a modalidade de "A fondo perdido".
Tras estas iniciativas darían comenzo os
primeiros plans regulados da Cooperación
Provincial, partindo dos chamados Plans de
Ensaio 1954/55-, primeira testemuña da Cooperación propiamente dita. Trátase dunha
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planificación de ensaio ande se artellarán os
•
criterios preferenciais. A cortedade dos fon dos obrigou a non di$persar en exceso os diñeiros e selecciona-las necesidades de maior
urxencia, abordándose a acción cun presu posto total de 6.330 .418,22 pesetas, adoptándose a modalidade "a fondo perdido" na
correspondente subvención de 2.218.766,61 .
A continuidade dos plans configuraría a
cooperación en tres pilares básicos ; Adopción do sistema de subvencións "a fondo
perdido" como o máis eficaz; S upli-la ca ren cia de técnicos nos municipios, a través de
consignacións para Axuda técnica; aborda los problemas de financiación a través da
creación da Caixa de Anticipos.
Paralelamente, e en base á mesma Leí de
Réxime Local de 1945, nace en Pontevedra a
chamada Comisión de Servicios Técnicos,
constituída en sesión do 6 de setembro de
1951, formada por un Presidente, o da Deputación, e doce vocais, o Delegado de Facen-

•

pección e Asesoramento das Corporacións
Locais e o Director da Caixa de Aforros Provincial de Pontevedra.

da e once técnicos. O funcionamento da Comisión, dende 1951 ata 1958, tiña atribucións resolutorias, informativas e de orientación técnica e o su labor reduciuse, nesta pri meira época, á devolución ou aprobación
dos proxectos que presentaban os concelias, que unha vez resaltos se devolvían ó
concello para a súa corrección se houber lugar, ou ben se aprobaban, pero non terían
plasmación algunha na realidade xa que non
se dispoñía de fondos. O decreto de 1958
regularía a tramitación e execución dos plans
e a consignación dos cretas necesarios, co
que a partires da data comenzaría a facer
efectivos os seus plans provinciais, acometendo un papel coordenado entre o Estado e
as corporaciones locais.

Esta comisión iniciou e executou os seus
Plans Provinciais con importantes aporta cións, tendo a colaboración económica da
Deputación nalgúns deles, por acordos tri partitas Estado- Deputación-Concellos. Nestes acordos, a aportación da Deputación era
mi no rita ria, respecto da do Estado.
Funcionaron, pois, paralelamente, os
Plans de Cooperación da Deputación e os da
Comisión de Servicios Técnicos ata o decreto de 23 de abril, desenvolvendo o artículo 49
da Lei 47 / 75 de 30 de decembro, de presu postos xerais do Estado, polo que se establece u a fusión de ambas cooperacións nunha
soa denominada "Plan Único de Obras e
Servicios de interés local e Comarcal", coa
conseguinte unificación de Fondos, antes
separados para cada un deles.

Atendendo ás súas novas funcións, dita
Comisión, reuniríase por vez primeira o 25 de
febreiro de 1958, baixo a Presidencia do Gobernador Civil, coa asistencia do Presidente
da Deputación, o Delegado de Facenda, o
Enxeñeiro xefe de Obras Públicas, o Xefe
Provincia l de Sanidade, o Delegado Provincial de Sindicatos, o Enxeñeiro de Vías e
Obras, o representante do Servicio de lns_;

•.

. •'

Aínda que houbo reformas- posteriores
non afectaron ós plans únicos de acordos tri partitas Estado- Deputación-Concellos, que
se manteñen na actualidade.
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PLAN S

Para que o lector poida aprecia-lo volume
do rea lizado, confecionámo-los estad illos e
gráf icos que a cont inuación se inxeren.

PLANES

1954/55

1956/57

416.243,34

ALCANTARILLADO
ALUMBRADO P.

ABASTECIMIENTO DE AGUA

MERCADOS-FERIAS

1959/60

1961

1.117.321,98

876.911,00

907.481 '11

29.000,00

45.600,00

95.500,00

20.000,00

50.000,00

105.000,00

60.000,00

155.000,00 1.592. 700,00

1962/63

1964/65

687.077,00

1.020.000,00

274.813,00 2.783.000,00

10.000,00
513.438,00

860.154,00

423.848,26

161.000,00

70.000,00

28.000,00

CEMENTERIOS

170.000,00

580.000,00

194.918,00

165.000,00

URBANIZACIONES, PAVIMENTACIONES

423.000,00 1.689.200,00

827.500,00

351.732,55 1.259.644,00 1.803.000,00

CAMINOS Y PUENTES

348.977,92

290.457,00

1.336.212,45

1.624.948,50 3.089.989,55

OBRAS VARIAS

270.616,23

759.990,00

AYUDA TECNICA

345.930,12

1.129.745,45

149.046,45

70.000,00

21.000,00

250.059,72

CENTROS RURALES DE HIGIENE

386.000,00

33.4~5.00

269.000,00

MATADEROS

310.000,00

50.000,00

TOTAL

2.218.767,61

7.107.268,98

124.836,00

1966

1.591 .148,65 2.180.622,76

10.000,00

CAMPOS ESCOLARES DE DEPORTES
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1958

828.000,00
209.414,00

144.577,67

240.200,00
796.020,67

946.097,80
250.000,00

18.336,00

100.000,00

184.836,00 5.158.719,90 2.140.319,83 8.153.376,49 15.971 .176,04

ELECTRIFICACION .. ..... .. . . .. . . . . .. . . . ...... ... TOTAL =

4.790.679,23

TELEFONOS ........•......... . ............ . •.. .. TOTAL =

2.122.849,62

TELEGRAFOS ................................... TOTAL =

123.021,16

CAJA CREDITO .. . ... ..... . ....... .. .. .. ....... .. TOTAL=

7. 752.771,14

31.738.688

PLAN
COM PLEMENTARIO

PLAN ORDINARIO
ANO

1968

INVERSIONES
PRESUPUESTO

AYUDA TECNICA

APORT ACION OIPUT ACION

INVERSIONES

.

TOTAL PLAN
ORDINARIO

PRESUPUESTO

48.345.824

1969

SUBVENCION

PLAN
EXTRAORDINARIO
TOTAL

TOTAL PLAN
EXTRAORDINARIO

4.000.000

'

23.956.000

5.336.585

80.000.000

1970

9.504.519

4.265.077

777.445

14.547,041

5.336.585

44.500.000

1971

57.733.517

22.205.852

8.581 .225

88.520.594

8.581 .225

108.276.714

1972

41. 135.988

16.742.419

628.769

58.507.176

10. 104.189

1973

68.615.531

28.605.165

97.220.696

17.441 .992

8.754.363

26.196.355

1974

145.542.775

41.910.333

187.453.108

111.012.753

8. 791 .000

119.803.753

1975

99.295.205

34.086.123

135.299.230

AÑO

.

PLAN PROV INCIAL
DE OBRAS Y SERVICIOS

25.280.000

PLAN DE LA COMARCA
DE
ACC ION
ESPECIA L

TOTAL AMBOS PLANES

1976/ 77

P.O.S.

474.122.134

C.A .E.

65.889.336

540.011.470

1978

P.O.S.

379.310.537

C. A .E.

184.469.880

563.788 .417

1979

P.O.S.

527.980.450

C.A.E.

180.262. 175

708.242.625

1980

P.O.S .

762.672.420

C.A. E.

160.080.928

922.753.348

1981

P.O.S.

935.909.410

C.A .E.

427.507.359

1.363.416.769

1982

P.O.S.

338.912.242

C.A .E.

555.877. 678

1.823.561,482

1983

P.O.S .

1.161.715.002

C.A.E.

540.707 .391

1.702.422.393

1984

P.O.S.

1.334.352.748

C.A .E.

1.066.915.604

2.401.268.352

1985

P~ O . S .

1.670.018.970

C.A . E.

1.334.892.238

3.006.911 .208
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•
ELECTRIFICACION
RURAL

•

A Deputación Provincial de Pontevedra,
mantívose dende antigo un vivo interés en
orde ó fomento e promoción do servicio de
enerxía eléctrica ó rural d9 provincia, a través
dos Plans de Cooperación Provincial.
T a 1 interés chega á súa fase decisiva a
partires do Plan Provincial de 1980, despois
de se articula-lo catálogo de necesidades do
sector a nivel nacional - PLANER - e de se
concretar, dentro del, o inventario das referi das ás catro provincias da Comunidade
Autónoma de Galicia - PERGA Ata tal punto que a Corporación Provincial decide integrar dentro dos Plans de
Obras e Servicios o programa específico de
"Electrificación Rural", decisión que se plasma xa, dunha maneira definitiva, regular e
continua, independentemente de actuacións
anteriores máis esporádicas e individualizadas dende as referidas á anulidade de 1980.
Nunha apretada síntese, poden ser resu midas as inversións efectuadas dende dita
anulidade no cadro seguinte:

Obras

Presuposto
total

1980
1981
1982
1983
1984
1985

44
44
79
69
88
94

40.036.000
93.775.278
136.200.000
135. 150.000
172.800.000
165.000.000

248.055.004
249.943.742
396. 504.000
341 .357. 500
434.516.192
413.700.000

Totais

418

742.961.278 2.084..066.438

'
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No

Aportación
Deputación

Plans

A chamada "fábrica de luz" de Pontevedra.

lndependentemente das referidas inversións, a Deputación Provincial en sesión de
18.03.1982, e ó amparo do determinado no
R.O. 2.165/ 81, de 3 de xuño, acordou
ap roba-lo "Programa Provincial de obras de
Electrificación Rural de núcleos de poboación radicados na Bisbarra de Acción Especial para o trienio 1982-84", que supuxo as
.
.,
.
1nvers1ons segu 1ntes:

Aportación
No
Oep utación
50 %
Obras

58

Empresas
30 %

Estado

Total

120. 000. 000 72. 000. 000 48. 000. 000 240. 000. 000

Para o próximo exercicio de 1986, está xa
prevista unha inversión para o Programa de
Electrificación Rural, po r un importe total de
330 .000.000 de pesetas, cunha aportación
da Deputación ó 50%, por 165.000.000 de
pesetas .
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pensar dunha soa ve.z ese longo baleiro. As
razóns que produciron ese cambio encóntranse na Leí de Cultura Física e Deportes que se publicaba nese ano. Esta Leí condicionaba parte dos ingresos percibidos, polas apostas mutuas deportivo-benéficas, á
súa abrigada inversión no terreo deportivo.
A Deputación nese ano de 1980 nomeará
unha "Comisión Especial de Deportes" da
que sairían os Plans de Infraestructura Deportiva que hoxe se manteñen, nos que se
invertiron esas importantes cantidades que a
Leí concedía e que ademais se engrosaron
con outras procedentes dos propios presupostos ordinarios.
Os plans cana lizaban a súa acción en tres
. direccións determinadas:

•
DEPORTES

1) Establecen do acordos de cooperación
con Concellos para a financiación dunha importante parte das obras a realizar, suxetándose para a súa selección a uns criterios preferen cia is .
2) Acordando con outros organismos,
asociacións veciñais, asociacións deportivas, de carácter com unitario, con capacidade de promociona-lo deporte .

Se fixésemos un percorrido histórico da
Deputación no terreo do deportivo,
encontraríamonos cun amplo baleiro que
ocuparía case toda a súa historia ata chegarmos ó ano 1980, ano clave, no que, como se
houbese adquirido conciencia desa total
ausencia, se quixese repentinamente com-

324

3) Cun carácter máis concreto e definido,
proporcionar axudas para a organización de
competicións deportivas de aficionados, adquisicións de equipos para deporte xuvenil,
instalacións deportivas de recuperación de
minusválidos, ou a clubs para a celebración
de actividades ou competicións deportivas
de índole provincial.

OBRAS SUBVENCIONADAS POLOS PLANS
DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 1980-1984
Pres uposto Tota 1 ..... ................. .
Su
ció . . · · tal . .
. ... .

1.854.974.537
433 . .897 . · ·
'

Campos de Fútbol

lnstalacións de Remo

Ximnasios

Pistas de Bolos

Pabellóns

Velódromos

Pistas Polideportivas

Frontóns

Pañol Embarcacións

Campos de Ti·ro

Piscinas

Granxas de Caza

Pistas de Tenis

Picadeiros
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•
SERVICIO DE
.R ECAUDACION
Establécese a virtude da O.M . de Facenda de 10 de xuño de 1947, dando comenzo á
súa xest ión con efectos de 1° de xaneiro de
1948. A súa organización e funcionamento
axústase ó dispost o por dita O.M. e ás normas que regulan a cob ranza dos tributos do
Estado.
·
O Servicio consta dun ha oficina Centra l,
inst alada no Palacio da Deputación, dirixida
polo Xefe Provincial do mesmo que ostenta
a representación da Corporación Provincia l
para relacións coas Delegacións de Facenda
en Pontevedra e Vigo , e por extensión cos
demais organismos e entidades que teñen
confiada a cobranza de cuotas e arbitrios á
Deputación, e sete zonas recaudatorias en
cada unha das capitais dos partidos xudiciais
de: Cambados, Estrada, Lalín, Pontevedra,
Pontea reas, Tui, e Vigo, dirixidos por un Reca udador titu lar, nomeado por co ncurso,
entre f uncionarios da Deputación ou do Ministerio de Facenda , contando co persoal necesario para o desenvolvemento do Servicio.
A través do Servicio vén se realizando a
recaudación en período voluntario e executivo , dos tributos do Estado , que é a de maior
volu me , cuotas doutras entidades e organis- .
mos, imposicións da Tesourería Xeral da Seguridade Social, e apremios dos contribu intes po r tasas o u arbitrios á Excma. Deputa.,
CIOn .

No momento actua l estase xesta ndo
unha reestructuración dos servicios recauda torios, instada pala Dirección Xeral do Te-
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souro e Político Financieira do Min1sterio de
Facenda ; a Deputación de Pontevedra en sesión de 27 de set embro de 1985,. adoptou
acorde sobre creación dun Servicio Recaudat ori o Provin cia l en coordenación cos
Municipios da Provincia , para efectua-la
cobranza dos impost as e arbitrios de caráct er local, e que se en contra en tramitación .
Nos 38 anos de actuación do Servicio, o
volume recaudat orio foi en aumen t o, especialmente nos últimos anos, que pode ca lifica rse de espectacu lar, como o pon de re leve
que os t ributos estatais pasaran dun cargo
de 51.387.877 pesetas en 1948 ó de
10.150.507.823 pesetas en 1984, ref lexándose esta evolución no segu inte gráfico :

EVOLUCION DE LOS CARGOS
DE RECAUDACION DE TRIBUTOS ESTATALES

•
CAIXA DE
ANTICIPOS

,

O amparo do previsto nos artícu los 243-j)
e 255-6-f) da Lei de Réxime Local de
16.12.1950 e 180 do Regulamento de Servi cios de 17.6.1955, a Deputación Provincial
de Pontevedra creou a Caixa de Anticipos de
Cooperación ós Servicios Municipais, para
facilitar ós Concellos operacións de préstamo a curto prazo, -sen interés.
A Caixa constitúese, trala aprobación do
Regulamento que vai rexila, polo Pleno da
Corporación Provincial, en sesión de 27 de
febrei ro de 1957.

O goberno da Caixa está a cargo dunha
Xunta Administradora , presidida polo t it ular
da Comisión 1nformativa de Cooperación, e
integrada, en concepto de Vocais, polos Al caldes dos dous Concellos de menor censo
de poboación da provincia, actuando como
Secretario e 1nterventor os da Deputación
Provincial.
Dende a súa constitución, a Caixa de An ticipos veu funcionando ininterrumpidamente, no seu labor de cooperación na finan ciación de obras e servicios integrados nos
Plans de Cooperación e, en xeral, nos de interés local, a petición dos Concellos interesados, cun importe de 2.000.000 de pesetas
nos anticipos ordinarios e de ata 5.000.000
nos extraordinarios, tendo feito uso dos
mesmos en maior ou menor grado tódolos
Concellos da provincia, con excepción dos
de Nigrán, Porriño e Vigo, senda o número
de anticipos concedidos pala Caixa ata novembro de 1985, un total de 320, por un importe de 425.915.683 pesetas.
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.

Isidro Romero Caballero, para establecer un
Hospital en Bauzas, fixo contemplar á Deputación a posibilidade de destinalo á creación
dunha Caixa
de
Aforros
e
Monte
de
Piedade
'
nesta capital, idea que non prosperará, sen do como sinalamos, a antedita Leí, a causa
directa da súa creación.
•

,

04 ' !

"Mandando que o Goberno promova por
cantos medios estean da súa man, a instalación de Caixas de Aforros e Montes de
Piedade nas capitais e poboacións máis importantes onde non existan ... ". Un ha Real
Orde posterior, de 17 de decembro, disporá
que os Gobernadores das provincias remitan
á Dirección de Beneficencia os datos necesarios, para formar estadísticas dos Montes
de Piedade e Caixas de A forro que hai en Es,..,
pana.
Será esta Lei a que sirva de base á creación da Caixa de A forros e Monte de Piedade de Pontevedra, aínda que poidamos
constatar xa a existencia dunha tentativa anterior. A fortuita recepción dun legado testa mentario de douscentos mil reais de vellón
outorgado en Jamaica no ano 1819, por don

A Deputación Provincial de Pontevedra,
tras aproba-los seus Estatutos, acorda a súa
instalación en sesión de 31 de agosto de
, 1880, e nos términos seguintes: "1 °. Que a
calidade de reintegro e con cargo ó Capítulo
de Imprevistos, se faciliten a ditos establecementas (Caixa de A forros e Monte de Piedade de Pontevedra) a cantidade que precise
para gastos de material de instalación e aluguer de local. 2 6 . Autorízase ó Vicepresiden te da Comisión Provincial para que, oíndo ó
Secretario da Corporación, designe os
empregados que provisionalmente haxan de
presta-los seus servicios para que funcionen
ditos establecementos, ínterin que os ren dementos o u utilidades do último, non lle
permiten ter vida propia, pagando os empregados que necesiten e sufragando. os demais
gastos que o se u sostenemento esixa. 3°.
Autorízase a ordenación de pagos, para que
a calidade de reintegro e cando as atencións
do presuposto o permita, facilite á Caixa de
Aforros o capital que nas eventualidades de
falta de fondos e afluencia de empeños no
Monte de Piedade, poida necesitar durante
os tres primeiros anos da súa instalación,
non podendo exercer dito anticipo de 25.000
pesetas; entendénsose no primeiro ano, sen
interés algún e fixándose nos dous seguin tes, o que a Deputación Provincial ou Comi sión Asociada considere prudente, segundo
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Praza da Verdura ande estivo
a Caixa de A forros e M onte de Piedade.

o estado, máis ou menos próspero en que ditos establecementos se en con tren" .
Nacendo estas institucións para cumprir
básicamente unha función social e benéfica,
resulta doado imaxina-la frecuente ruptura
do frá xil equilibrio que manteñen entre os
seus ingresos e gastos. Consecuentemente
parece lóxica a súa pro cura, do todopoderoso protector, que as salve nas súas frecuentes situacións de perigo . A sí, pouco máis
dun ano despois da súa ·creación, a Caixa de
Atorras e Monte de Piedade de Pontevedra,
tencionará xa , varia -lo seu Regulamento·,
coa finalidade de comprometer ó máximo á
Deputación nun dobre senso : Aumento da
súa participación na Xunta de Goberno , e
responsabilidade do seu déficit.
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A resposta diputacional, a través do seu
Ponente pala Comisión Provincial A sociada
Sr. González Besada, en sesión do 3 de
febreiro de 1882 será clara e contundente; sinala este no se u dicta me: "A Caixa de
Atorras e Monte de Piedade de Pontevedra
non poden ser considerados como establecementos provinciais ... porque, sen do, no
xeral, locais, os beneficios que producen,
non hai razón algunha para que a provincia
costee os seus gastos ... sentar outra teoría ,
sería tanto como autorizar ós pobos todos da
provincia para que demandaran igual beneficio, e sería autorizar polo pronto) ó Concello
de Vigo" (en 1880 créase tamén en Vigo
unha Caixa de Atorras e Monte de Piedade)
"que sostén as mesmas lnstitucións para pe-

dir que as sosteña a provincia". Rexeitase,
polo tanto, a idea de dar á Caixa de A forros e
Monte de Piedade de Pontevedra, o carácter
e as condicións de establecemento provincial; que entrañaría a non devolución dos
fondos prestados ''a cal ida de de reintegro",
ademais da incorporación dunha nova e pesada carga ó presuposto provincial, a saber
"o botar sobre si a provincia o pago do déficit que resulta entre o presuposto de gastos
e de ingresos de tales es_
t ablecementos".
Consecuencia lóxica deste razonado discurso será o que non se aprobe a pretendida reforma do Regulamento .
A declinación por parte da Deputación de
asumir todo o peso destas lnstitucións non
supón en xeito algún, o seu desvencellamento das mesmas. As testemuñas no senso
contrario son abondosas. Entresacaremos
delas, a xeito de exemplo: a mora concedida
no pago de intereses do capital prestado pa ra a súa fundaCión, o pago durante longo
tempo dos seus empregados que, en comen zo, o eran da Deputación, agás o tasador.
(Aínda en 1889 encontramos á Deputación
pagando a nómina do Servicio de Vixilancia
da Caixa de A forros e Monte de Piedade). O
pago pala Deputación do aluguer do novo
local no que se instale, cando o Concello, en
1917, reclame para cubrir necesidades propias, o que lle facilitara para a súa instala.,
CIOn.

Fagamos, finalmente, un pouco de historia sobre o apoio económico constante nos
momentos críticos. A saneada situación
que, dez anos despois da súa creación, ref lexa o balance inxerido no BOP n° 53 de 6 de
marzo de 1890, cun cargo de 27.566 pesetas

e 34 céntimos e un ha data de caixa de 17 .459
pesetas e 70 céntimos, que lle dá unha existencia en caixa para o terceiro trimestre do
citado ano de 10.107 pesetas e 64 céntimos
non debeu ser unha constante na vida da
Institución. En 1896, e coincidindo coa
crítica situación vivida polo país, o Director
do Monte de Piedade e Caixa de Aforros de
Pontevedra teima en xestionar do Banco de
España un creta de 8.000 pesetas cun aval
da Deputación, índice das dificultades de
tesourería palas que atravesa, creta que fi nalmente conseguirá da propia Deputación,
con cargo á partida de subvencións e en base a que, das 25.000 pesetas que lle puxeron
como tope crediticio inicial, só lle prestaron
16.530,80. A solución momentánea da crise,
non suporá sen dúbida, o saneamento da
Institución que, entre 1901 e 1903, atravesa
unha situación crítica, chegándose a abrir
incluso, por parte da Deputación, un expediente de peche, que non debeu levarse a ca bo . Durante 21 anos, os que van de 191 1 a
1932 e de forma ininterrumpida, nos presu postos deputacionais, dentro dos capítu los
referidos a asistencia benéfica, figura a subvención anual de 2.500 pesetas, concedidas
á Caixa de Aforros e Monte de Piedade de
Pontevedra.
Sobre a súa extinción non dispoñemos
de datos, hai que supór que estará relacionada co nacemento de institucións que, cum prindo unha función semellante á súa, non
esquezamos que a Caixa de Aforros Provin cial nace en 1929, estiveron organ izadas
nunha forma máis acorde co desenvolvemento e o necesario desenrolo de má is modernos instrumentas fina nciei ros.
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•
CAIXA DE AFORROS
PROVINCIAL
;

.

A imaxe de institucións aná logas creadas
en numerosas provincias, as de vida
económica-social máis intensa, ta les como
Vigo, a Coruña, Vizcaya, Guipuzcoa, nace a
Caixa de Aforros Provincial de Pontevedra, a
iniciativa e por acordo da Excma . Deputación Provincial do 28 de xuño de 1929. Preténdese sexa "O instrumento máis eficaz
que a Deputación pode crear para encauzar,
fecundamente, as súas preciosas e durmidas
enerxías económicas e moda is" .
Autodefínese como unha institución de carácter benéfico social, erixíndose como garante das súas actividades a Provincia, a tal
punto que, para responder das obrigacións
que contra iga esgotados tódolos seus recursos propios, acudiráse ós da Deputación .
Respecto á procedencia dos seus fondos de
·partida, canta dentro do seu capital funda ciona l coa cantidade de vintecinco mil pesetas, que a modo de subvención inicial lle
concede a Deputación. Un acordo de 20 de
outubro de 1930, , trasladará ademais á
Caixa a canta corrente que tén establecida
no Banco de España, así como os depósitos
por contratas de camiños veciñais; acordándose tamén que "no sucesivo tódolos donat ivos que se f ixeran ós nenas da inclusa e do
1

-

)
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Oficinas da Caixa de A forros
Provincial na Depuración.

hospicio fosen ingresados en libretas da
Caixa Provincial".
lnaugúrase o día 20 de xaneiro de 1930,
con asistencia dos presidentes das Deputacións e Gobernadores Civís das restantes
provincias galegas. O se u dom icilio social : o
Pacio da Excma . Deputación, o se u pri meiro Presidente : D. Daniel de la Sota Va ldeci lla, o seu primeiro Director Xera l D . A lejandro Bóveda Iglesias, colaborador intenso
e promotor da idea de creación dunha Caixa

Provincia l de Pontevedra, aínda que o será
por pouco tempo, pois presenta a súa dimisión o 30 de xuño de 1930. A súa final idade
básica: "Que o producto do aforro re vi rta ó
pobo do que procede, en forma de obras de
ben colectivo, e que a no rma que ha presidílas súas inversións sexa a maior garantía de
quen lle con fíe as súas economías".
A Ca ixa manterá o núcleo centra l das
súas operacións nas dependencias do Pacio
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e fundadora da Caixa, vaise reserva-las facultades fundamentais, que lle ha proporcionar un control decisivo sobre el a. Prodúcese este pola intervención directa da Deputación no Consello de Administración, Órgano supremo de Administración da Caixa,
no cal manterá un número variable aínda que
maioritario de Deputados Provinciais. O Presidente da Caixa sera o o da Excma. Deputación Provincial ou, por renuncia do ·mesmo ,
o que este elixa entre os Conselleiros Depu tados. A proposta do Consello de Admi nistración, a Deputación reserva rase tamén
a designación do Director Xeral.
Para executa-los seus acordos e inspeccionar tód alas operacións de Caixa , o Consello nomea unha Comisión Permanente. É
importante sinalar que os cargos do Consello
son temporais e non retribuídos.
Caixa de A forros Provincial.
Oficinas no actual edificio.

cio Provincial durante dezasete anos e será
dende aquí desde onde ensaie os seus escarceos expansivos, situando os seus primeiros
puntos de enlace en Pontecaldelas (5-IV-32) ,
A Garda (30-X-35), Caldas (7-1-37) , Tomiño
(22-X-44), O Grave (24-XII -46), Cuntis (9-147) .
No ano 1948, inaugúrase o seu actual
edificio en Augusto Gonzá lez Besada no que
permanece ata o momento actual consoli dándose, e ampliará a súa posición na pro- ·
vi ncia de Ponteved ra.
En xuño de 1929, apróvanse os primeiros
Estatutos da Caixa de Aforros Provincial. A
Excma. Deputación Provincial como fiadora
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A plantilla de persoal encóntrase baixo a
responsabilidade directa do Director Xeral,
Xefe de tódalas oficinas e dependencias da
1nstitución, e executor dos acordos do Con sello e a Comisión Permanente . A modo de
anécdota sinalaremos que a primeira plantilla
da Caixa estaba integrada por seis persoas:
un Director, un Interventor, un Secretario ,
un Caixeiro , un Oficial, e foi prontamente
ampliada a un Ordenanza botóns.
De forma case inmediata á súa creación,
a Caixa vaise afiliar á Federación de Caixas
de A forro Benéficas de Galicia e de España .
A maior confianza que ofrece ó paisano
de economía modesta a súa "libreta" frente
á canta "na banca privada", é un feíto sociolóxico perfecté:lmente demostrable no que
a Galicia se refire e válido incluso para o mo-

•

•

mento actual; de aí a forza local que con bastante celeridade pasaron a adquirir estas institucións e a pugna que polo seu control
manterán os poderes fácticos locais .
Este aforro deberá canalizarse cara a acción benéfico-social e cultural. Recollido este aspecto do Estatuto Xeral de 1933, xa o
encontramos perfectamente definido nos
primeiros Estatutos da Caixa Provincial do
ano 1~29, nos que se sinala textualmente: a
súa xestión ,,terá por obxecto recibir e facer
productivas as economías menos acomodadas que lle confíen, para o cal procurará en
canto lle sex9 posible, contribuír coa inversión dos seus fondos á creación e axuda de
toda clase de i nstitucións de carácter
benéfico-social e de utilidade pública que
tendan ó desenvolvemento da cultura e riqueza da provincia"; detallándose a conti nuación nos artigos referentes á inversión
dos seus fondos, o destino de parte dos
mesmos á ,,construcción de casas rurais, ca sas baratas, escalas, dispensarios, sanatorios, ó fomento da actividade agropecuaria,
de pesca, de industria rural, empréstimos ós
municipios da provincia e doutras obras sociais do ben xeral" .
Longo sería detallar aquí tódalas obras
nas que dende entón interviu a Caixa e que
van dende apoio a testas populares, todo ti po de actos culturais, exposicións, cursos,
etc ... Só si na la remos pola súa especial relevancia: a creación da Escala de Estudiantes
inaugurada durante o curso 1969-1970, e a
súa importante participación na U N ED, en

colaboración neste caso, como en m o itas
o u tras ocasións, coa Excma . Deputación
Provincia l.
Dende a reforma do ano 1977, á que lago
nos referiremos, a súa obra benéfico-social
pasará a rexerse polo R. D. 2290, e adicionalmente polo R. D. 502, de marzo de 1983, no
que se establece unha escala mínima de dotación a reservas xerais, salvo autorización
expresa, en función do coeficiente de
garantía de cada entidade , destinándose o
importe unicamente á financiación de obras
sociais propia o u en colaboración.
A citada reforma de 1977 va i romper, da 1gún xeito, ese discorrer sen grandes sobresaltos no que se viñan movendo estas insti.,
tUCIOnS.

No canto das súas relacións coa Deputación, que é o que nos interesa, os cambios
van ser sustanciais. A sú9 influencia pasará a
un segundo plano; o Presidente da Deputación deixa de ·se:..lo Presidente da Caixa e os
Deputados Provinciais· Conselleiros, polo seu
número en relación co número total de Conselleiros, pasan a ostentar unha representación máis formal e honorífica, que decisoria.
A A samblea Xeral é, no momento actual,
o órgano de goberno e decisión. ó Consello
de Administración compételle, como o seu
nome indica , a administración da Caixa nos
seus aspectos financieiros, existindo, ademais deste, unha serie de Comisións encargadas de parcelas moi concretas de traballo,
como son as Comisións Executivas, de
control e obras sociais.
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//la da Toxa e a súa ponte.

•
PATRONATO DE
TURISMO
O turismo é, como sabemos, unha actividade recente, pero a Deputación de Pontevedra, xa en 13 de marzo de 1910, concede
unha axuda de 2.000 pesetas á Sociedade
para o fomento do turismo en Galicia que se
constitúe en Vigo e, no 22 de xuño de 1928,
ó Centro Galego de Montevideo, outra de
500 pesetas, para desenrolo do tema "Fomento do turismo cara Galicia", dentro do
Grande Certarn_~ ga lego-americano que se
celebrou no ano dito en Montevideo. Tamén, en sesión de 24 de xaneiro de 1930,
a corda solicitar, conxu nta mente coas o u tras
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Deputacións de Galicia, que se constitúa
unha Subdelegación de Turismo independente da Cantábrica, na que se engloban, e
en 1932, concédese unha subvención á Xunta Provincial de Turismo de Pontevedra.
A Corporación Provincial actual, conscente de que o Turismo debe ser unha das
máis importantes fontes xeneradoras de ri queza para a nosa provincia, _dadas as súas
peculiares características, e coa finalidade xenérica do se u fomento, procede u á
constitución da Fundación Pública denominada
" Patronato Provincial de Turismo, Rías
.
Baixas", os estatutos do cal, despois de seren sometidos a información pública foron
aprobados de forma definitiva en sesión plenaria celebrada o día 30 de maio de 1985.
.

O Patronato réxese por unha Xunta Rectora que preside o titular da Deputación Provincial, e da cal forman parte como vocais
seis Deputados Provinciais elexidos polo Pie-

•

. .

•

•

•

no Corporativo, e un representante de cada
unha das seguintes Entidades :
-Centros de Iniciativas e Turismo da
prov1 nc1a.
•

,

•

- Asociacións Empresariais de Hostele- .

na.
-Asociación Provincial de Axencias de
Viaxes.
-Sindicatos con implantación no gre•
m1o .
- Delegación Provincial rle Pontevedra,
da Consellería de Turismo, Mocedade e Deportes da X unta de Ga licia .
- Unha persoa natural ou, no seu caso, o
representante da persoa xurídica que, polos
seus servicios á provincia de Pontevedra, e~
materia de turismo, sexa elexido polos restantes membros da X unta .
Actuará como Secretario o da Deputación, ou funcionario de carreira en quen delegue.

A realización das actividades propias da
Fundación e a súa administración, correrán a
cargo dun Administrador nomeado pola
Xunta Rectora, mediante acordo adoptado
por maioría absoluta, e que para ter plena
executividade ha ser ratificado polo Pleno
Corporativo .
Como órgano de goberno, funciona un
Consello Executivo permanente, constituído
polo Presidente e dous vocais, ún elexido
entre os Deputados e outro entre os demais
membros.
Constituído o Patronato, unha das accións que decidiu abordar de forma inmediata é a de efectuar unha campaña de divulgadón na que se dea a coñecer ós nasos posibles visitantes as múltiples facetas que a
provincia lles pode ofrecer. A tal fin estáse a
levar a cabo a confección dunha Guía
Turística Provincia 1, na que se recolla n as posibilidades turísticas de cada un dos Municipios Pontevedreses .
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EVOLUCION
.

O término beneficencia, no seu senso
máis tradicional,
engloba a asistencia para
.
cubri -las necesidades humanas fundamen ta is de subsistencia, m a ntenza, vestido, teito
e o dereito á vida e integridade física.
Naturalmente, os beneficiarios eran e son
todas aquelas persoas con declarada imposibilidade de se asistir por si mesmos, e polos
seus propios medios. Neste apartado da beneficencia, referímonos exclusivamente á indixencia ou pobreza de solemnidade en si
mes m a, sen ter en canta a asistencia médico
sanitaria que trataremos noutro apartado.
Foi necesario agarda-la Lei de Beneficencia de 1822 para que a administración toma se para si a responsabilidade de atender a estes grupos sociais empobrecidos. Ata entón,
estas necesidades viñéronse cubrindo gracias á vontade e xenerosidade dos grupos
sociais privilexiados, creando obras pías,
fundacións , etc .; institucións que habitualmente nacían ó amparo dos bos desexos
posmortem dalgún testamentario que cedía
parcial ou totalmente a súa fortuna en favor
da creación de institucións de protección a
orfos, menesterosos, enfermos ou, simplemente, de ensino.
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A pesar do disposto na Lei de 1822, as
Xuntas Provinciais de Beneficencia non tiveron existencia ata a lei do 20 de xuño de
1849 que vi ría a clarificar e delimitar funcións
entre os tres estamentos públicos implicados, creándose Xuntas Nacionais, Provinciais e Municipais.
Esta Lei de 1849, define claramente como
establecementos de naturaleza provincial as
casas de maternidade e expósitos e as de orfos e desamparados. O regulamento de execución da Lei do 49 non tivo efectividade ata
a R.O. de 14de maio de 1852, ano quexunto
ó 1853 acusaría unha dura crise de subsistencia, en relación coa cal nace na cidade de
Pontevedra a Casa Hospicio. Naturalmente,
outra moita lexislación seguíu aparecendo,
pero as dúas citadas foron definitorias e case
definitivas no futuro da organización benéfica
na que os cambios son máis ben terminolóxicos e de mellara xeral en instalacións e atencións pero non de estructura nas chamadas
antes inclusa, agora fogares berce, antes
hospicio, agora fogares ... ; en definitiva as
mesmas obrigacións de base e as súas mesmas institucións, algo modernizadas.
En honor á verdade, a Deputación de
Pontevedra actuou con lentitude na creación
das institucións encomendadas, quizais porque tivo oportunidade de se apoiar en institucións de carácter fundacional xa existentes. A nasa Deputación agardou ata 1872 para crea-la súa propia inclusa, ata 1878 para
asimila-la Casa Hospicio, e ata 1928 para se
responsabilizar directamente do Hospital
Provincial.
A primeira reacción seria da Deputación
perante os problemas de beneficencia parte

de 1839, na que a Corporación decide o nomeamento dunha Comisión para a reunión
de datos e novas sobre as institucións benéficas existentes na provincia para, deste
xeito, poder propór un plan de arbitrios en
arde ó seu mellar sostenemento.

A reticencia de ditas institucións foi case
constante, ata tal punto que obrigou á Deputación a que, en 1843, publicase unha circular na que se ameazaba ás Xuntas que non
enviasen os seus presupostos, coa imposi ción dunha multa de mil reais.

Palas actuacións posteriores deducimos
que o que realmente se tencionaba era
coñece-las posibilidades da beneficencia pri vada para integralas no control da administración. As institucións de carácter
benéfico-privado eran, por entón, abondosas. Só na cidade de Pontevedra presentaran as súas cantas a control en 1481, a Obra
Pía de Orfas, a Obra Pía denominada de Educación e Mocedade, a Casa de Misericordia e
o "Hospital de San Juan de Dios".

Pasto que a Deputación non dispoñía de
institucións propias tivo de cumprir, como
labor principal, o de fiscalización das alleas,
. ,
nas que se apo1ana permanentemente.

Naturalmente, estas institucións amosáronse con remorsos ás teimas da Deputación
de "organiza-la beneficencia provincial" e, ó
parecer, ó menos nalgúns casos, sobradas
razóns tiñan. Un has foron fusionadas,
outras mudaron a función para a__ que f9ran
creadas e algunhas como a da fundación do
Hospita lillo de Bauzas, o depósito da cal de
fondo fundacional era moi importante, intentouse convertila, antes de se instituir, nunha
Caixa de aforros para a cidade de Pontevedra, e só a voz alporizada da lgún Deputado impediu que o desaforo se fixese rea lidade. Non obstante, parece xusto recoñece-la
importancia que tiña unha boa organ ización
destes órganos fundacionais que, polo que
se observou nalgunhas distaba moito de
acada-lo que debía ser ·u nha administración
eficiente, e incluso en varias del as existían
razóns sobradas pra a súa desaparición polo
xa inútil labor que rea lizaban.

Os expósitos da provincia ingresaban a
través do torno da Inclusa do Hospital de
Santiago, e os abandonados nas rúas, eran
entregados á responsabilidade das nodrizas,
que os criaban a cargo dos repartimentos
que se facían nos pobos correspondentes.
Os orfos de máis de seis anos ou os procedentes das inclusas pasaban xeralmente á
Casa de Caridade de Tui.
No ano 1841, o Hospital Xeral de Santiago ameaza á Deputación de Pontevedra
con non admitir na súa Inclusa ós nenas procedentes da provincia, o que provocaría un
intento de creación dunha institución propia,
que non chegou a froitificar . Unha Real Orde
dese mesmo ano pide á Deputación que se
dispoñan a organiza-la beneficencia provincial; a resposta da nosa Deputación en 1842
é que o mellar plan de organización benéfica
consiste en facer cumpri-las leis vixentes,
ademais establecer na cidade de Pontevedra
un ha institución, admin istrada con cargo á
Deputación, suficiente para 1nclusa, correción e hospitalidade, e para a súa financiación utiliza-los fondos dalgunhas Xuntas
de fundacións xa obsoletas, e impór un recargo dun 10% sobre os presupostos muni-
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cip3is. Tampouco tivo éxito esta proposta,
salvándose a situación mercede a que o Gran
Hospital de Santiago decide admitir novamente ós incluseiros de Pontevedra, pero esta vez cunha respetable carga económica
sobre a nasa Deputación.
A aguda crise de 1852-53 provocaría
auténticas lexións de menesterosos que
arrastraban a súa miseria palas cidades, golpeando as conciencias dos máis podentes e
da propia administración. As reaccións non
se fixeron agardar, a Deputación convoca ós
sentimentos da súa Corporación que teima
nova mente na creación dunha institución ,
pero os compromisos adquiridos co Hospital
de Santiago, du n alto custo, e os anteriormente adquiridos na construcción de estradas, fan fracasar novamente as que chama ban "nobres aspiracións". Po la contra, as
clases podentes da cidade responderon con
maior efectividade, e así a través da Asociación de Señoras da Beneficencia de Pontevedral' dase por instituída a Casa Hcspicio
da Cidade.
11

Oeste xeito a Deputación seguí u mantendo as súas relacións coa 1ncl usa do H ospita 1
de Santiago ó que enviaba ós menores de
seis anos, aproveitando a Casa de Caridade
de Tui, e agora a de Pontevedra, para soster
alí ós maiores de seis anos e ós adultos me-
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nesterosos e impedidos. · Esta situación
mantívose ata 1872, no que definitivamente
se crea a inclusa provincial para os menores
de seis anos, facéndose practicamente cargo
do Hospicio de Pontevedra en 1878, no que
albergaría ós xóvenes e nenas de máis de
seis anos, e ó resto dos menesterosos. Só a
partires de 1880 comenzaron a se instalar na
nasa provincia os Asilos que se farían cargo
dun bo número de acollidos nos hospicios,
ficando estes só para nenas e mozos ó absorberen as novas institucións ós impedidos
adultos e menesterosos. Os Asilos gozarán
da colaboración xenerosa da Deputación, ó
menos no referido ás súas instalacións, concedendo, no ano 1883, a Vigo, a cantidade
de 28.150 pesetas para a construcción dun
edificio-albergue. Igualmente e no mesmo
ano concederá ó asilo de Caldas de Reís
21 .000 pesetas o que para ámbalas dúas institucións supoñía o 50o/o do total dos gastos .
Co Asilo de Tui foi algo menos xenerosa,
subvencionándoo con 5.000 pesetas.
Na cidade de Pontevedra as Hermanas
estableceron o seu Asilo en 1885 e, ó igual ca
nos casos anteriores, a Deputación
prestoulle-la colaboración. Esta xenerosidade era certamente compensada polos referi dos Asilos que se facían cargo de parte das
obrigacións que lle correspondían á Deputa.,
CIOn.
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Asilo de bellos
en Pontevedra.

•

•

•
ASILO DE
ANCIANS
No ano actual c úmprese o primeiro centenario desta instituc ión que, en 1885, iniciou a súa misión en favor dos pobres, instalándose na cidade de Pontevedra. E para fa celo solicitou a Deputación as 25.000 pesetas necesarias para establece-lo seu primeiro
albergue. Dado que non se dispoñía nin de
presuposto nin de proxecto dunha nova edificación, a Deputación accede a faci 1ita r d ita
cantidade aínda que distribuída en mensualidades, a fin de que poida permitirlle-lo pago
do aluguer da casa necesaria para o seu labor. No 1887, replantéxase o tema da institución, propóndose a adquisición o u construcción dun novo local que se integraría no
Patrimonio da Deputación. Non consta se, ó
cabo, a propiedade adquirida paso u o u non
ó Patrimonio da Deputación . Pero o certo é
que no 30 de ·abri l de 1887 se firma a escritura de merca da casa e f inca sita na rúa Sierra
da cidade de Pontevedra propiedade de D.
Jesús Feijoo. Na escritura intervén o Presidente da Deputación ó obxecto de que poida
efectuarse o pago directamente pola Deputación en favor do propietario. A finca e casa
f o i adquirida na cantidade de 11.000 pesetas,
supondo que a cantidade restante ata as
22 .500 pesetas concedidas poi a Deputación,
se inverterían en obras de acondicionamento.
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A necesidade deste Asilo fica patente no
feíto de que xa en 1859 se plantexa o problema da insuficiencia do local e a necesidade
de construcción dun novo edificio, para o
que a Deputación aportaría o 25% da súa
construcción , sempre que non excedese das
20.000 pesetas. Dan comenzo as obras de inmediato e finalizan no 30 de xullo de 1879,
manténdose o Asilo na mes m a ubicación,
ata a actualidade.
A política da Deputación para con estas
institucións benéficas foi a de facer pequ~nas aportacións, xera lmente para adquisición de vestidos e para a celebración de
comidas especiais, e a de soster ó seu cargo
a un número indeterminado de acollidos .
Política que se mantén na actualidade ó igual
que o fai con outras moitas institucións tanto
de carácter público como privado.
Tivo a Deputación algunhas outras iniciativas institucionais, en canto a entidades
hoxe desaparecidas como a Cociña Económica e a Gota de Leite, das que seguidamente tacemos un ha breve referencia .

.

-

•
COCIÑA
ECONOMICA
Eran institucións de carácter benéfico
que atendían exclusivamente as necesidades
de mantenza dos pobres e menesterosos.
Toman o nome dun invento nacido en España no último tercio do século; pensado como
cociña de varios fogóns, permitía economizar combustible ó ter unha soa base de alimentación para os fogóns, e incluso permitía
o se u uso para calderíns de auga quente. T odo isto procedía da escasez e encarecemen to do carbón.
En Pontevedra, o propulsor das cociñas
económicas fo i o doctor Cobián Areal . Pero
a primeira proposta para Pontevedra, da que
temas nova, responde a unha solicitude do
Alcalde da c idade propondo a súa instalac ión á Deputación , en 1892, e solicitando
unha subvención que lle é concedida. A Deputación contro laba a Cociña Económica a

través dun Deputado Delegado que formaba
parte da X unta de goberno da institución. En
decembro de 1898, a Xunta de goberno da
Cociña Económica de Pontevedra ubícase
nos locais da Casa Hospicio, para o cal a Deputación colabora cunha cantidade a fin de
que se realicen as obras con urxencia.
Descoñecémo-lo tempo de permanencia en
ditos locais, pero encontramos en 1915 unha
nova proposta plantexada polo presbítero
Crisanto Soto sobre a instalación dunha nova Cociña Económica para a que solicita a
correspondente subvención . En 1918, a Asociación de explorado res de Pontevedra monta outra Cociña Económica, a base dunha
suscripción popular, sol icitando o apoio
correspondente da Deputación. Igualmente
o solicita a Asociación Católica de M u lleres
que tenciona construir en 1930 un novo pabellón adicado a Cociña Económica.
A cidade de Vigo tamén tomara a iniciativa de instalar unha Cociña Económica no
ano 1895, á que, igualmente, a Deputación
prestou a súa colaboración cunha subven .,
CIOn .

Este tipo de institucións t iñan máis ben
un carácter eventual xurdindo en períodos
de crises e desaparecendo posteriormente.
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GOTA DE LEITE

Foi unha institución efímera, creada coa
f ina lidade concreta de evita-lo alto risco de
mortalidade infantil entón existente. A ''Gota de Leite" non foi realmente unha institu ción novidosa xa que se pode documenta-la
súa existencia na cidade de Vigo no ano
1925, e no ano 1930 en Lavadores. A de Pontevedra, nace con carácter provincial a cargo
da Deputación, e a través dunha proposta da
Presidencia, en sesión ordinaria de 5 de
agosto de 1931. En outubro do mesmo ano
proponse a construcción dun pabellón para a
nova institución, e en agosto de 1932 dáse
aprobación ó seu regulamento, póndose en
funcionamento en maio de 1933.
A Deputación Provincial, a través dunha
Comisión Xestora, tomará a responsabilida de da súa organización técnica e adm:1istrat iva. Un Vocal Delegado da Comisión
controlará dir.e ctamente esta entidade que
nace como anexa á Inclusa Provincial.
A Gota de Leite ofrecía dous tipos de
.,
prestac1ons:
a) Consultorio médico: A el podían con correr tódalas nais sen excepción algunha.
No centro instruíaselles eneal do mellar
xeito de c riar e amamanta-los seus tillos, e o
lugar on~e podería levalos pa ra a realizac ión
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de exames periódicos . Este consultorio tiña
caráct er gratu ito .
b) Suministro de leite: O socorro de lactancia consistía en suministra-lo leite preparado e de calidade necesaria para supli-las
posi b les deficienc ias da do peito materno,
por razóns de enfermidade ou por ter sufrido
partos dobres o u triples. O leite que se suministraba non era g ratuito nin de igual precio
para todos. Estableceuse un cómputo para
determina-la consideración de pobreza.
A duración do socorro limitábase ata os
14 meses . As entregas controlábanse a través duns tikets, responsabilizándose as nais
do co idado do material, tendo que deixar un
depósito de 1O pesetas para cubrir posibles
rupturas e deterioro do mesmo. Os precios
establecéronse en 80 céntimos o litro, para
podentes, e 30 para pobres, tendo estes que
presentar, polo menos, un ha vezó se u neno
para vixia-lo se u estado.
Como xa dixemos, esta institución estaba anexa á 1nclusa provincial, e, polo tanto,
encravado no mesmo edificio do exconvento
dos Xesui tas, tendo o seu despacho na rúa
Cobian Roffigñac. Para a Gota de Leite instalárase un novo pabellón dotado da maquinaria precisa para a esterilización do leite
e a súa conversión en frigoríf icos. A capaci dade das insta lacións ofrecían un rendemento de producción diaria de leite preparado de
100 litros.
O persoal que a atendía estaba supedita do, no aspecto sanitario ó control dun Director Médico que era asistido por unha das
dúas 1rmás da Caridade adicadas ó establecemento. A outra 1rmá oc u pábase da i nspec-

ción hixiénica da preparación do leite e do
control de entradas e saídas de biberóns. Os
traballos de limpeza xeral estaban encomen dados a catro nenas hospicianas, e a respon sabilidade da caldeira recaería sobre un rapaz
igualmente do Hospicio . Polos seus traballos
percibían unhas gratificacións que llas ingresaban na Ca ixa de Aforros.
O Administrador, que era o da Inclusa,
presentaba as cantas e presupostos á Comisión Xestora, ou ó Vocal representante da
mesma.
A institución que comenzou o seu fun cionamento en maio de · 1933, finalizou as
súas operacións no mesmo mes do seguinte
ano 1934, en base a que a rentabilidade obtida era moi baixa respecto da capa cidade das
súas instalacións, en consecuencia,
determínase a súa suspensión con carácter·
eventual "mentres non se coloca a institución en condicións de funcionamento máis
en armonía coa necesidade reais desta capi -

EGI..t

tal" . En decembro de 1936, tén lugar un ha
reapertura, con carácter gratuito , e só para
os máis necesitados, da Gota de Leite, que
segue funcionando ata 1938, en que a Deputación Provincial aproba as bases de concesión en usufructo do local onde estivo insta lada a Gota de Leite e os enseres existentes
en favor de Falange Española y de las Jons,
sección de Auxilio Social .
O convenio de cesión vbrigaba á Falange
a manter aberta dita institución e a proporcionar leite gratuito ós nenos da lncl.usa, ata
os 8 meses de idade, ademais de dispór do
necesario para a venda. O convenio tiña
unha duración de dous anos, prorrogables
se ám balas dúas partes o aceptaban . No-caso de ruptura do convenio, Falange,
comprometíase a devolve-lo local e material
cedido.
Posteriormente, a Deputación sacaría a
subasta pública o material correspondente a
esta 1nstitución .
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Sto. Domingo, onde estivo ,i?stalada a Caso -Hospicio.
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HOSPICIO-FOGAR

O que hoxe é o Centro Cidade 1nfantil
//Príncipe Felipe" tén os seus antecedentes
en varias institucións do pasado século. Os
primeiros datos que nos aproximan a esta
institución son os referidos á Obra Pía de Orfas da cidade de Pontevedra , coa que xa no
ano 1841 a Deputación pretende establecer
algún tipo de acordo a través do seu representante patrono D. José Mariño . Igualmen te no ano 1842 a Deputación amasa as súas
preocupacións polo tema segundo se manítesta nunha proposta "que na capital se estableza unha Casa suficiente para toda a provincia con destino a Inclusa, corrección e
hospitalidade ... " No ano seguinte, 1843,
preséntase unha moción para "Construi r un
cárcere capaz, cómodo, seguro e unha casa
de expósitos".
·
Estas e algunhas outras propostas vanse
quedando en boas intencións tan só. A motivación suficiente partirá da aguda crise de
subsistencias, acompañada do cólera que
•
asolará a Galicia enteira, pero que afectará
moi especia lmente á nosa provincia, e que
tén lugar en 1853, como reflexa unha das acSobre medios de
tas da Deputación
socorre-la miseria pública que aflixe a provincia por mor das malas colleitas".
/1
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N esta sesión de 12 de abril de 1853 ad ica da integramente ó tema da crise, fa ise unha
chamada ó clero e clases podentes para que
pola súa iniciativa procuren os remedios para
socorrer tanta indixencia. A res posta de
Pontevedra non se fixo agardar e por iniciativa dunha ducia de mul leres, apoiadas polo
Xefe político, tén lugar o nacemento en xuño
do mesmo ano, da Asociación Benéfica de
Señoras de Pontevedra que dispón a creación da Casa Hospicio constituíndose, na
súa pri meira sesión no 9 de outubro de 1853,
en Asociación de Señoras da Casa Hospicio
de Pontevedra que preside Dona María Urrutia A rguelles.

Da súa mantenza pouco coñecemos pero
a supomos precaria, a pesar dos rnenús
extraordinarios, dos que si temas constan .
.... ,
c1a, como o que compon 1a o do xantar de
Nadal de 1855: bacallau con patacas, casta ñas con mazás, dúas rosquiñas e medio
cuartillo de v iño para cada asi lado.

O est ablecemento era compartido por
unha ampla gama de ind ixent es : anciáns,
adultos, xóvenes, nenas, tolleitos, tontos ... "
de ám bolos dous sexos, a quen se lles esixía
a pobreza de solemnidade e a vecindade na
ci dade de Pon tevedra.

O réxime de int ernado parecía, cando
menos, moi ríxido, abriga ndo a se erguer ás
cinco ou seis da mad rugada segundo fose
vran ou inverno; o xant ar, durante t odo o
ano suministrábase ás doce do mediodía
'
deitándose ás nove ou oito da noit e segundo
temporada, tendo como abriga inel udible o
rezo das oracións de costume en cada un
destes t res actos. Será abriga dos hosp icianos a de ocuparen a mañá no aseo e limpeza das súas roupas e camas , pois para teren dereito á súa ración, terán que pasar revista previa , non facé ndolles entrega da ración ata que a súa hixiene sexa considerada
aceptable. Os nenas e as nenas tamén tiñ an
que pasar revist a antes da súa asistencia á
escala. Os rest antes hospicianos, despois
das súas obrigació ns persoais de li mpeza, realiza ba n os t raballos que lle eran enco mendados pa las seño ras, ou ben desenrolaban
os t raballos que como aprendices de ofi cio .
lle asignaban f óra da Casa.

A entrada no establecemento supoñía un
lavado íntegro de tod o o seu carpo e as súas
rou pas qu e eran cambiadas palas do propio
centro, gardándoselle-las propias para seren

Antes da cea era preceptivo reza -lo rosario en comunidade. Nas saídas a paseos
debían respetar en todo momento o iren aliñados de dous en dous. Media hora despois

a) 1853-1878: Asociación de Señoras.
Nesta langa et apa a Asociación de Señoras asu me : os poderes da Casa Hospicio: tomarán a responsabilidade, obtención e
co ntro l dos fon dos, dictarán no rmas de instrucción moral e cumpri mento de deberes
dos acollidos e facultaranse para nomea r,
despedir e asignar xorn ais ós traballadores, ó
t em po que dispoñen a adquisición de
ro upas, víveres e enseres, e det ermin an a admisión ou refugamento dos seus asilados.
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devoltas no momento da súa saída. Será da
enteira responsabilidade do interno o coida do das súas roupas de vestir e das que lle son
asignadas para durmir.

•

>

da cea, tocábase silencio que se gardaba
baixo vixilancia rotativa dun hospiciano. As
visitas dos familiares só eran permitidas os
domingos .

Sta. Clara, convento polo que pasou a Casa-Hospicio.

•

·~

1

A Casa Hospicio localizábase dende o seu
comenzo .no exconvento de Santo Domingo,
cedido por efecto da desamortización en
usufructo ó Concello de Pontevedra, quen a
súa vez o cedeu compartidamente á Casa
Hospicio e ó cárcere de mulleres; cárcere
que abandonaría o lugar no ano 1855. As
condicións do convento non eran boas, ata o
punto de que arredor de 1869 se consideraba
en estado ruinoso, polo que se trasladaría ó
exconvento de Santa Clara. Posteriormente,
en 1876, volvería novamente a Santo Domingo.
Os traballos de limpeza, cociña,
roupeiros e lavandería levábanos na súa tota lidade os propios hospicianos.

T ódolos servicios de control de réxime interno correspondían ó Celador ou Conserxe,
persoa asa lariada poi a Asociación. O Mestre
de Música, igualmente asalariado,
respondería da "Escala de Música" e da asistencia ós lugares onde eran requeridos .
Asistíaos tamén un Mestre Zapateiro, que
ensinaba gratuitamente, a cambio da cesión
do local. Mencionamos igualmente ó Sacerdote e ó Médico, os cales, ó menos nun comenzo, facían os seus labores gratuitamente.
O Centro definíase como privado e de ca rácter benéfico, non ten do fondos dependentes de ningunha administración de caracter oficial, dependendo unicamente da cari dade pública . Naturalmente como benéfica
tiña os seus protectores incondicionais , o Sr .
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En el baile

de P 1ÑATA que tiene

ya acordailo dar esta Asociacion en el
Teatro de esta ·capital, á beneficio de

los pobres hospicianos, el · dia de
18 del

ñana

rifa UNA

ARROB~

actual,

Dla-

se pQndcá en

DE DULCE.

Ponteve,Jra Ji'ebrero 17 Ue 18'72 .

•

Gobernador e o Sr. Arcebispo de Santiago
que . f oron os pioneiros apartadores e que
nunca fallaron á Asociació n. Tamén o Alcal de da c idade tivo as súas aportacións, aínda
que máis pobres e illadas, este deu o seu
apoio máis ben ·a nivel de cesión de locais .
Unha aportación singula r que o Gobernador
Civil publica no BOP do 20 de xu llo de 1858,
calificán doo de "nobre rasgo de filantropía
en beneficio da humanidade desvalida", é a
que efectúan dous gardas civís, dos 11 2 reais
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que como talladores dos quintos dedito ano
lles correspondían , entendendo que os
membros da Garda Civil "non poden recibir
gratificación de ningunha especie que non
estea marcada no seu regu lamento", xa que
por todo o servicio que prestan "a Reina e a
patria lles pagan o seu haber" polo que o Comandante da Garda Civil da provincia a pon
a disposición para que de non ser devolta
"poida ser aplicada á Casa-hospicio desta
capital".

•

•

'

•

ANUNCIO.
-

BAILE DE PIÑATA
Á BEilBftCIO DBL BOSPIOIO DE BITA
PARA EL DOMINGO 26

F.sta AsochCion acordó dar á beneficio de los pobres 'hospicianos de esta ciudad, BAILE DE PIÑATA el demiogo 22 del
actual, desue las diez de ]a noche a las cuatro de la mariana, po ..
niéndose en rif:llo siguiente bajo un l'Olo lote:
Una pieza. de 'ela de lailo.

I.Ja eorte de pantalon.
, Una eaJa pañuelo• de hilo.
.

'Se advierte que si laR entradas que se expendan nollagan al

número de 200. quedará sin efecto dicha rifa por no cubnr los
·gastos de la misma, Teatro y música.
Ponte\·edra Febrero 19 de 1874.

AL,

D&I~ ACTUAL.

La Asociacion de seiloras que representa este Establecimiento
agradecida á la concurrencia que el público le ha dispensado en los
últimos baile~ de carnaval, y con el objeto de proporcionar los recursos de que tantO'é necesita para atendev al sostenimiento de los
pobres acogidos en üicho Establecimiento; acordó dar esta funeíon
por el órden siguiente:
A las nueve de la noche dará principio el baile.
A las once, la banda de música del Establecimiento ejecutará
las pieza~ siguientes:
1. 0 Sinfonía. de la ópera Nnbucodonosor.
2.0 Tanda de walses títuhidn Solda;ten-Lieder.
3.° Fantasía obligada' de l:laxofón sobre motivos de la ópera
Lucrecia Borgia.
4. 0 Tanda de wa.lses titulada los Guardias de la Reina.
Concluida la ejecuJion de la<s piezas relacionadas. continuará
el baik hasta las dos de la mañana y en un intermedio se rifará üna

·. pteza de l üm-to.

Entí"ada con tm mtme1·o de rifa 4 reales, ·

A canta de cargo e data dos fondos da
Casa hospicio publicábase, aínda que con intermitencia no BOP do que tomamos, porque nos parece significativa, a correspon dehte ó mes de agosto de J853, na que se relacionan como ingresos, partindo do saldo
anterior de 8.389 reais e 6 maravedís, un donativo de 500 reais do Excmo . Sr . O. Alejandro Castro, o importe das suscripcións
dos empregados das diferentes dependencias da provincia do mes de xullo, que suma-

ban 766 reais, e dos que se recaudaron da poboación no mes de xullo, que sumaban 766
reais, e dos que se recaudaron da poboación
no mes de agosto: 2.736 reais, máis 16 reais
dos pendentes e cobrados do mes anterior;
un donativo de 70 reais do Gobernador da
provincia de Segovia, e 54 reais do producto
líquido dun baile dado a beneficio dos pobres
do hospicio, o que facía un total de ingresos
de 12.531 reai s e 30 maravedís, sumando os
gastos realizados en dito mes de agosto,
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2.940 reais e 31 maravedís, que correspondían a 45 varas de lenzo para sabas, 84 reais
24 maravedís; 92 V4 , varas de lenzo estopa
para manteis, 238 reais 26 maravedís; 40 xustiños, 170 reais; materiais e xornais empregados nas obras que se executaron na Casahospicio, 263 reais 2 maravedís; un ha campá
pequena para o servicio interior da casa, 44
reais; por xantares e ceas ós hospicianos, so-

354

corros domiciliarios e gastos menores,
2.098,33 reais, e premio de cobranza do 1%
sobre 4. 142 reais recaudados en agosto,
41,14 reais (BOP n° 117 de 30-9- 1853).
O grande número dos acollidos dende o
comenzo, máis de oitenta, non permitiu fa cer grandes causas, co que a Casa se mantivo nun constante estado de precariedade de
fondos, e non precisamente pola falla de
imaxinación e coidados das señoras, as ca les
intentaron todo tipo de posibilidades, desde
engordar un porco para logo realizar un sorteo, ata pretende-la instalación dunha caseta
de baños públicos, ademais de festexos con
bailes, teatro, etc. e outros medios non tan
ledos, como acompañar ós defuntos no cortexo fúnebre. O ingreso de maior cuantía
proporcionábao o Sr. Arcebispo de Santiago, seguíndoo os producidos por suscripción de funcionarios e personaxes relevan tes, as aportacións esporádicas da Deputación, os producidos polas actuacións musicais, as aportacións obtidas polos hospi -
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cianos, como renda dos aprendices de oficio, poi a elaboración e venda de sombreiros
de palmilla, ou polo dereito ás tasas de uso
de cadeiras nos espectáculos públicos.
Como se pode apreciar, os capítulos de
ingresos eran moitos pero o resultado final
era sempre a precariedade de medios que foi
medrando ata se situar en 1865-1868 na aguda crise que fixo periga-lo establecemento na
ruína e derrubamento, razóns pola s que en
1869 se ven abrigados a se trasladar a Santa
Clara. O traslado non supuxo mellara al gunha no canto da abundancia de fondos
que seguía alonxándose das necesidades,
ata o punto de ameazar seriamente co peche
definitivo do establecemento en 1870, soportando moi tensamente a situación ata 1878,
no que se pecha definitivamente o capítulo
correspondente á Asociación.
b) 1878-1903: Xunta Superior da Casa
Hospicio
A incapacidade da Asociación para manter por si soa o establecemento, obrigou á
administración a tomar medidas directas no
asunto creando unha Xunta Superior de xestión, e introducindo para o seu control interno a un g rup o de lrmás da Caridade.
A primeira sesión da estreada Xunta tén
lugar o 27 de setembro de 1878, baixo a de-

nominación de Asociación de Señoras de
Beneficencia e Xunta Superior da Casa Hospicio . Pouco durou esta especie de fusión,
na que a Asociación de Señoras asumía o
papel de Xunta de Goberno, composta por
cinco compoñentes da Asociación. X unto a
elas estaban as lrmás da Caridade, quen dende o comenzo esixiron o control total da ad. .
.,
,
.
, .
.
.
m1n1strac1on econom1ca e rex1me 1ntenor. O
coidado implacable das "Hermanitas",
causou desagrado entre as señoras que
responderían cun inmediato cese masivo
da Xunta, cese que foi rapidamente admitido, co que as pioneiras da obra rematarían
definitivamente o seu labor, sendo relevadas
pola Xunta Superior composta :
- Eminentísimo Sr. Ca rdena 1 A rcebispo
de Santiago. (Na súa representación, os Srs.
Curas Parrocos de Santa María, e San Bartolomé de Pontevedra ).
-Comisión da Deputación, composta .
polo Presidente e tres Deputados .
-Comisión do Concello, composta polo
Alcalde e tres Concellais .
A Xunta Superior asume os poderes de
alta decisión e admisión de asilados e as responsabilidades de suministra-los fondos, pero o poder real levarano as lrmás da Carida -
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de, que controlan íntegramente a administración e o réxime interior do Centro xa
que as actuacións do rector sacerdote, o médico, o celador, esta rán plenamente sometidas á decisión da Superiora.
Os beneficiarios do Centro seguirán
restrinxidos ós nadas ou veciños da cidade
de Pontevedra ata 1885, no que a Deputación consegue que se extenda a tódolos naturais e veciños da provincia, en base a que
as súas aportacións son maioritarias. Os requisitos de entrada burocratízanse,
esixíndolle a cada asilado o seu correspon dente certificado de conducta e pobreza de
solemn idade que extenderá o pá rroco
correspondente. Coa presencia física da administración a través da Xunta Superior, as
aportacións asegúranse, polo que se obtén
unha mellara xeneralizada nas condicións de
vida do Centro, no qué seguen a conviví-los
hospicianos, anciáns, adultos, mozos e nenas. Só a disciplina parece estreitarse, impóndose desde os castigos morais do avergonzamento públ ico ós castigos fís icos, tan to privándoos da mantenza, como pechándoos ata tres días incomunicados, cunha soa
v isita diaria da Superi ora ou do rector na que
o cast igado non poderá falar a non ser que
responda a unha pregunta que se lle faga.
As condicións sanitarias non semel lan estaren plenamente abandonadas, pois que
constatamos, incluso, algunhas ocasións
nas que se envían hospicianos a tomaren os
baños á Toxa e a Caldelas de Tu i con cargo ó
Hospicio.
Neste período están novamente instalados no exconvento de Santo Domingo, co
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edificio algo mello rado ademais das repara cións das que temas constancia ó longo desta xeira, pero ademais mellorarán moito as
súas instalacións, mércase unha cociña de
ferro para as monxas, adquírese un reloxio
de campaíñas, unha máquina de coser e tres
imaxes para a nova capela que se acaba de .
construir. lnstálase un forno para a elaboración do pan e f inalmente no ano 1889, procédese á instalación eléctrica no establecemento . Na Lei de 12 de xu ño ·de 1892 cédese en
pleno domin io, o exconvento de Santo Dom ingo, ó Concello de Ponteved ra, a cambio
de que se comprometa a constru ir un novo
edif icio para al berga-lo Hospicio. Non se

•

cións as levaba unha lrmá da comunidade.
Outra figura autenticamente nova é a do
auxiliar interventor, o labor do cal é meramente burocrático, xa que o control e responsabilidade das cantas corresponde á Supe nora.
•
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chega rá a construir un novo edificio pero, a
comenzos do sécu lo, ofrécesel le a posi bi 1idade do trasla~o ó exconvento de Xesu itas,
onde finalmente, en 1903 se instalarán.
Mantéñense o capataz, o médico e o
mestre de música, pero o médico percibirá a
súa consignación, perdendo o se u carácter
de gratuidade. O sacerdote, que tamén será
asalariado, adquire un ha responsabilidade
moito máis relevante, tendo unha adicación
case plena no Centro . As 1rmás da Caridade,
que nun comenzo eran dúas, foron aumentando paulatinamente ata completaren unha
ampla comunidade . Tamén aparece a figura
da mestra parvulista, aínda que as súas fun -

Seguen a se mante-las aportacións do
Arcebispo e da Deputación, sen do as desta
última as que irán ocupando o maior volume
de ingresos, pola contra, o Concello vai cedendo nas súas posicións de axuda. Igualmente, mantéñense os ingresos por asistencia a enterros, os correspondentes ós tra ballos externos de oficios, os beneficios de
festexos das sociedades, os dereitos de ca deira e, como non, continúa o tradicional
sorteo do parco, pero ademais engádense algunhas como a venda do caldo quente ó
público ou a curiosa proposta de adquisición
dunha carruaxe mortuoria, que descoñecemos se chegou a se efectuar. Sen esquecerse dos beneficios obtidos das actuacións
da "música", que ademais de asistir ós festexos onde eran solicitados, estivo un longo
tempo actuando polas noites na Ferrería .
Varios tropezos relacionados coa banda
de música do Hospicio, deron lugar a un
en fria mento nas relacións eo Cancel lo, quen
chega a retira -la subvención para dúas 1rmás
da Caridade e o dereito das cadeiras que tamén tiña cedido, pero ademais, en 1903, un
oficio do Alcalde abriga a sair á institución
do convento de Santo Domingo que ocupan.
e) 1903-1930: Exconvento de Xesuitas .
A raíz do enfriamento de relacións do
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nos e mozos. No ano 1926, establécese unha
normativa para recollida e tenencia de nenas
hospicianos que abrigará á familia que os cobexa, e á vez utiliza os seus servicios, a abonar unhas cuotas anuais nunha cartilla a nome do acollido, cuota que se incrementa segundo a idade do recollido e que vai desde as
105 ás 540 anuais.
Tralo compromiso do Alcalde de cede-lo
exconvento de Santo Domingo para a instalación dun cuartel, fanse varias ofertas polo
Concello, a Casa do Monte de Piedade, e a
Casa que foi do Marqués de Riestra , sita na
Praza do Teucro ou, incluso, a metade do
hospital que estaba desocupado.

TI .. .
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Concello, este abandona a súa asistencia ás
X untas e practica mente non tén intervención
algunha, a Comisión da Deputación tampouco semella pó-lo maior interés en intervir
no desenvolvemento cotián do Centro descargando sobre a comunidade de lrmás, todo o peso . O desinterés da Xunta é tal que
neste período non chega a se reunir nin dúas
veces por ano.
Nos primeiros anos, segue a se manter a
anciáns e mozos, pero a partires de 1906,
iníciase a idea da construcción dun Asilo para anciáns, e en 1909, a Deputación fai unha
forte aportación para a súa construcción . Así
o Hospicio queda exclusivamente para ne-
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Non fructifican estas ofertas, pero chégase a un acordo co Ministerio de Instrucción Pública para a cesión do convento de
Xesuitas, ande estaba instalado o Instituto
Xeral e Técnico da cid ade e a Biblioteca do
Estado. A cesión faise a través do . Real
Decreto de 12 de outubro de 1903.
Durante esta etapa os esforzos vólcanse
no melloramento das condicións dos locais,
con ampliacións e, incluso, construcción de
no vos pabellóns, instalándose en 191 O o teléfono.

O persoal disponible non semella aumentar máis que no referente á comunidade de
1rmá s da Caridade.
--Neste período a Deputación xa asumira a
responsabilidade económica do Centro.
A partires de 1930 e ata 1949, o abandono da X unta é absoluto, pois non se reune
nin unha soa vez. As lrmás da Caridade son
donas e señoras da institución, a imaxe da
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A Raiña Victoria Eugenia con Sor Rafaela nunha visita á Casa-Hospicio.

cal se deteriora de tal xeito que tén unha
transcendencia pública na que a prensa fala
de malos tratos, fame, miseria e malversación de ·fondos.
Co fin de transforma-la situación e por
iniciativa do limo . Presidente da Audiencia e
da Xunta de Protección de Menores e baixo
a presidencia do limo. Sr. Presidente da Deputación, asistindo o Alca lde da cidade e os
curas párrocos de San Bartolomé e Santa
María fa ise unha xuntanza na que se intenta
a nova creación da Xunta do Patronato do
Hospicio . A rea lidade é que esta é a última

reunión que consta nas actas. A parti res de
entón xorde unha nova figura, a do Admi nistrador Xeral . Con esta figura lógrase
restablece-lo control do Centro e vanse ordenando as ideas do que sería, en poucos
anos, o Fogar Provincial, que suporía a liquidación do término Hospicio e a refundi ción coa Inclusa Provincia l nun só Centro .
d) 1953- 1975: Fogar Provincial de Pontevedra.
Esta etapa supón un verdadeiro pulo e
melloramento da institución en tódalas or•
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Exconvento da Compañia de Xesús, como Casa-Hospicio.

des. A Deputación vólcase nas novas con cepcións do Centro.
O cambio prodúcese a partires de 1953,
no que a Inclusa comenza a se denominar
"Hogar Cuna", manténdose a nominación
de Hospicio para esta intitución, ata 1955 no
que se funden ámbolos dous centros no Fogar Provincial.
A dirección e administración do Centro
correrá a cargo do que será o seu administrador, que asume a responsabilidade e poder
absoluto do Centro, só compartido nalgunhas decisións coa nova figura do Deputado Delegado.
As ampliacións feitas permitían unha ca bida de ata 300 nenas, aínda que a realidade
chegou a sobrepasa-la cifra nos 360 acollidos
a pesar dos límites impostas para o seu
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ingreso, no que non podían exceder dos 13
anos . Os plantexamentos mudaron de tal
xeito que os nenas non están mesturados senón agrupados por distintas seccións.
Fogar
Fogar
Fogar
Fogar

Cuna .. . ... . ..ata os
nenas ........ de 7 a
nenas .... .. ..de 7 a
xordomudos de 7 a

sete anos
19/ 21 anos
19/21 anos
18 anos (nenas/ as)

A dotación do persoal e o plantexamento
educativo e profesional, fai que as mellor~s
nas condicións xerais sexan moi cualitativas .
A evolución é clara en tódalas ardes, no réxi me disciplinario enuméranse máis os premios ca os castigos, que se redu cen á expulsión (só maiores de 18 anos) ou ó seu internado no reformatorio. A procura dun ensino
máis efectivo e o estímulo fan cambia -la
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orientación do Centro. O ensino e aprendizaxe profesional estimularase con pequenos
salarios. Os nenas e mozos poñen un maior
entusiasmo ata o punto de editar un xornal
propio .
Unha parte moi importante desta mellara
xeneralizada, constitúea o feito do aumento
do persoal que asiste ó Centro. Con persoal
administrativo, persoal médico (dous médicos, enfermeiras e practicante). A comunida de de lrmás sobrepasará as vinte, mantense
o Capelán, engádese unha serie de persoal
que atende ós cargos de mestres profesionais, zapatería, carpintería, artes gráficas ,
peluquería , electricidade... 1ranse engadi ndo, vixilante, porteiro , albañil, pintor, electricista , telefonista... coci ñei ro , pinches , servi ntes de coci ña, ga rdadoras de ro u pa ...
Persoal docente, como Instructores de Educación Física, Mestres nacionais, e nos últimos anos desta etapa un Asistente Social.
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Claustro, interior da
Casa-Hospicio.
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"Hogar Cuna " ·do
Fogar Provincial.

A derna is do mest re de música e do persoal
correspondente á lmprensa . No 1969 haberase de engad ir algún persoal máis de Ensino
Profesional, pois que o Centro é recoñecido
como t al po lo Ministerio de Educación e
Ciencia.
Os fo ndos proveñen integ ramente do
presu posto xeral da Deputación Provincia l á
que hai que recoñece-lo esforzo que supuxo
superar, en poucos anos, as condicións de
miseria en que se encontraba dit a 1nstitu -

"Príncipe Felipe", que pronto cumprirá unha
década de existencia.
Ademais da asistencia verificada nos
Centros propios da Deputación, esta mantén
unha asistencia social continuada a favor
dos res identes na provincia noutros varios
Centros e institucións de toda a xeografía española que, no ano 1985, representaron
un ha apo rtación de 31 1.909.872 pesetas,
distribuídas da seguinte f orma :

.,

CIOn.

O despeg ue económico dos sesent a, impacta rá nesta inst itu ción ó igual que o fixo
en to do o conxunt o social, de tal xeito que
pronto se pensou na obsolescencia do Fogar
Provi ncia l, concebíndose un ambicioso proxecto que parte de 1968 e que terá a súa realidade no ano de 1976, ano da inauguración
do complexo asist encial Cidade 1nfa nti l

1

Rapazas do Fogar Provincial
na Exposición de Madnd.
Feira do Campo.
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-Sanatorios psiquiátricos .......... ....... . 138.268.860
- Colexios de Educación especial ......... 1OO. 736.616
- Asilos de Anciáns desamparados . . . . . . . 47.989.632
-Fogares ........... ......... .. ................. 14.781.784
-Centros asistenciais e ocupaciona is . . . . 8.396.484
- Hospita is de enferm idades do tórax ....... 1. 736.496

•
INCLUSA
PROVINCIAL

Antes de que a Deputación de Pontevedra se fixese Gargo dos nenas abandonados, a administración municipal tiña asumida
dita responsabilidade, ben facendo entrega
dos recén nadas a unha nodriza ou ben integrándoos en centros especiais, como o caso da Inclusa de Tui da que temas constancia da súa existencia ó menos desde o ano
1842. O sostenemento destes nenas abandonados facíase a través de repartimentos
específicos para cada situación que se presentaba, exceptuando, naturalmente o caso
de Tui que tería que manter nos seus presupostos os gastos correspondentes ó centro
prop1o.
•
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Inclusa Provincial (1872- 1876).

A Deputación de Pontevedra tomaría esta nova responsabi lidade a pa rti res de 1865,
aínda que xa antE?S mantivo permanente preocupación polo tema integrando a estes nenas , ta nto na Inclusa de Tui como na de
Santiago, na que se permitiu a entrada de
expósitos pontevedreses a partires de setemb ro de 1848.
A nasa Deputación, no Pleno de 23 de
marzo de 1851 , a m osa o se u interés na creación dunha Inclusa provincial, razonándoo
en que " . . .os nenas recén nadas non poden
sen un evidente risco da súa vida seren tras-
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ladados a Sant iago, de ande moit os pobos
distan 15 e máis legoas" ... "ademais daría
exemplo de ilustrada humanidade salvando a
vidas destes desgraciados . .. "
a) 1865-1871: Inclusa Hospita l de Santiago.
A participación da Deputación de Ponteved ra durante toda esta xeira, limitouse a se
responsabilizar economicamente dos expósitos da provincia ingresados na 1nclusa do
Hospital de Santiago. O control establecíao
a través dun libro de rexistro, no que consta
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como primeiro ingresado, no 3 de agosto de
1865, un varón de dous días de vida . Seguiron a este moitos máis, ata completaren
un total de 113, ó chegar o ano 1872.
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Estes nenas, ata os sete anos, quedaban
a cargo da Inclusa santiaguesa, que os
distribuía entre as correspondentes nodrizas
ou ben os mantiña como internos no mesmo
centro. Chegada a idade límite dos sete
anos, a 1nclusa do Hospital de Santiago
declinaba tódalas responsabilidades na Deputación Provincial , que os distribuía nos
centros de hospicianos existentes na provincia, a saber, o de Tui, o de ·Vigo e o de Pontevedra, os cales, a cambio, recibían unha
subvención por parte da Deputación.
Se tacemos un reconto do destino dos
113 nenas ingresados por este procedemento en Santiago, obtemos os seguintes resul tados:
-

Profillados polas súas nodrizas ........... 79
Falecidos ......... . .................. ... .. ... .. 17
Trasladados a out ros hospicios .......... 11
Reclamados palas súas familias . . . . . . . . . . 1
Destino descoñecido .. .. . . . .. .. .. .. . . .. .. .. 5

Para fortuna destes nenas a grande
maioría pasaron a se integraren nas familias
d~s nodrizas que os acolleran e sustentaran.
É tamén de grande importancia o número de
falecidos que acadaba cifras dabondo elevadas.
b) 1872-1878: Inclusa provincial.
Aínda que temas detectado innumerables intentos de creación dunha Inclusa
con carácter provincial, a realidade é que ata

•
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•

o ano 1872 non se instalou dito Centro, que
iniciou as súas actividades no mes de xullo,
rexistrando o primeiro ingreso polo torno o
día 5 dedito mes, senda a primeira ingresada
unha nena ao entón Concello de Setados.
A dirección e admin istración correspon deu a unha denominada Comisión ou Xunta
composta polo Presidente da Deputación,
unha directora, a mesma que exercía como
presidenta da Asociación de Señoras da Casa Hospicio, e a colaboración dun interventor dependente da Deputación.
En realidade, quen controlaba e dirixía a
institución era a súa Directora, ata o punto
de que as mesmas cantas eran presentadas
por ela, e o interventor tiña como función
asistila na contabilidade.
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Os acollidos no centro, xa desde o comenzo, rexistraron un ritmo considerable de
entradas posta que, ó finaliza -lo ano do seu
establecemento, sumaban os ingresados 21
expósitos, senda 51 en decembro de 1873, e
72 en decembro de 1884, ós que se engadirán os 113 provintes do Hospital Inclusa de
Santiago co que no 1884 se acadou un total
de 185 nenas.
O establecemento ubicouse inicialmente
no exconvento de Santa Clara, xunto ó mesmo Hospicio, do cal funcionaba, practica\
,
mente, como anexo . Mant1vose ata 1876 no
lugar dito, para se trasladar, conxuntamente
co Hospicio, ó exconvento de Santo Domingo, en dito ano.
O persoal que atendía o centro, ademais
da directora e do interventor, contaba cunha
torneira ou persoa responsable de se manter
en constante alerta para a recollida no torno
dos nenas depositados; para os servicios sanitarios e relixiosos, dispoñía dun médico e
un sacerdote. A atención directa e a alimentación dos nenas, corría a cargo das nodrizas
ou amas, unhas, as menos, para as atencións dos internos, e as outras, a grande
maioría, que atendía os nenas nos seus propios domicilios. As nodrizas externas chegaron a acadar, a fins desta xeira, en 1877, un
total de 125.
Os fondos para o seu sostenemento
procedían íntegramente da Deputación Provincial, non admitíndose po lo tanto, ingresos
da caridade pública, como sucedía no Hospicio. En rea lidade os fondos eran entregados
á Asociación de Señoras da Beneficencia, a
través da directora da Inclusa, quen os
distribuía segundo o seu propio criterio, ha-

366

SERAs DE LA QUE SACA ESI'E EXPOSITO.
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O ano 1878, foi unha data clave na transformación dos dous establecementos benéficos, Hospicio e Inclusa . ó dimiti-las representantes da Asociación de Señoras da Xunta Superior da Casa Hospicio, fíxoo tamén a
directora da Inclusa, co que se dá paso a
unha ampla transformación nos dous
centros.
A partires deste ano, a dirección e administración será responsabilidade da denominada Comisión de Deputados, formada polo
Presidente da Deputación e catro vocais
máis, todos eles Deputados Provinciais. A
prirneira reunión efectúase no 4 de abril de
1878, dando como froito a aprobación do
seu regulamento, na segunda sesión do 23
de maio do mesmo ano. Con este regulamento, formúlase a definición da institución
como establecemento benéfico provincial e
sostido con fondos provinciais, baixo a superior inspección da Deputación tendo po r obxecto reco ller e cria-los nenas expósitos que
no seu torno se depositen ou entreguen polas autoridades.
A Comisión, que tivo durante a súa existencia doce presidentes, reuniuse ininterrumpidamente ata 1925, pero tanto a dirección do réxime interior como a súa administración era levada palas 1rmás da Caridade
alí instaladas, e en especial pala Superiora,
quen tiña baixo a súa supervisión ó auxiliar
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Torno da Inclusa no exconvento de Xesuitas.

habilitado, ás nodrizas, e ó resto do persoal,
incluindo ó médico e ó sacerdote.
O expósito, despois de ser depositado no
torno, era recollido pala vixilante torneira,
entregándoo de inmediato á Superiora, quen
o desvestirá, dando arde de realizar unha
exhaustiva descripción das súas roupas ,
condicións físicas, idade, ou calquera outro
dato que poidese servir para a súa posterior
identificación. Tras ser rexistrado no libro co
seu correspondente número, as súas roupas,
despois de lavadas, serán vendidas, a non
ser que se expresase o contrario. Posteriormente era examinado polo médico e bautizado polo sacerdote, se non o estivese. Depositado no seu berce, a superiora asignáballe a
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nodriza, que o alimentaría ata os tres anos,
en que tiña lugar o destete e, posteriormente
e ata os sete anos, responsabilizaríase da súa
alimentación.
A partires dos sete anos, decidíase o seu
posterior destino, xa ben ficando en calidade
de profillados coa nodriza correspondente;
destinándoos a outros hospicios; ou senda
recollidos novamente polos seus pais que o
facían en escasas ocasións, se ben unha parte deles debido ó elevado índice de mortalidade, non chegaban ós sete anos .
Segundo os datos que puidemos obter, o
establecemento que fora trasladado en 1876
ó exconvento de Santo Domingo,

permanecería no mes mo, ó igual que o Hospicio, ata o ano 1903 no que se trasladaría
definitivamente ó exconvento de Xesuitas
onde se fixeron abundantes obras, tanto nun
coma noutro edificio. En Santo Domingo,
como obras de maior entidade, realizáronse
as de instalación dun lavadeiro propio, as de
obtención de auga de pozo, instalación dun
tendedeiro cuberto no xardín, ademais do
sumideiro de saída de augas fecais e diferentes obras de pintura e adecuación interiores,
e xa en 1889, a instalación eléctrica .

Igualmente, houbo de se habilita-lo novo
edificio no que ata o ano de 1903 estivera
inst~Jiado o Instituto da capital, facéndose
obras no claustro e no vestíbulo: levanto use
un corpo sobre a azotea, e construíuse un pabellón. A partires de 1924, fanse grandes
mellaras nas súas instalacións, como a colocación da calefacción e a adquisición de máquinas de coser e desinfectadoras, ó igual
que a instalación de cuartos de baño e
o utras .

Nenos da Inclusa.

O persoal que administrou esta institución foi case sempre o mesmo en número
desde a instauración da Comisión de Deputados e as 1 rmás da Caridade. O persoal
reducíase ó auxiliar habilitado, a torneira, o
médico e o sacerdote, o resto do persoal: Irmás da Caridade e nodrizas, tiña a movilidade correspondente ó número de nenos ingresados.

nodrizas externas. No internado deberon
producirse situacións dramáticas como no
ano 1913, no que se contaban 30 externas e
tan só 9 nodrizas internas. Unha data importante é o ano 1921, no que se introducíu o bi berón, mercede ó ca l se pu ido reducir notoriamente o número de nodrizas externas, se
ben aumentando algo o numero de lrmás e
de nodrizas internas.
Os medios económicos non experimenta ron variación algunha no canto da súa procedencia exclusiva da Deputación Provincial .

lrmás

1878
1880
1895
1900
1903
1905
1907
1910
1912
1915
1917
1921
1923

2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
2
6
6

Nodrizas
Internas

Nodrizas
Externas

4
4
2
2
2
2
5
8
10
9
9
6
6

130
190
298
330
350
406
445
445
445
447
435
276
395

Consignamos estes datos porque son
moi signi f icativos pa ra observa- las variacións
na Inclusa provincial.
Como se pode observar, o soporte base
da institución radica na colaboración das
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Xa no ano 1923, aparecen novas do
peche de tornos noutras inclusas, e pásase
ós novos procedementos de entregas persoais e documentadas dos nenos, coque desapareceu a entrega anón ima a través do torno.
A última sesión da Comisión de Deputa- .
dos da Inclusa. tivo lugar no 25 de marzo de
1925. A pa rti res desta data, na 1ncl usa de
Pontevedra coménzase a esixi-la documentación propia de e ada neno ingresado. Non
obstante, o torno, ó parecer e sen que poida
documentarse exactamente, se pecharía
unha década máis tarde, cara o ano 1935,
moi probablemente ó se crea-la Gota de
Leite". A institución seguirá manten do o se u
no me ata os anos corenta, no que comenza
a se chamar "Casa Cuna" e, posteriormente,
en 1955, coa súa fusión definitiva ó H ospi cio, transformándose á m bolos dous no Fogar Provincial, co no me específico de departamento de Fogar Cuna, tomando novo nome ó ser integrado dentro da Cidade 1nfantil
Príncipe Felipe", como Centro de Maternais, a partires do ano 1976.
11

11

Vista aérea da Cidade Infantil Príncipe Felipe .

•
CIDADE INFANTIL
''PRINCIPE FELIPE''

A urxente necesidade de resolve-los
problemas de espacio e de cambia-la imaxe
da institución hospiciana, cambiando primeiramente o seu aspecto externo abandonando o vel lo edificio que fora exconvento
da Compañía de Xesús na cidade, e trasladándose a outro que ademais dispuxese de
amplos espacios abertos, xurdirían a partires
do ano 1954, ano no que xa estaba a piques
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de desaparece-la súa antiga denominación
de Hospicio para transformala en Fogar Provincial . O lugar elexido para tales pretensións
era a coñecida Finca de Monteporreiro que
no seu tempo fora un fermoso e distinguido
balneario. Inicialmente, o lugar interesaba
como centro de experiencias agrícolas para
os nenos do novo Fogar, aínda que todo
apuntaba a situarse como ideal para a futura
instalación do novo centro, a idea non obtivo
o froito final agardado. Pasados uns anos, o
problema de espacio seguía a acuciar, pois
que en 1958 había 300 nenos internos no Fogar, polo que a Deputación tomara a decidida resolución de conclui-lo tema, como se
reflexa na rápida decisión de trasladar ó desaparecido Sanatorio de A Lanzada ós nenos
xordomudos, establecendo alí un colexio especial con capacidade para 70 internos. Pero
esta decisión non era suficiente polo que nas
sesións plenarias de 13 de febreiro e 24 de
marzo de.1959, dáse aprobación definitiva ás
bases para a construcción dun novo edificio
destinado ó Fogar. Por estas datas, xa se intentara soluciona-lo problema coa instalación dun novo centro, só para os nenas de
Maternais, na finca do pazo de Lourizán,
ubicándoo cara a parte do mirador, que tam pouco concluiría positivamente.
No ano 1961, o problema de espacio
seguía latexante pois que existían no internado 365 nenos, pasándose así ata 1969, ano
clave na evolución positiva do asunto xa que
se apreciaban aires de posta ó día nas dúas
institucións ben.éficas da Deputación, mentres no Hospital se realizan plans de modernización, as novas concepcións sobre asis-
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tencia infantil non permiten ver a estes centros como lúgubres lugares de depósito de
incluseiros e hospicianos, agora inténtase facer deles, centros educativos para nenas socialmente desfavorecidos. É polo tanto neste
ano cando se concibe a idea dun grande
centro con afán aglutinador que permita a
instalación de moitos servicios comúns,
acollendo ós nenos do Fogar, Fogar-cuna e
ensino especial para deficientes e xordomu dos. O lugar de instalación parece firmemen te decidido, a Deputación dispón de 30.000
m 2 no denominado Monte Carrascal e o Concelia de Pontevedra aprobaría sen ningún ti po de trabas, a cesión doutros 30.000 m2 . As
visitas dus técnicos ó citado monte non o
dan como lugar válido, polo que, apenas sen
mediar tempo algún, se apunta como posible
lugar o de Montecelo, que sería o definitivo,
para o que se sinalaban 100.000 m 2 que o
Concello cedería novamente sen ningún tipo
de oposición .
Disposto o lugar definitivo de ubicación,
en novembro do mesmo ano 1969, dáse
aprobación ó anteproxecto e presuposto da
que se denominou Cidade Asistencial Infantil. Por outra parte, o Ministerio de Educación e Ciencia accede a colaborar cunha importante suma á construcción das novas edificacións. En decembro do mesmo ano dáse
aprobación ó proxecto definitivo que foi rea lizado polos arquitectos Barreiro Alvarez e
Bellas Montenegro, presuposto inicial do cal
ascendería a 192.176.689,39 pesetas. ó ano
seguinte, 1970, xa se coñece a importante
aportación ofrecida polo Ministerio que acada os 105.508.417,13 pesetas.

Inauguración po/a S. M . o Reí D. Juan Carlos de la Cidade Infantil Príncipe Felipe. 7976.
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Auditorium da Ctdade Infantil.

No ano 1971 lógrase traer a Pontevedra o
Congreso Nacional sobre asistencia infantil .
A Deputación presentará con certa euforia o
,
.
seu proxecto os congresistas, entre os que
non consegue obte-la boa acollida agardada
pois que o proxecto, ó parecer, non coincide
coas novas concepcións deste tipo de asistencia, a orientación da cal se dirixe máis ós
microgrupos de aproximación familiar que ós
grandes centros de masificación. O resultado do congreso non fixo varia -las posicións
da Deputación. A realidade é que o proxectado Centro iniciou a súa construcción que
seguiu a un bo ritmo ata finalizalo a mediados de 1976, moi pouco antes da súa
inauguración. Na súa denominación barallá-
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ron se varios no mes "Carmen Polo", "Francisco Franco" e "Príncipe Fel ipe", e aínda
que en marzo de 1976 se lle asignaría como
denominación definitiva "Cidade 1nfantil
Montecelo", no me aséptico a tódolos posibles compromisos políticos, finalmente, e
case nos últimos instantes, se logra a presencia das SS.MM : os Reis de · España, co
que o centro pasaría a denominarse definitivamente "Cidade Infantil Príncipe Felipe" ,
procedéndose, con grande solemnidade, á
súa inauguración no 26 de xullo de 1976.
A nova institución que comenzou a fun cionar a primeiros de setembro cos alumnos
do Fogar Provincial e Colexio de Xordomu dos de A Lanzada , e co mesmo persoal de-

Diputac on PrQvincial

~~dad In a til

•
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Centro de Maternais, na Cldade Infantil Príncip e Felip e.

pendente de ámbolos dous centros, veu
rexíndose po lo regulamento do Fogar Provincial, cos naturais cambios acordes coa
nova institución. As lóxicas deficiencias do
vello regulamento abrigarían á Deputación a
aprobar no pleno de 14 de abril de 1979 as
Normas Provisionais de Funcionamento para
a Cidade Infantil que foron contestadas polo
núcleo de persoal docente, aínda que fosen
ratificadas no Pleno de 19 de xu llo de 1979,
rexíndose por elas a pesar dos múltiples desacordos, ata a definitiva aprobación dun
novo regulamento en sesión plenaria de 27
de xullo de 1984.
Por este último regula mento, defínese o
Centro como unha institución de carácter

educativo e benéfico-social destinada á formación, albergue e mantenemento dos nenas e mozos, extendendo a súa acción educativa a quen sen permanecer nela con curran á mesma en réxime de externado ou
media-pensión, considerándose como obxectivo fundamental o proporciona-la forma ción completa da personalidade dos acollidos e a integración social dos mesmos.
A organización e sostenemento da Cidade Infantil son competencia exclusiva da Deputación, a excepción do regulado polos
convenios feitos co Min isterio de Educación.
Serán representantes da Deputación no
centro, o Presidente da mes m a e o Deputado Delegado que se designe.
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Na súa organización interveñen como órganos de goberno, a Xunta de Promoción
Educativa, o Comité de Dirección e a súa Comisión de Ingresos, a Xunta Asesora, a Comisión Coordenadora para diagnóstico e
apoio á Educación e a Comisión Económica.
Ademais existen unha serie de órganos unipersoais que configuran en conxunto toda
a estructura organizativa da 1nstitución, como o Director Xeral, o Administrador Xeral,
os Directores dos Centros de 1nternado e o
Director do Servicio de Diagnóstico e Apoio
á Educación, xunto a algunhas xefaturas de
persoal, administración e mantenemento.
A variedade de acollidos é controlada no
seu ingreso a través da denominada Comisión de Ingresos que canaliza individualmente cada caso o u solicitude presentada . Esta
comisión, ademais dos datos de filiación e
administrativos necesarios, disporá dun informe do psicólogo e do informe social feito
a domicilio e realizado palas asistentes so. .
,
,
c1a1s, co .que, o menos en teona, se cansegu1ra que os 1ngresos sexan ma1s ngurosamente xustos.
•

1

•

,

•

•

Unha vez ingresados, os nenas pasarán
segundo as súas idades ou características ós
centros correspondentes: Maternais, para os
menores de oito anos, Escala Fogar, para os
maiores de oito e menores de 16, e Residen cia de Maiores a partir dos dezasete . Os
alumnos de educación especial, deficientes e
xordomudos, deberán cumpri-los requisitos
propios do tipo de educación que lles corresponde.
A educación impártese nos centros de
Preescolar, E. X. B., Escala de Formación
Profesional e centro de Educación Especial.
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A convivencia cotiá reune nun só grupo ós
alumnos dos centros de Maternais e Escala
Fogar, indistintamente cos xordomudos, rexindo a convivencia illada para os deficientes. Hai que dicir que no presente ano e
arrastrados palas novas correntes, comen zouse a estudia-las novas posibilidades que
ofrece a convivencia conxunt1 entre tódolos
nenas internos sen distinción algunha, salvando naturalmente os espacios educativos.
No canto das atencións educativas, cabe
supór que se superaron moito, respecto das
anteriores institucións. Como principio o
Centro de E.X.B. é un centro público aberto
co que loxicamente se favorece moito a convivencia. Ademais e dada a realidade social
dos nenas internos que incide negativamente no seu rendemento escolar condeado en
moitos casos ó fracaso, trato use de supera-la situación coa disposición dun grupo de
mestres denominados de ocio ou internos
que atenden continuamente á superación
destas situacións.
No terreo do social, son logros importantes, ó noso entender, dunha parte, o esforzo
por desterra-la idea de centros como lugares
de depósito de nenas que se abandonan sen
máis esixencias. Comparativamente con anteriores situacións, o terreo avantado neste
sen so, debe considerarse como importante
xa que nun comenzo cada ingreso se realiza
por un ano, aínda que prorrogable segundo
as situacións, os controis de revisión incrementáronse, e o esforzo por concienciar ós
pais da necesidade de que os nenas non perdan a súa conexión familiar conseguiu que
nunha grande maioría, en períodos de vaca-

•
•

Aspecto parcial da Cidade Infantil Príncipe Felipe.

cións e fins de semana, os nenas saian a
conviviren coas súas familias.
Doutra banda, debe recoñecerse o importante labor que desempeñan as Residen cia de Maiores, como eslabón no tránsito
entre a vida institucional e a integración social, a clara intencionalidade do cal é a de
suavizar este paso decisivo para os xóvenes.

O movemento de acollidos, pódese resu mir nos seguintes datos:

Centro de Maternais
Acol le nenas dende un día ós oito anos,
asistindo no horario escolar ós centros de
preescolar e E.X . B ., e os xordomudos ó
Centro de Educación Especial.

Non debemos olvida -las importantes
atencións en orde á formación da personali dade dos nenas, case semp re irregular, que
dunha parte sofren as súas problemáticas fa miliares e doutra a dura rea lidade dun internado, intentándose axudar a correxilas ou
suavizalas a través da cot iá convivencia cun
grupo de psicólogos que os asisten.

A capacidade do internado está determinada en 130 prazas. O total, en xuño de
1985, era de 137 inte rn os e 27 mediopensionistas, dos ca les 5 internos e 7 mediopensionistas pertencen ó grupo dos xordomudos .

No resto de atencións, mantenza, vesti do, instalacións, non cabe pór en dúbida o
esforzo económico da Deputación, e a súa
provisión de medios a esta institución superou todo o previsible, deixando patente a súa
vontade de que o Centro acade as máis altas
cotas posibles neste tipo de institucións .

Acolle os nenas procedentes do Centro
de Maternais e aqueles de novo ingreso que
non exceden os 12 anos, as idades dos cales
están comp rendidas entre os oito e os dezaseis, distribuíndose no horario escolar entre
os centros de E. X. 8. e Educación Especial
para os xordomudos.

Centro Escala Fogar
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A capacidade máxima do seu internado
está limitada a 270 prazas. O total das prazas
ocupadas en xuño de 1985 era de 250, internos, e 54 medio-pensionistas, dos que 36 internos e 1O medio-pensionistas corresponden ó grupo de xordomudos .

Ingresados
Nenas

Centro de Educación Especial
Acolle nenas internos de especiais
características, comprendidos entre os 6 e os
16 anos, prorrogables ata os 18, ~ecibindo as
súas ensinanzas no propio Centro de Educación Especial.
A súa capacidade máxima está establecida en 120 prazas, senda o total de ocupación
en xuño de 1985 de 11 O internos e 5 en réxi me de media-pensión .
Centro Residencia de Maiores
Acolle mozos e mozas maiores de ida de,
prorrogándose por revisión anual segundo as
súas situacións . Asisten a ensinanzas diversas ou ben están en período de iniciación laboral.
A súa capacidade máxima está establecida en 60 prazas, aínda que moi recentemente se plantexou a posibil idade da súa reducción a 30. En xuño de 1985, entre ambas residencias mozos/ as totalizaban 49 alumnos internos e 7 medio-pensionistas.
Para a mesma data de xuño de 1985, en
toda a institución computábase un total de
546 internos e 93 medio-pensionistas.
O establecemento como elemento físico
ocupa un ha superficie de 141 .945 m 2 , nos
que se concentran catro conxuntos fundamentais de edificación.
1
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Nenas

43
102
103
91
60
76
77
95
48
15

1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

Total

70
175
154
142
109
126
130
143
89
27

27
73
51
51
49 .
50
53
48
41
12

(ó mes de setembro)

-

Centro de E. X. B. e conxunto de vivendas para o profesorado . 2) Centro de Maternais, comu nidade relixiosa. Centro de Preescolar, e Residencia de Alumnos Maiores. · 3)
Centro de 1nternado de Escala Foga r, Residencia de Alumnos Maiores e servicios Xerais de oficinas, Capela e Salón de Actos,
Comedores... 4) Centro de 1nternado de
Educación Especial e Centro de Ensino de
Educación Especial.
llladamente e recentemente construído
(1984) encóntrase o Pabellón Polideportivo.
Dispondo ademais de amplas zonas axardinadas e de xogos, e de grandes espacios
ceibes.
Fóra do recinto, pero dependentes da
mesma 1nst1tuc1on, ex1ste o Importante
complexo de A Lanzada, zona de residencia
estival moi próxima ás praias da zona, xunto
a dous pisos no casco urbano da cidade ,
ocupados por alumnas da Residencia de Nenas Maiores, integrándose tamén na institu1)

•

•

•

~

o

•

Comedores da Cidade Infantil Príncipe Felipe .

..

1 i

Aspecto parcial Cidade lnfanttl Príncipe Felipe.
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Centro de Verán da Lanzada.

ción a Escala de Forn1ación Profesional sita
nos antigos locais do Fogar Provincial.
O persoal do Centro que comenzou a
funcio nar co correspondente ó de Fogar Provincial e Colexio de Xordomudos de A Lan zada, foi en progresivo aumento superando
o tri ple coque se iniciara.
Nest es datos que ofrecemos, agrupámolo persoa l en tres secto res: E) Persoa l relacionado coa educación directa do neno,
incluíndose os educadores becarios e os psicólogos. Por suposto, neste apa rtado nin en
ningún outro se computa o profesorado oficial dos centros a cargo do M inisterio de
Educación, aínda que perciban unha subven ción da Depu tació n; S) Neste epígrafe recál lese ó persoa 1 estricta mente san itario,
médicos, A .T. S . e t amén os que sen se lo teñen unha ad icación especial no coidado cos
nenas: coidadoras, pueri cultoras... A. O)
Baixo este epígrafe inclúese o resto do per-

380

soal tanto administrativo como de oficios, e
,
.
os cargos tecn1cos .

Evolución do persoal

1976
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

E

S

A. O

Total

12
10
5
10
42
41
34
59

13
16
14
25
36
33
41
38

50
75
74
134
145
141
148
151

75
101
93
169
213
215
223
248

-

-

30
41

39
46

-

-

142
151

-

211
238

lndícase dúas veces o ano 1976,
ref eríndose o primeiro a dat os de xa neiro e o
segu ndo de decemb ro. Tódo los dem ais anos
co rres ponden a datos reco llidos no mes de
xane1ro.
•

•

CIUDAD INFANTIL PR INCIPE FELIPE
EVOLU CION PRESUP UESTOS
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O conxunto do profesorado estatal dos
centros de E.X.B ., Preescolar, e Educación
Especial responde a unha plantilla total, en
xaneiro de 1985, de 78.
.Os medios económicos necesarios para o
desenvolvemento do Centro son a cargo
íntegro da Deputación, incluíndose no se u
presuposto xeral anual. Non constan nos
presupostos que examinamos, os costes do
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profesorado estatal, senón unicamente a
subvención que perciben da Deputación.
En 1975, referímonos ó presuposto do
Fogar Provincial máis 2 .000.000 de previsión
para a Cidade 1nfantil.
En 1976. Tamén son os presupostos do
Fogar máis unha previsión para a Cidade Infantil de 6.000.000 .
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1. Canal que existe enre o Lazareto e terra firme. 2. Vista xeral do Lazareto e as íllas de San Antón. TomadR dende a bahía.
(Oebuxo de Monleon asegún cróquís do natural, por D. Ramón Día)
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EVOLUCION

persoas pobres ou indixentes, que non eran
poucas, a xulgar pola actividade desplegada
poi a Deputación de Pontevedra.
Os constantes andazos do século XIX faron os que abrigaron a manter unha atención
sanitaria provincial permanente por parte da
administración, sen do o cólera morbo asiático o que ma1ores atenc1ons es1x1u.
A Deputación, desde o se u nacemento,
encontrouse coa dura crise de 1835-36, á
que acompañou un brote serio de cólera;
brotes que se foron reproducindo ininterrumpidamente ó longo do século ata a súa
práctica extinción, materializándose o se u úl timo recordo no andazo de 1908. Desafortunadamente non foi o cólera o único andazo
que asolou a nasa provincia, posto que a variola causou graves danos en 1858,
reproducíndose en varias ocasións; nalgunha delas con certa virulencia. Tamén a
peste bubónica paseou o seu mal polo terri torio provincial, ó igual que o fixo a terrible
lepra, o tifus, e as febres amarelas e, cómo
non, a gripe, hoxe de apariencia inofensiva,
pero que en 1915 e sobre todo en 1918,
causou na nosa provincia verdadeiros estragos, orixinando numerosas baixas entre a
poboación, e ata nos mesmos Médicos que a
combatían, e na propia Corporación Provincial, que tivo que sofrer a de tres dos seus
Deputados.
A raiba, hoxe practicamente extinguida,
costou moitos esforzos á nosa Deputación
que foi unha das pioneiras en España na creación du n 1nstituto Antirrábico.
A Deputación de Pontevedra non escatimou, dende os seus comenzos, esforzos no
terreo sanitario, poñendo canle ó seu labor a
•

Cando nos referimos á acción sanitaria
da Deputación, debemos facer unha consi deración fundamental para a súa compren sión, pois de todos é coñecido que este tipo
de obrigación tén carácter estatal e, polo
tanto, as administracións de carácter local
non estaban abrigadas ó seu mantenemento
e atencións. Non obstante, se matizámo-lo
término en acción benéfico-sanitaria, a cuestión varía por completo, xa que a beneficencia, si foi obrigación permanente dos órganos de Administración Local, tanto Concelias coma Deputacións, e como primeira
testemuña disto témo-lo Decreto de Cortes
de 21 de decembro de 1821, desenrolado polas Leis de 23 de xaneiro e 6 de febreiro de
1822, que involucra moi directamente ás Deputacións neste terreo. E se ben a nosa Deputación nace co Decreto de Javier de Burgos de 1833, non tén realidade efectiva ata a
súa instalación no 12 de febreiro de 1836,
ano no que por R.O. de 8 de maio se restablece a vixencia das Leis citadas.
Podemos dicir que as Deputacións se limitaron a atende-las cuestións sanitarias, en
canto que eran necesidades benéficas das
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Balneario da Toxa.

través das Xuntas de Sanidade e consignando nos seus presupostos unha cantidade fixa
conceptuada como //calamidades públicas//.
A actividade realizouse/ en ocasións/ con carácter in cluso preventivo, como o fixo contra
o cólera en 1885, a no no que se plan ificou
con efectividade unha acción preventiva e
mancomunada das catro Deputacións galegas/ instalándose en Lugo un centro directivo que controlaría as tres estacións sanitarias establecidas nos tres puntos claves de
confluencia de Galicia, dotando a estas estacións de persoal médico e auxiliar e do material desinfectante necesario, e custeándose

tódolos gastos mancomunadamente polas
catro provincias.
Houbo igualmente outras accións similares, como en 1894, coa instalación dun
centro de desinfección na estación férrea de
Pontevedra para control de viaxeiros e
equipaxes. Antes, en 1885, xa se instalaran
controis e almacéns de desinfección e fumi gación nos portos de Vigo, Carril e Marín.
Foi actividade abrigada e permanente a
obtención e depósitos de vacunas, sueros e
desinfectantes . No 1908, ano do último brote do cólera morbo, a Deputación dispoñía
en depósito preventivo 500 kilos de Hipoclo-
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rito de Cal, 1 000 kilos de Sulfato de Ferro,
100 kilos de Fluor de Xofre e 20 kilos de Acedo Férrico.
Tamén se obrigou dun xeito permanente
a consignar axudas a Médicos, ó sostenemento de Médicos, Directores de balnearios,
e á rehabilitación e sostenemento de Lazaretos como os de San Simón e Tambo, e incluso levando un relativo consola ós afectados
polos andazos, indemnizándoos palas
roupa s e enseres queimados como preven-
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Pero onde, con maior intensidade, se
reflexou esta loita contra a enfermidade foi
na creación e sostenemento de institucións,
unhas desaparecidas a través do tempo,
outras transformadas, e algunhas que permanecen en esencia como a vella institución
do Hospital Provin cial, aspiración moi antiga
desta Deputación, ou como o Hospital Psiquiátrico do Rebullón, institución recente e
de creación propia.

•
INSTITUTO
A NTI PESTOSO

Coa penetración da peste bubónica a fi nais do pasado século, e tras varias teimas
por conseguí-los sueros necesarios, que o
instituto Pasteur se negou a proporcionar
porque os tiña xa comprometidos, o doutor
Cobián Areal, Director do Hospital municipal
e alumno do referido 1nstituto Pasteur toma
a iniciativa e propón á Deputación a creación
dun Instituto Antipestoso baixo o compromiso de proporcionar nun corto tempo os
sueros necesarios. A Deputación, en sesión
extraordinaria de 21 de agosto de 1899,
acepta a proposta e obrígase a consignar en
presuposto a cantidade de 7.500 pesetas pa- .
ra o seu sostenemento . Tralo compromiso, o
doutor Cobián actuará de inmediato solicitando a París a adqu isición dun equipo de
maquinaria desinfectante. Poucos meses

despois, trasládase a Porto, ande visita os
centros hospitalarios deste tipo, coa final idade de obte-loss maiores coñecementos nas
técnicas que se aplican, publicando á súa
volta unha memoria sobre os seus estudios
.,
.,..,
na nac1on vec1na.
Consciente da importancia do labor preventivo neste tipo de situacións, a Deputación edita 500 exemplares da obra titulada
Cartilla popular da peste bubónica I / , do
doutor Cobián, para ser distribuída por toda
a prov1nc1a.
Non podemos concretar con exactitude a
desaparición desta institución, que supoñemos se asimilou dun xeito informal ó Instituto Vaccinóxeno e posteriormente ó Instituto
de Hixiene.
11

•

•

387

J.

... . .••

.

:... •

¿ •.

•

.

INSTITUTO
ANTIRRABICO Y
ANTIDIFTERICO

Foi esta institución, outra iniciativa do incansable loitador doutor Cobián A real, quen
en 1896, tras efectuar unha viaxe a Alemania
e Francia para mellara-los coñecementos
sobre os tratamentos antirrábicos, propón a
creación desta institución á Deputación que,
en sesión de 11 de xa nei ro de 1879, aco rda a
instalación do Instituto Antirrábico Municipal do cal era Director o doutor Cobián, co
que se instalaría en Pontevedra un dos
Centros deste tipo máis antigos de España.
T rala morte do doutor Cobián, en 1901,
a institución continúa a súa actividade,
mellorando de forma co~stante os seus tratamentos, facéndose merecedora, en varias
ocasións, do recoñecemento e felicitacións
da Corporación Provincial. Os seus acertos
no tratamento ós enfermos foron acadando
cotas cada vez máis altas ata chegar, no ano
1911, segundo se afirma nunha memoria enviada á Deputación, a acadar un cen por cen
de éxitos nos pacientes tratados no centro.
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En 1916, proponse á Deputación a instalación dun novo Instituto .Provincial Antirrábico, "á altura dos actuais coñecementos"
-di se- pensando en que funcionase como
centro dependente do Instituto de Madrid a
cargo do eminente histólogo O. Santiago
Ramón y Cajal. Descoñecemos se se chegou
a efectuar este vencellamento co de Madrid,
pero o importante é que seguiu funcionando, acadando en 1919, baixo a dirección do
doutor García Feijoo, a elaboración propia da
vacuna antirrábica, conseguíndose para ese
ano, 112.000 doses da mesma.
No 1925, sabemos da existencia de dous
centros antirrábicos denominados Zona Sur
(Vigo) e Zona Norte (Pontevedra) ós que a
Deputación subvenciona, chegando a establecerse un concerto cos directores de á mbalas dúas institucións para o pago das súas
actividades. Neste mesmo ano nace o Instituto Provincial de Hixiene que asumirá as
responsabilidades nesta materia.
•

•
INSTITUTO
ANTIVACCINOXENO

A loita da Deputación contra a variola canalizouse continuadamente a través da con secución das vacunas que se adquiren no
extranxeiro, preferentemente en Londres.
En 1889 observárno-la existencia de dous
Institutos que procuran a elaboración propia
da vacuna. Estes dous centros: Pontevedra e
Vigo, nese mes m o ano, solicitan da Deputaciqn unha subvención a cambio do compromiso de elabora-la vacuna variolosa necesaria denominada "linfa vacuna". Chégase a
un acordo con estas dúas institucións que fi nalmente se rompe, porque segundo se alega as súas vacunas resultan máis caras cás
adquiridas en Londres, e ademais non está
comprobada a súa efectividade ó nivel da
extranxeira, de tal xeito que en 1900 se rema ta por seguir adquirindo a vacuna de
Londres.
A pesar de todo, non se nega a ca pacida de da elaboración dunha vacuna autóctona

como o amasa a aceptación pola Deputación {Sesión 22 abril 1903} da pro posta do
doutor García Feijoo da instalación en Pontevedra do 1nstituto Provincial para a elabora ción da "linfa vacuna", que comenza a fun cionar con este mesmo ano de 1903, co nome de INSTITUTO VACCINOXENO que, segundo se desprende das felicitacións que en
1918 lle fai a Deputación, obtivo moi bos resultados. No ano 1920, a Deputación, tén esta institución claramente asumida como propia pois ratifica ó se u fundador, doutor
García Feijoo como tal, concedéndolle a
condición de funcionario .
A institución subsiste independentemente ata o 19 de abril de 1924, no que a Corporación propón a súa supresión e, polo tanto,
a súa retirada do presuposto. A partires do
ano 1925, serán igualmente asumidas as
súas funcións polo 1nstituto Provincial de H ix1ene.
•
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Antigo Instituto Provincial de Hixiene.

INSTITUTO
PROVINCIAL DE
HIXIENE
Coa R.O. de 20 de outubro de 1925, que
aproba o Regulamento de Sanidade Provincial, créanse os Institutos Provinciais de Hixiene ós que pasarán as brigadas sanitarias,
os laboratorios provinciais, e os institutos
provinciais de Sanidade, senda de obrigación mínima destes establecementos: 1)
epidermioloxía e desinfección. 2) Análises
(clínicos, hixiénicos e químicos). 3) Vacuna•

1

CIOnS.

A citada R.O. manda ás Deputacións
Provinciais organizar e soste-los novas
Centros provinciais de Hixiene.
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A Deputación de Pontevedra no mesmo
ano 1925, acorda unha consignación en presuposto especial para o 1nstituto de H ixiene
que entra así en funcionamento, lográndose
ademais sacar a concurso público a oferta de
solares para a construcción do edificio para
isto des ti nado.
Pero en 1927, por R.O. de 3 de marzo, libérase ás Deputacións da obrigatoriedade da
,
.
.,
sua organ1zac1on e sostenemento, e en consecuencia a nasa Deputación non demora a
entrega á Administración Central do recén
creado 1nstituto, acordando en sesión de 18
de marzo de 1927, é dicir, poucos días despois do Decreto, nomear unha Comisión para a entrega do mes m o.
A partires de entón se sosterán concertos
co citado Instituto, como o aprobado por
á m balas dúas entidades en 1933 (Sesión 248-1933), a través dos cales a Deputación se
abriga ó sostenemento dos pobres da provincia atendidos en d ita 1nstitución, para que
se lles proporcione o tratamento sanitario
•
que prec1sen.

-

dos, mantendo ós enfermos alí ó seu cargo
ata a actualidade.
En 1898, a zona das Rías Baixas encóntrase duramente afectada por este mal,
preocupación que abriga á Deputación a encargar un estudio da enfermidade, coñecida
tamén co nome de elefancia, ó profesor e
doutor da Universidade de Santiago de
Compostela D. Ramón Varela de la Iglesia.
Só logramos documentar unha teima de creación dunha leprosería mancomunada por
tres das Deputacións galegas: Lugo, Ourense e Pontevedra, -A Coruña non participaba xa que dispoñía da leprosería de
Santiago-, denominando xa a esta futura
institución Leprosería do Noroeste.
A mancomunidade para dita leprosería
será aprobada legalmente polo Ministerio de
Gobernación no 25 de febreiro de 1927,
comenzándose cunhas langas xestións que
non lograrían a consecución do seu obxectivo, de instalar e facer funciona -la Leprosería
do Noroeste, chegándose en 1933, tras unha
reunión en Ourense, á disolución da citada
mancomunidade.

LOITA CONTRA A
LEPRA

Aínda que tan terrible enfermidade non
foi, ó menos neste período, moi numerosa
no canto dos afectados, o seu repelente aspecto facíaa moi temida. En 1888 advírtese
un grande incremento desta enfermidade na
nasa provincia, razón pala cal, na sesión de 4
de abril, acádase o primeiro acordo da nasa
Deputación co Hospital de Leprosos de Santiago, deste modo a Deputación se compromete ó abono das estancias dos enfermos
pobres da nasa provincia endito Hospital, co
que tivo decote diferencias e disputas relativas ó custo da estancia e tratamento dos enfermos, sen chegar nunca a rompe-los acor-
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Leprosería de San Simón
(R edonde/a) .
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Dispensario Antituberculoso (hoxe desaparectdo) .

•
LOITA CONTRA A
TUBERCOLOSE

Novamente o doutor Cobián Areal será o
pioneiro na loita contra a tuberculose ou peste branca.
.
Cobián comenza por comunicar á Deputación, no ano 1897 a apertura con carácter gratuito dunha sección no Hospital Muni-
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cipal que dirixe, de tratamento antituberculoso, na que se di aplicará as técnicas do
doutor Boch da capital de Prusia; pero isto
só foi o preludio para que no mesmo ano solicitase da Deputación a instalación do denominado Instituto Antituberculoso para o cal,
e como nel era costume, en 1898 realiza
unha viaxe a Alemania, co fin de mellara-lo
coñecemento das técnicas aplicables a estas
enfermidades.
Outro grande loitador neste terreo foi Gil
Casares, iniciador e alma do primeiro
Congreso antituberculoso de A Toxa, no ano
1925, punto de partida da instalación do Sa natorio Antituberculoso de A Lanzada que
levaría o se u no me.

•

SANATORIO GIL
CASARES

Nenas no Sanatorio Gil Casares (A Lanzada).

A iniciativa de creación dun centro para o
coidado e atención de enfermos tuberculosos, corresponde ó ilustre médico santiagués
don Miguel Gil Casares, quen tras ter realiza do uns estudios sobre as propiedades tera -

péuticas das costas galegas, pon o seu empeño en organizar para o ano de 1925 o
"Congreso Antituberculoso de A Toxa", do
que sairían as primeiras xestións eneal da
creación dun centro antituberculoso en dita
zona .
Coas primeiras xestións, lógrase a creación dun Patronato ó que se denominou "Patronato do Sanatorio Marítimo Príncipe de
Asturias" que no 1927 presiona ó Concello de
O Grave ata logra-la cesión duns terreas, sitos en San Vicente e cunha extensión de 50
hectáreas, en favor de dito Patronato, por
a corda do Concello de O Gro ve, adoptado
en sesión de 15 de maio de 1927. Igualmente, se establecerá outro acordo cos veciños
da zona, polo cal estes ceden o aproveitamento das augas do regueiro "Pantoura",
obtendo como contrapartida a construcción
dunha fonte e lavadeiro público, xunto co
compromiso de emplear nas obras a realizar
na construcción do Sanatorio, persoal pertencente ó Municipio de O Grave.
Con estes antecedentes iniciáronse as
obras do futuro Sanatorio, correndo cos
gastos o citado Patronato, que moi pronto
se verá incapacitado para levar adiante por si
só a tarefa que con tanto ánimo comenzara .
Perante esta situación, o Patronato, que
agora se denomina "Patronato do Sanatorio
Marítimo
Gil Casares", en honor do ilustre
.
médico falecido no 12 de abril de 1931,
vese obrigadó a solicitar axuda da Deputación, que irá realizando obras de ampliación
e mellara no establecemento. X a dende estas
datas, parecía entreverse unha cesión encuberta que se plasmaría na sesión do Patronato do 20 de xu ño de 1933, pala que se fa cía
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cesión á Deputación de Pontevedra dos
terreas, dependencias e demais dereitos, así
como as abrigas contraídas. A cesión poñía
tres condicións a cumprir pala Deputación:
que se seguise denominando Sanatorio Miguel Gil Casares; que nel se mantivese otratamento ós que padecesen enfermidades tu berculosas; e, finalmente, que asumise as
débedas contraídas a nome do Patronato.
Só a partires desta data, a Deputación
asumiría as súas responsabilidades íntegras
para eo centro.
Os acollidos no sanatorio eran pobres nacidos na provincia, ou que levasen dez anos
de res idencia nela, e que padecesen enfermidades tuberculosas. Ademais tamén
acollerían a aqueles outros enfermos que,
non senda pobres, o solicitasen en calidade
de enfermos distinguidos.
Non se permitiría o ingreso dos enfermos
incurables, considerándose con esperanza
de cura: a) Tódalas formas de tuberculose,
exceptuando a pulmonar; b) osteomielite
aguda, úlceras atónicas, estafilocofias cutáneas e fracturas; e) Raquitismo, anemia
esencial e astenia.
O réxime de internado era igual para to dos, excepto no correspondente a alimentación, con dous réximes diferenciados: a) Ali mentación común para os internos considerados pobres, e a cuota da cal era gratuita; e
os enfermos de limitada capacidade económica con dous tipos de cuotas: clase A, a estancia diaria era de tres pesetas, e clase B,
con cinco pesetas de cuota .
b) Alimentación distinguida, con dúas
clases diferenciadas, os de cuota diaria de
dez pesetas, e os de quince.

cuestións médicas e, ademais, tiña que
asumi-la responsabilidade do resto do persaal do servicio coa abriga de elabora-las memorias anuais que debía enviar á Deputación. O médico director era asistido por un
médico auxiliar, que o acompañaba en tóda las visitas e operacións, e que tiña como
abriga responsabilizarse de que o botiquín e
quirófanos estivesen en condicións axeitadas. Tamén se encargaría de leva-lo arquivo
clínico e os datos estadísticos.
O Administrador levaba a contabilidade,
os rexistros de entrada e saída de enfermos,
aprovisionamento de víveres e material

Estes enfermos de clase distinguida
deberían pagar ademais os gastos producidos polo tratamento médico-quirúrxico.
A dirección e administración era controlada a través dun Deputado Delegado, quen
facía de ponte de conexión entre o Centro e
a Deputación; o seu labor era sinxelamente
fiscalizador da boa marcha do Centro.
Propoñía, ademais, as mello ras e ampliación
necesarias, e responsabilizábase da proposición de sancións ó persoal.
O réxime interno do centro era controlado polo médico director que era o xefe do establecemento de todo o relacionado coas

Antigo edificio do Sanatorio Gil Casares (La Lanzada) .

•

1'

quirúrxico e xeral, debendo presentar cantas
trimestralmente ó Deputado Delegado .
O réxime cotián dos nenas era levado por
catro 1rmás da Caridade, e as cuestións reli xiosas por un sacerdote . Para os desprazamentos necesarios existía a disposición do
centro un chófer. O centro era atendido por
out ro persoal auxiliar con carácter fixo: un
practicante, unha enfermeira, un porteiro, e
algún outro persoal que era contratado con
carácter eventual.
O establecemento foi un centro de nova
construcción iniciado polo Patronato e continuado pala Deputación. A súa construcción
debeuse iniciar no ano 1927, pero as obras
de ampliación e mellara a cargo da Deputación, que non se fa ría propietaria do establecemento ata 1933, re a 1izá ron se en 1931 .
No ano 1951, a Deputación solicitou do
Concello de O Grave uns terreas de 5.000 m2,
situados cara o areal co gallo de facer unha
nova ampliación; solicitude que, en princi pio, é rexeitada polo Concello alegando o fu turo turístico da zona, e as obras do futuro
aeroporto de A Lanzada que se estaban a realizar con este fin.
Dous anos despois, en 1953, o Concello
de O Grave accede á cesión esixindo como
contrapartida a mellara dos accesos e cami ños da zona .
En 1955, o Cancel lo grovense considera a
posibilidade de recupera-la totalidade do ce-
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dido , pois que, segundo alegaban, a cesión
dos terreas polo Patronato á Deputación non
cumpría as esixencias legais e, polo tanto
non era válida. En realidade, o que o Concelia de O Grave desexaba no fondo, era unha
compensación polos terreas cedidos, apun tándose xa neste ano a posibilidade dunha
venda dos mesmos á Deputación, que chegou a culminar no 1963, cando xa o centro
era colexio de Xordomudos e non Sanatorio.
1

O establecemento de San Vicente de O
Grave foi sempre coidadosamente atendido
pala Deputación que nunca lle escatimou
medios económicos, tanto na asistencia de
persoal, como no relativo á construcción e
acondi.cionamento de locais. A institución
Sanatorio Gil Casares permaneceu ata 1958,
no que a Deputación obtivo unha oferta gratuita para o internado dos seus enfermos de
tuberculose nos Sanatorios de Oza e San
Rafael. Acepto use rapidamente a oferta e,
en sesión plenaria do 31 de xullo de 1958, decide o traslado ós citados centros dos seus
enfermos acollidos no Gil Casares, coque dita institución quedo u extinguida. Pero nesta
mes m a sesión, e para evita-las reclamacións
do Cancel lo de O Gro ve decreta o traslado
urxente dos nenas do Fogar Provincial, para
que alí pasen as súas vacacións de verán, co
que se gañou algún tempo, ata poder
traslada-lo Colexio de xordomudos, a comenzos de curso.
1

•
HOSPITAL
PROVINCIAL

O hoxe coñecido como HOSPITAL PROVINCIAL é un antigo establecemento que ti vo a súa orixe nunha fundación establecida
por unha veciña de Pontevedra, Dona Teresa Pérez Fiota, quen decide no se u testamento establecer unha fundación hospitalaria en favor dos enfermos pobres.
a) A Fundación Pérez Fiota

Hospital "San Juan de Dios" (hoxe desaparecido).

A escritura de fundación da Institución
data do día 16 de xuño de 1439, fe ita ante o
notario eclesiástico Juan Prole entregada en
San Bartolomé o Vello da entón vila de Pontevedra .
O falecemento da fundadora no 15 de decembro de 1489, dá paso ó establecemento
da fundación hospitalaria. Os primeiros trá mites para a creación do establecemento faron levados a cabo por unha irmá da fundadora e, o nomeado como cumpridor testamentario, crego de San Ciprián de Aldán, O.
Márcos Fernández. A irmá da testadora, como usufructuaria de tódolos bens e rendas, e
o crego, como cumpridor, exercerán a administración inicial do hospitalillo que se ubicará nunha das casas, da Correría, que Dona
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Teresa Pérez Fiota deixara a tal fin .
Descoñecémo-las datas de falecemento destes dous primeiros administradores, pero
presumimos que non durarían moito dada a
avanzada idade dos mesmos.
O que si sabemos é que moi pronto
pasaría a administración a mans da Cofradía
''Carpo de Deus" , da que o hospitalillo tomou o nome, aínda que posteriormente mudou polo de "Corpus Christi". A Cofradía
"Carpo de Deus" accedeu á administración
por expreso desexo da fundadora .
Resulta difícil precisar nestes primeiros
momentos, o réxime de funcionamento da
institución , xa que a súa fundadora non estableceu norma algunha no se u testamento,
agás o consignado na escritura testamenta ria, redactada en idioma galego , na que se di
que se crea un hospital para pobres enfermos, impóndolle como condicións o que sexan limpos, que non se embriaguen, e que
non promoveran liortas nin pendencias.
Ouizais como consecuencia desta falta
de normas xurdiría o pleito de 1530, entre o
Vicario da Cofradía e o Procurador do hospitalillo, a partires do cal se establecería a primeira regulamentación da institución, orien tada máis cara o control de fondos e a súa
administración, que á atención dos propios
enfermos .
Ata finais do século XV a citada Cofradía
mantivo os seus poderes na institución que
seguiu denominándose Corpus Christi. Supomos que o abandono por parte da
Cofradía motivou a posterior entrega da institución ós seus novas titulares, os lrmáns de
San Xoán de Deus .
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b) Hospital San Xoán de Deus
A transferencia á Orde dos lrmáns de San
Xoán de Deus, produciuse con certa solemnidade nas casas do Concello, comparecen do os rexidores e a xusticia local quen reali zaron o acto de entrega sen se atopar presentes os representantes da Cofradía de Corpus Christi, que probablemente non compareceron por simple desleixo. A transferencia
oficial prodúcese o día 4 de outubro de 1597,
tendo lugar a sua entrega efectiva ó ano seguinte:
Coa nova administración prodúcese parellamente un ha nova regulamentación, pala
que os lrmáns de San Xoán de Deus
haberían de presenta-las súas cantas ó arcebispo de Santiago, establecéndose ó mes m o
tempo unha arde de preferencia no canto
dos enfermos asistidos . Acolleríanse na institución , en primeiro lugar, os veciños da Vila,
en segundo termo ós dos arredores e pertencentes á xurisdicción de Pontevedra e, finalmente, ós peregrinos do camiño de Santiago .
Cos lrmáns de San Xoán a institución
cobrou moito prestixio, aumentou os seus
bens e rendas a través das donacións, e a
súa actuación no Hospital que por entón levaba o se u no me, foi langa e recoñecida.
e) Hospital Municipal
Os lrmáns de San Xoán levaron a fundación ata o século XIX no que se verán directamente afectados palas Leis desamortizadoras do Ministro Mendizábal. -O R. D. de
25 de xullo de 1835 adxudicaba os patrimonios dos conventos suprimidos á amortiza-

ción da débeda pública, ó que se sumará o
Decreto ampliador de 8 de marzo de 1836 que daban definitivamente ó traste coa súa
admir.istración.
Concretamente, a R.O. de 2 de outubro
de 1836, dispón que o Hospital continúe
aberto a cargo da administración do Con celia que tomará a súa dirección en outubro
de 1838, a raíz dunha reclamación efectuada
poi a X unta Municipal de Beneficencia e o
propio Cancel lo, e dirixida á S.M. no 14 de
febreiro do mesmo ano .

•

'
•

1

•

No ano 1848, prodúcese unha refundi ción no que se chamou Grande Hospital, e
por R.O. de 20 de xuño de 1849 o Hospital é
clasificado como municipal.
As dificultades do Concello pontevedrés
para poñe-lo edificio nas condicións mínimas
de adecenta mento, provocaron no mes mo,
un estado de ruína total, que lles obrigou a
ter que traslada-los seus enfermos ó grupo
escolar da cidade.
A Corporación Municipal tomou entón a
decisión de derruba-lo vello "Hospital de
San Xoán de Deus", non sen toma-las prevencións, a que a presión popular contrario ó
derrubamento, o abrigaba; e por iso, coa
complicidade da noite, no mes de xuño, un
día ás catro da madrugada, dá comenzo a
súa demolición. Ante a forza dos feítos con sumados, os pontevedreses, unha vez máis,
víronse privados doutro monumento testemuña da nosa historia, sen que fosen atendidas as súas protestas reflexadas na prensa da
época, ó igual cás do Arcebispo de Santiago,
que declaraba que o feito poidera constituír
u nha violación dos dereitos eclesiásticos, pe··

•

•
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dindo a inmediata suspensión do derrubamento e esixindo as correspondentes responsabilidades. A pesar de todo, o derrubamento non se detivo.

É necesario recoñecer que, en troques, o
Concello de Pontevedra fixo grandes esforzos en orde á consecución dun novo edificio
para o Hospital, que o levaría ó máis alto grado de endeudamento, acadando en 1897, o
resultado final desexado coa recepción das
obras do novo hospital.
X u ntamente co novo edificio, estréase
un novo regulamento, aprobado pola Corporación en xuño de 1897, nel declárase que é
competencia exclusiva do Concello tanto o
goberno como a administración do Hospital,
e por el, regúlanse con amplitude as fun cións de tódolos implicados. Tamén se define que nel poderán ingresar tódolos enfermos pobres do distrito municipal con preferencia e, a continuación, os que procedan
doutros distritos, abonando os respectivos
Concellos as estancias e, finalmente, tódolos
particulares que o desexen mediante o pago
correspon dente.
As dificultades do Concello para mante-la institución en condicións axeitadas, provocou que, en 1920, por unha R.O. de 11 de
outubro, se dispoña a incautación do Hospital pasando a súa administración a un Patronato no que obtén un amplo contro l a Depu tación Provincial.
A reclamación que efectúa a Corporación
Municipal obtén resultados positivos e, por
outra R.O. de 30 xuño de 1922, ordénase nova mente o traspaso da administración e goberno do Hospital ó Concello, dando cumpri -
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mento á sentencia do Tribunal Supremo de 6
de xuño do mesmo ano.
Coa devolución da dirección e administración do Hospital ó Municipio, o Concelia establece un novo regulamento, dirixido esta vez á sección administrativa da Beneficencia Municipal, que remodela a súa dirección e administración sen que se efectúen
cambios no réxime do propio centro .
O Concello non encontrará os medios necesarios para soste-la institución, que tantos
esforzos lle custa ra no pasado, polo que, finalmente, e tras unhas xestións iniciadas no
ano 1926, o Grande Hospital pasará, de forma definitiva, por R.O. de 1° de maio de
1928, á Administración Provincial.

d) Hospital Provincial
A R.O. citada, de 1° de maio de 1928,
transferirá o Hospital á Deputación Provincial, outorgándolle a cualificación de Patrono admin istrativo, e sentenciando que a
Fundación Pérez Fiota e o Grande Hospital
.
.
.,
son a mes m a 1nst1tuc1on.
As aspiracións da Deputación de dispór
dun Hospital "Provincial", orixinaron un
senfín de intentonas a partir de mediados do
pasado século . A primeira data do ano 1851,
na que a Corporación Provincial propón a
súa creación, teima frustrada por dúas razóns: a primeira, o alto custo que representa
a súa participación desde 1844 no mantenemento do Hospital de Santiago (Hospital dos
RRCC), a segunda, os fortes gastos comprometidos na construcción de estradas. A este
primeiro intento seguírono outros en 1856,
1858, 1864, 1867, 1872, 1874 e 1877. A partí-
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res de 1888, prodúcese un cambio de signo,
a Deputación decide envia-los enfermos
pobres ó seu cargo ó Hospital de Pontevedra. A partires de entón, os esforzos dirixiranse a controla-lo Hospital Municipal, comenzando a Deputación a intervir nos seus
asuntos. No ano 1891, a idea de construír un
novo Hospital, obtén un forte apoio da Deputación, que se compromete, coa entón
nada despreciable cantidade de cen mil pesetas . Dous anos despois iniciaráse a construcción que non finalizará ata 1897, aínda

que naturalmente as obras de ampliación
continuaron durante longo tempo .
Xa antes da apertura do novo centro, o
Concello adoptará a decisión por un acordo
de 1896 de ced'3-lo Hospital e a súa administración á Deputación Provincial, pero a
Deputación decide pensalo e medi-las súas
posibilidades para logo acordar non acepta-la rápida e unilateral decisión da Corporación
M un ici pa 1 que, a pesar da negativa, insistirá
novamente en 1899, ameazando esta vez
con non aceptar no Hospital os enfermos en -

Vista aérea do actual Hospital Provincial.

viadas poi a Deputación. As ameazas non teñen efecto e a Deputación, ó ano seguinte,
esixe coñece-la situación e esixe a redacción
dun novo regulamento; finalmente se chega
a un acordo de compromiso a través da formación dunha Comisión Mixta de Deputados e Concellais, presidida polo Gobernador.
Esta decisión provoca os remorsos do Concelia que decide aumenta-las cuotas, dando
lugar a unha pequena batalla entre ámbolos
dous organismos, que leva á Deputación a
dictar ríxidas normas para os seus ingresados, chegando a nomear en 1905 un inspector para o control de ingresos e baixas. A si tuación vaise soportando ata 1913, ·no que
xorde un ha nova proposta de cesión por par-

te do Cancel lo, pero a Deputación continúa
na súa indecisión.
A partires de 1914, as intencións ou desexos das dúas Corporacións invírtense e é a
Deputación quen expresa o seu desexo de
asumi-lo Hospital, argumentando que, en realidade, o novo Hospital foi construído en
grande parte a costa das súas subvencións,
e que ademais paga ó persoal e abona canti dades excesivas polos seus enfermos que
son o 90o/o dos acollidos, co que lle conviña
a aceptación de cesión da institución. Pero é
agora cando o Concello non parece telo moi
claro, outorgando como única concesión
en
.
1916 a constitución dunha Comisión Mixta
Concello- Deputación .
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No 1920, a Deputación formula acusacións ó Concello no senso de que tén o Hospital como medio para conseguir uns ingresos que lago non serán utilizados no Hospital, chegando a califica-lo abandono do mesmo como de" ... bochornoso espectáculo ... "
Así as causas, a Deputación consegue
que se chegue á incautación do establecemento por R.O. de 11 de outubro do mes m o
ano, á que xa nos temas referido, e que selle
ceda a administración e control a través dun
Patronato composto por tres Deputados, o
Alcalde e un Xefe Militar, e do que será Presidente un dos tres Deputados . O Cancel lo,
como xa vimos, recurre ó Supremo e obtén a
devolución cunha sentencia favorable no
1923, e un posterior R. D. ordenando esta devolución. Mantense esta situación durante
tres anos, a partires dos cales comenzan novas xestións e conversacións que, iniciadas
en 1925, chegan ata 1928, ano definitivo de
entrega do mesmo á Deputación e á súa
conversión en GRANDE HOSPITAL PROVINCIAL.
O proceso seguido pala Deputación para
esta definitiva cesión parte ·da aprobación
das bases propostas na sesión plenaria do
27 de agosto de 1926. No 1° de marzo de
1928, o Ministerio da Gobernación promulga
unha R.O., a efecto de entrega da administración á Deputación e, posteriormente~·
por outra R.O. de 21 de maio, acepta as modificacións esixidas pala Deputación
relativas ós seus dereitos e deberes. Definitivamente, na sesión plenaria de 2 de xullo de
1928, se acepta tal cesión e ademais se aproba o novo regulamento que haberá de rexi -la
institución hospitalaria, comprometéndose á

404

vez ó pago , en favor do Concello , e en calidade de indemnización, da cantidade de
608.520,47 pesetas.
Coa aprobación do novo regulamento no
mesmo ano no que se efectúa a cesión, a Deputación é responsable directa do goberno ,
dirección e administración da institución, nacendo para iso dúas novas figuras que se denominaron "Deputados Visitadores", delegados da Deputación no Hospital. Estes visi tadores, que deben a nominación á súa abriga de visitar diariamente a institución, asumen o ún a responsabilidade da dirección
técnica, facendo de Xefe de tódolos servicios do establecemento e, polo tanto, dos
seus empregados, e polo que presume no regulamento, dito Deputado visitador deberá
reunir ademais a condición de ser Médico . O
outro Deputado visitador terá como respon sabilidade directa a dirección administrativa,
debendo levar persoalmente a xerencia do
centro e a xefatura do persoal adscrito a estes servicios.
Non podemos precisar con exactitude a
desaparición destes dous delegados visitadores que, posteriormente,· se .. transformarían nun único delegado, como na actualidade, sen funcións de dirección, nin técnicas,
nin administrativas, senón como simples
representantes da Deputación en dito organismo; de calquera xeito, sabemos que en
1937 aínda existían e que no regulamento de
1953 xa aparecera a figura dun Médico Director, elexido entre os do mes m o centro e
con capacidade directoria propia, ó igual que
sucederá co Administrador que será un funcionario técnico da escala técnico admi-..
nistrativa e coas responsabilidades propias

Hospital Provincial, A ntiga Sala de Mu//eres.

da administración do centro. Esta estructura
copular do Hospital veuse mantendo ata a
actualidade, é dicir, ata 1985 no que ademais
do Deputado Delegado, o Director e Admi nistrador, se introduciu unha nova figura, a
de Director Xerente, como responsable máximo e coordenador de ambas direccións,
técnica e administrativa.
A iniciativa de construcción do actual
edificio tivo a súa orixe en 1891, ano no que
presenta o proxecto ó que a Deputación colabora cunha importante subvención, cantidade que foi amplamente rebasada con posteriores subvencións de ampliación e mellara, ata 1928, ano de cesión do Hospital. A
partires de entón tampouco se escatimarían
aportacións para a súa ampliación e mellara
chegando ata as máis recentes construc.,

CIOnS.

Certamente sería moi longo e mesmo
ocioso reflexar tódalas reformas habidas no
edificio, xa que practica mente foron continuas pero si mentar algunhas das mais significativas, tanto na arde de instalación coma
na de ampliación e mellara de espacios.
Neste senso, existen dúas etapas ben diferenciadas, unha ata 1966-67, e a outra a
partires de entón, anos nos que se plantexou
definitivamente unha modernización do Hospital en xeral e, polo tanto, das súas instala.,
c1ons.
Respecto da edificación, este primeiro
período a partires de 1930, redúcese á reali zación dun proxecto de ampliación sobre todo do pabellón central e que afectaría ó
peche de galerías, casa de autopsias,
portería, pabellón de tuberculosos, crónicocontaxiosos, a sala das lrmás da Caridade,

405

•

Harta no Amigo Hospital Provincial.

mellara de cubertas e terraza e, en 1937, a
construcción dun novo pabellón.
A partires de 1939, realízanse unha serie
de mellaras nas instalacións custeadas, en
boa parte, polo grande benefactor do Hospital, o Conde de Cabanelas, a quen no recoñecemento das súas valiosas aportacións, se
lle pon, en 1940, nos xardíns do Hospital
unha escultura na súa memoria, realizada
· por Aso rey, e ademais se lle dá o se u no me a
un dos pabellóns.
En 1954, tiveron lugar as expropiacións
dos terreas colindantes con Joaquín Costa
coa intención de ampliación dun novo pabellón adicado a infecciosos .
Respecto das instalacións e mellara de
medios técnicos podemos mencionar como
significativas a da creación dun servicio de
Raios X, necesidade que xa se plantexou no
1928, e que non se iniciou ata 1932 coa saída
a concurso da aparataxe, non póndose en
funcionamento ata 1938.
No 1930, dáse apertura a un consultorio
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de carácter gratuito e público para o trata mento de enfermidades ven éreas e sifilíticas.
No 1931 créase, igualmente , un dispensario estomatolóxico.
No 1933, adquírese unha estación de desinfección para o Hospital, e no 1935, apróbanse as bases para a concesión dun servicio
de traslado de cadavres do Hospital ó Cemiterio .
No 1939, plantéxanse a instalación de calefaccións e a construcción dun depósito de
a u gas.
No 1940, a canta dos fortes donativos do
Conde de Cabanelas, lévase adiante unha
ampla mellara nas adquisicións de material
quirúrxico e de desinfección para a nova sala
de operacións e outros materiais necesarios.
No 1941, establécese provisoriamente o
servicio Neuro- Psiquiátrico e, neste mesmo
ano, instálase un servicio completo de Raios
X, coa adquisición dun "gabinete completo". No ano 1952, plantexouse a adquisición

dun equipo de radioterapia que se impón en
1953-54, aínda q ue t ivese unha suspensión
provisoria en 1955 por certos temores ós
perigos que supón . No ano 1955 sácase a
concurso a instalación de ascen sores, tan
necesarios para os •accesos ás distintas pran tas . No 1957, rea lízase o proxecto de regula mento de ambulancias provinciais.
A segunda etapa corresponde ó período
coñecido como de modernización do Hospital e que non se produce ata os anos claves
de 1967-68, tendo como punt o de partida o
ano de 1965 no q ue xa se plantexa o grave
problema que supón a escasez de espacio, a

correspon dente autorizació n pa ra o comenzo das ob ras má is necesarias (Sesión de 2511- 1966).
A partires de 1967 xa ~ e f ala dunha pri mei ra f ase de ampliación, nela inclúense, a
construcción dun novo pabellón e a refo rma
da sala de xinecoloxía. No 1968, coménzase
por cambia-la cara exterior do edificio adecentando as súas f achadas, .principiando
así a f lorece-los proxectos de verdadeira
modernización, xa cun apoio económico a
t ravés de subvencións da d irección Xe ral de
San idade, De aquí nace o proxect o para a
construcción dun ed if icio para a escala de

Galerfas no Amigo Hospital.

Corporación Provi ncial nomea entón unha
amp la Comisión para que estudie a posibilidade de construcción dun novo ed ificio hospit alario .
A Comisió n e, en definitiva, a Corporación Provinc ial, inclínanse finalmente pala
am pliació n e mella ra d o actual edificio, solic ita ndo da Di recció n Xera l de Sanidade a

axu dantes técnicos sanitarios que se aproba rá en 1969, ano clave no que tamén se inicia
a instalación de cociñas de propano e se propoñen as adq uisicións de aparatos de respi rac ión artific ial e un equipo de radiodiagnóstico, e como base da modernizac ió n, dáse
comenzo á adaptació n das salas boxes, comenza ndo palas de St a. Catali na e S.
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Agu stín, separando ós enfermos por grupos
reducidos a través de mamparas e cortinas,
evitando así aquela imaxe masificadora de
salas de 22 a 24 enfermos .
Os anos 1970 a 1974 serán unha continua
superación en toda arde de causas e, en especial, no que se refire á utilización de novas
materiais e técnicas modernas, como as seguintes adquisicións : respirador volumétri co, electrocard iograma, equipos modernos
de quirófano, novas aparatos Raios X, instálase un grupo electróxeno propio e un incinerador ... etc. Tamén se instalan calefaccións,
os ascensores montacamillas, e a centralilla
telefónica.
As obras obteñen un empuxe decisivo na
:1mpliación, urbanízanse os accesos e como
obra primordial intercomunícanse entre si os
distintos bloques, sácase a concurso a resi dencia de becarios internos
e instálase a es.
cola de enfermeiras e a cafetería. Fanse reformas nas salas de consulta, garda e dirección, corredor do sotarrego e sala de espera.
Refórmanse os cuartos de baño e offices, e
ábrase nas terrazas e galerías.
Tamén se reforman as salas, O Carme,
Sta. Catalina, S. José, S. Agustín, S. Roque e Sta. Lucía, ademais da sala adicada á
comunidade de lrmás da Caridade, sala de
u roloxía, laboratorio , radioterapia, pediatría,
depósito de cadávres, sala de autopsias, sala de raios X, quirófanos, e engádeselle un piso á de maternidade, e a construcción da de
'' coidados intensivos''.
Os anos seguintes foron dunha continua
mellara e incluso ampliacións ata a construcción en 1984 dun novo bloque hoxe paralizado .
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O Regulamento de 1928 di que serán admitidos tódolos enfermos da provincia, unha
vez xustificada a súa pobreza, pero ademais
deberán entraren todos aqueles que procedan de arde xudicial ou gubernativa, e
aqueloutros que, por urxencia en operación,
por padeceren enfermidade infectocontaxiosa ou ben, aquelas mulleres encontradas
na vía pública que tivesen síntomas de parto .
O Regulamento de 1953 resulta máis
explícito neste sen so, nel di se que o Hospital
terá como misión a prestación de asistencia
médico-quirúrxica ós enfermos de tódalas
idades, dun e doutro sexo, naturais o u veciños da provincia, que sexan pobres ou que,
sen selo legalmente, satisfagan as cuotas
que para estes casos sinalan as ordenanzas
provinciais. Asistiranse as seguintes enfermidades: medicina xeral, ciruxía xeral,
tisioloxía; traumatoloxía; obstetricia e
xi necoloxía; oftal moloxía; otorri no la ringoloxía; dermatoloxía; laboratorio e análises e
transfusións.
As atencións no que se refire ó factor numérico dos asistidos, sufriron un forte e favorable cambio a partires do ano 1928, pois
de 156 camas dispoñibles, pasouse a 300.
Máis espectacular foi o efecto conseguido a
través da modernización e ampliación dos
anos 68-69, pala que se chegou á cifra de
500 camas dispoñibles. Naturalmente na actuialidade, e na maior consideración á intimidade dos enfermos e dos servicios necesarios, o número de camas reduciuse a 437 para agosto de 1985. Certamente podería
sorprender este fenómeno de reducción de
camas cando, na actualidade, se superaron

.

en moito as atencións, tendo aumentado
paulatinamente o número real de atend idos.
Entre outras razóns, para poder expl icar
este f enómeno temas que olla-los datos
esta dísticos que ofrecemos.

Ademais das mellaras técnicas nas activi dades cu rativas, a Deput ació n veuse abrigada a exercitar unha loita seria por ofrecer un
camb io cua litativo na institución, tratando
de ceibala da súa identificación como asi lo,

HOSPITAL PROVINCIAL DE PONTEVEDRA
HOSPITALIZACIONES
16.500 16.000 15.500 15.000 14.500 14.000 13.500 13.000 12.500 12.000 ___,
11.500 11 .000 10.500 10.000 _....,.
9.500 9.000
8.500 8 .000 7.500 -

7.C'OO 6.500
6.0005.500 5.000
4.500 4 .000 3.500 3.000 2 .500
2.000
1.500 1.000
500 -

16.306.
15.221

13.305
12.629
11.429

10.391

10.515

3.103
8.431
4.116

4.648
2.511
3.372
2.61 4
2.801
3.236

AÑOS
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no que os enfermos, sobre todo os anciáns,
facían esforzos por non abandona la_ En tal
loita non obtería resultados efectivos e con -

-
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tundentes ata a xa repetida época de modernización, a partires do ano 1968. Nos pri meiros anos, as medias de estancia por en-

fermo chegaron, incluso, a acada-los 90 días
por ano e paulatinamente fóronse reducindo
ata os 40 de 1966, xa en 1969 se chegou a reducir á importante media dos 14, chegándose a conseguir no 79, os 9 días, medir.~ aproximada que se mantén nestes últimos anos.
Se comparamos cos datos de enfermos
ingresados que, dende 1928 a 1956, oscilaban entre os 3000 e 4000 e que en 1969 pa.,
.
so u, por efectos da ampliac1on e conven1os
.
. .
, .
con outros organ1smos san1tanos, a Importante cantidade de 9.309, e xa no 1973, a
13.305, chegándose ós 1·2.629 no pasado
ano de 1984, acadando a cota máxima no
1982, con 16.306.
O réxime de internado dos enfermos non
parecía ser moi malo, cando menos, a xulgar
por ese permanente desexo de permanecer
na institución. O vestido e alimento, durante
a permanencia do enfermo era proporcionado exclusivamente pala institución que
exercía controis de prohibición sobre a entrada allea de ali mentos . Como anécdota podemos mencionar que nos primeiros anos, o
Hospital dispoñía dalgunhas cochiqueiras
ande mantiña algúns parcos para a súa cría e
posterior sacrificio que serviría de alimento
ós seus enfermos. Houbo mellaras paulatinas
na mantenza dos enfermos, hoxe un aspecto
moi coi dado na institución. O réxime xeral de
hixiene e limpeza foi outro dos maiores logros
do Hospital. Pala contra, o réxime de visitas,
naturalmente e por razóns estrictamente sanitarias, foi endurecéndose.
Ata o ano de 1928, no que o Hospita l pasou a depender definitivamente da administración provincial, sabemos que as aten-

·c ións respecto do seu persoa l parecían escasas. A institución, no seu réxime interno, era
levada por un Médico Director e un Auxiliar,
algún persoal Subalterno e as 13 - en
1928 - lrmás da Caridade, as cales soportaban practicamente todo o peso da institu.,
CIOn.

A Deputación, nos últimos anos, subvencionaba parte deste persoal e ademais mantiña a figura do Médico inspector que tiña como misión o control sobre a entrada de enfermos a cargo de fondos provinciais, que
supoñ ía practica mente o 100o/o. No último
ano de 1928, figuraban con este cargo o
Doutor Sobrino e o Doutor Marescot.
Coñecemos como as primeiras prazas sacadas a concurso pala Deputación, en 1928,
as de dous Médicos Auxiliares, ocupadas
polos Doutores Fontoria e Pintos.
A partires de entón fóronse cubrindo prazas, constatando a primeira de Director en
1930 en favor do Doutor Marescot, ata os
anos claves da modernización e ampliación
da institución que se produce a partires de
1967-72 no que a ampliación de enfermos
asistidos a través dos acordos coa Seguridade Social e a modernización iniciada, esixiron naturalmente un aumento parella no persoal.
A partires dos anos oitenta, producirase
,
un aumento espectacular no que respecta o
persoal Médico e Auxiliar, tendo unha grande incidencia, nas cifras presentadas, o
grande número de Médicos Becarios que en
1980 chegou ata 40, e o notorio aumento do
sector de enfermería (A.T.S., Auxiliares de
Clínica).
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A baixa nas cifras correspondentes ó persoal médico neste último ano corresponde á
supresión de Becarios e o paso á súa condición de Médicos Adxuntos laborais contratados.
Máis elocuentes cós nosos comentarios
son os datos que ofrecemos, nos que únicamente significámo-los anos de maior incidencia.

1929 1940 1967 1972

1980 1985

1) Cadro Médico

6

8

17

32

119

100

2) Auxiliares

9

10

13

50

154

372

23

49

107

101

164

172

38

67

137

183

437

644

3) P. Ad e de Oficio
Totais ano:

No primeiro apartado inclúese exclusiva mente o persoal técnico do Cadro Médico.
No segundo incluímos ó farmacéutico e
Persoa 1 Auxi 1ia r: a uxi 1ia r farmacia, enfermeiras, A.T.S., matronas, auxiliares de
clínica, etc.
No terceiro grupo, inclúese o persoal administrativo , subalterno e de oficio.
En ningún caso se inclúe a Comunidade
de lrmás da Caridade.
Xa mencionamos que nos últimos anos
da administración municipal do Hospital, a
institución foi sostida practicamente polos
fondos proporcionados poi a Deputación,
conceptuados por estancias de enfermos a
cargo da beneficencia provincial, case o
100% dos hospitalizados, por subvencións
concedidas ó persoal e polas fortes sumas
aportadas na construcción e reforma do novo edificio.
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O Grande Hospital Provincial tén no aspecto económico etapas fundamentais.
Unha primeira etapa, o presuposto da cal
foi aumentando máis lenemente desde O' inicial para 1929, por un total de 218.077 pesetas, ata acadar en 1965, 13.334.038 pesetas.
A partires de 1967/68, anos clave da modernización e ampliación, hai unha nova etapa
na que os gastos teñen un grande despegue
pero que, a partires de 1968 se ven, á vez,
suavizados, se temos en conta os ingresos
proporcionados polos enfermos da Seguridade Social, que no primeiro ano de 1968 teñen grande incidencia se comparámo-lo presuposto de gastos de 23.222.925 pesetas co
de ingresos de 18.448.911 pesetas (dato proporcionado polo Hospital). Naturalmente este foi un ano excepcional, posteriormente
irían medrando moito as diferencias entre os
gastos e os Ingresos, que en 1975 ascendía
en gastos a 159.713.705 pesetas, mentres
que os ingresos eran de 69.515.816 (dato
proporcionado polo Hospital).
O cambio cualitativo efectúase a partires
des te ano, pois, se para 1968 tiña de gastos
os 23.222.925, para 1970, case se triplica con
59.742.200 pesetas, e para 1975, xa conseguidas as ampliacións e modernizaclóns,
acádanse os 159.713.705.
Unha terceira etapa, que coincide fundamentalmente cun importantísimo aumento
de persoal, producirase a partires do ano
oitenta, no que se acada o presuposto de
732.663.379 pesetas para chegar na actualidade a rebasar ampliamente o milleiro de
millóns, tendo para 1984, 1.280.623.806 pesetas.

O Hospital Provincia l tivo a súa vocación
docente, practicamente desde os seus comenzos, pois xa no ano 1928 eran permitidas
as prácticas de Médicos e estudiantes n-? ins~itución pero, ademais disto, con viaxes de
coñecementos ó extranxeiro e charlas de réxime interno, non houbo algo realmente relevante ata a mencionada época de modernización. Será entón, a pa rtires de 1967, cando se establece un ha Comisión de Cultura no ·
Hospital que acadaría logros de grande importancia. En orde a conferencias, actividade permanente despois destes anos, houbo
algunhas de grande relevancia, como as pronunciadas polo Doutor Barraquer e o Doutor
Castroviejo, ou as de extranxeiros como a do
profesor Garrone, Catedrático de Psiquiatría
da Universidade de Xenebra, ou a do profesor Chiarí, Catedrático da Universidade de
Viena, que realizuu, por vez primeira neste
centro, un ha operació n de prótese de cadeira, intervención transmitida en T.V. por
circuito pechado.
A conexió n coa Universidade de Santiago foi, igualmente, estreita. En 1969 celebráronse no noso Hospital uns cursos para
alumnos da Facu ltade de Medicina de dita
Universidade, lográ ndose chegar ata un total
de 10 cursos realizados, nos que a Deputación, adema is, aportaba unhas reducidas becas para cada alumno que se integraba neles.
En 1975, a Facultade de Medicina de dita
Universidade declararía ó Hospital de Ponteved ra como Co laborador Asoc iado á Facu ltade, enviando 30 alumnos por ano a realizalo curso rotatorio.
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Fachada actual do Hospital Provincial.

En 1973 comenzaría a funciona -la Escala
de Enfermería, transformándose, posteriormente, en 1978, en Escala de Diplomados de
Enfermería .
Tamén realizou, en colaboración coa
Asamblea Provincial da Cruz Vermella, un
"curso de Damas da Cruz Vermella".
En arde á investigación, crea ríase un ha
Biblioteca Médica, e publicándose tamén interesantes traballos, nos vol u mes "Anais do
Hospital" dos anos 1978 e 1981.
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Vista parcial do Sanatorio Psiquiátrico do Rebullón .

•
HOSPITAL
PSIQUIATRICO DO
IIREBULLONII

Se ben, ata a ent rada en vigor da R.O. de
1o de abril de 1846, non estaban abri gadas
as Deputacións a consignar nos seus Presupostos partidas para gastos de asistencia a
dementes, a preocupación da Deputación de
Pontevedra en a rde a presta r este tipo de
asistencia ós necesitados da súa provi ncia, é
case tan antiga coma a c reació n e establecemento da propia Deputación , pois xa na sesión de 2 de outubro de 1841, a proba o pago
das est ancias dun natural da Provincia no
Hospital de Dementes de Va lladolid, estable-
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cemento no que se produc1ran outras mo1tas
estancias de enfermos psíquicos ó seu cargo, ó longo do século XIX.

Na sesión do 22 de decembro de 1843,
noméase unha Comisión para o estudio
dunha proposta-iniciativa da Deputación de
Lugo en orde a que as catro Deputacións galegas establezan ó seu cargo ''unha casa para curar e custodia-los pobres dementes de
Galicia". Na sesión inmediata de 12 de xaneiro de 1844 e sobre o particular referido, a
Deputación de Pontevedra propón que o
Centro de Dementes de Galicia se instale en
Santiago de Compostela, dentro do Hospital
Xeral. Pero o feíto certo foi que as iniciativas
e propostas en orde á creación do Centro
Rexional para o que hoxe chamamos Asistencia Psiquiátrica non fructificaron, e a Deputación de Pontevedra continuou pagando
e enviando ós seus enfermos ó Hospital de
Dementes de Valladolid, co que estableceu
un Convenio no 26 de novembro de 1847, no
cal se fixan as obrigacións e dereitos das
dúas Entidades .
•

Este Convenio tén plena efectividade e
subsiste ata que, en 1873, o Hospital Psiquiátrico de San Baudilio de Llobregat formula, con carácter oficial, unha oferta á Deputación para a atención dos enfermos da
provincia de Pontevedra, que é aceptada,
suscribindo un novo Convenio con dito Hospital de San Baudilio, quedando sen efecto
o, ata entón vixente, co Hospital de Valladolid, senda trasladados os acollidos depen dentes da Deputación de Pontevedra , o
mesmo ano 1873, dende Valladlid a San
Baudilio de Llobregat.
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O Convenio co Hospital Psiquiátrico de
San Baudilio, vixente con efectos plenos ata
o ano 1885, é discutido a partires dedito ano
no que se inicia unha ruptura entre as dúas
Entidades, que se fai efectiva cando no ano
1899 a Deputación Provincial adopta o acordo de traslada -los enfermos internados no
Hospital de San Baudilio a unha nova institución psiquiátrica creada en Galicia: o Sanatorio de Conxo de Santiago de Compostela,
a Administración do calé controlada a través
do nomeamento de inspectores, e a partires
do ano 1891 palas catro Deputacións Galegas; situación que non se altera ata o ano
1930, no que as Deputacións se plantexan a
posible adquisición do Sanatorio Psiquiátrico
de Conxo, sen que cheguen a acadar ningún
acordo definitivo a pesar das múltiples xestións e reunións celebradas, polo que subsisten os acordos establecidos dende un principio entre a Deputación de Pontevedra e o
Sanatorio de Conxo.
Hai un novo intento por parte da Deputación para ter un Sanatorio Psiquiátrico propio no ano 1932, ó se acorda-la solicitude ó
Consello de Ministros da incautación do Colexic dos Xesuitas de Camposancos, para
instalar no mesmo un Psiquiátrico de carácter provincial. A este proxecto únense no
ano seguinte de 1933 as restantes Deputacións de Galicia para dar ó mesmo un carácter rexional, e a este fin celebran na Coruña
unha reunión na que insisten ante o Goberno
na incautación do Colexio de Camposancos,
sen que se chegase a conseguir.
Nesta orde de causas, e no canto das
obrigacións das Deputacións sobre o partí-

cular, a Orde de 9 de febreiro de 1899,
dispoñía que "os dementes pobres dos Manicomios estarán a cargo da Provincia de onde son veciños", pero na esfera estatal non
se acomete nin determina unha verdadeira
política asistencial psiquiátrica, e as Deputacións Provinciais han resolve-lo problem2
polos seus propios medios, ben mediante
creación de Centros propios, ou pagando a
asistencia dos enfermos internados en
Centros al leos.
Unha vez que o Hospital de Pontevedra
pasa a ser Provincial, créase dentro del, e a
partí res do mes de xaneiro de 1941, un ha
U nidade de Asistencia Psiquiátrica, con 12
camas, baixo a dirección dun Médico da especialidade que, loxicamente, resultaba insuficiente para atende-las necesidades da
Provincia, polo cal a Deputación tiña que seguir enviando ós enfermos a Centros asistenciais doutras Provincias, preferentemente ó
de Conxo.
No desexo de buscar unha solución mediante a creación dun Centro propio, a Deputación Provincial de Pontevedra, en sesión
do 25 de novembro de 1966, acorda solicitar
do Estado a cesión do Sanatorio Antituberculoso "O Rebullón", propiedade da Dirección Xeral de Sanidade co fin de axeitalo para
Instituto Psiquiátrico. A partires desta data,
sucédense un conxunto de acordos corporativos que van propiciando a creación do futuro Hospital Psiquiátrico Provincial de "O Rebullón", sendo os máis importantes, e por orde cronolóxica, os seguintes:

28-9-1967. Solicítase da Dirección Xeral
de Sanidade creto para realiza-las obras de

readaptac ión do Sanatorio "O Rebullón" e
convertil o en Sanatorio Psiquiátrico, e para a
dotación de material e mobiliario do mesmo.

27-6-1968. Dáse conta da Resolución da
Comisión Coordenadora Hospitalaria, aprobando o anteproxecto para Sanatorio Psiquiátrico de 200 camas en "O Rebullón", e
conceden do un ha subvención.

31-10-1968. Solicítase da Dirección Xeral
de Sanidade unha subvención de 1.500.000
pesetas para as instalacións médicoquirúrxicas do Sanatorio Psiquiátrico.
Encárgase ó Arqu itecto D. José Barreiro
Vázquez a confección dos proxectos técni cos do Sanatorio Psiquiátrico.

30-1-1969. Apróbase definitivamente o
proxecto de ampliación do Sanatorio cun
presuposto de subasta de 64.239.085 pesetas ..

28-8-1969. Apróbase Moción sobre habilitación e pronto funcionamento do pabellón
construído no Sanatorio Psiquiátrico "O Rebullón" para 200 prazas de homes, e noméase unha Comisión para redacción do seu
Regulamento.

31-3-1970. Apróbanse as obras da primeira parte da segunda fase do Sanatorio
"O Rebullón".

24-9-1970.

Apróbase
cional para ditas obras .

presuposto

adi-

30-11-1971 . Cómprase ó Concello de
M os un ha parcela de 4,15 hectáreas do mon-
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te de utilidade pública "Común de
Tameiga", ande se empraza o Sanatorio Psiquiátrico "O Rebullón", por un importe de
864.192 pesetas.
26-9-1972. Acéptase a cesión gratuita
que fai o Estado á Deputación dos edificios
do antiguo Sanatorio Antituberculoso "O
Rebullón", situados no término Municipal de
Mos, co compromiso de seren destinados á
construcción e instalación dun Sanatorio
Psiquiátrico, conforme coa Resolución
correspondente da Dirección Xeral do Patrimonio do Estado.
30-1-1973. Apróbase a Acta de ocupación dos terreas para ampliación do Sanatorio, e a creación do cadro de postos de traballo necesarios para poñer en funciona mentoo mesmo.
27-3-73. Outórganse becas para un curso
especial de Coidadoras Psiquiátricas a realizar no Centro de T oén .
26-6-1973. Facúltase á Presidencia para
designar con carácter temporal ó Administrador e Subalternos do Sanatorio Psiquiátrico "O Rebullón", a fin de vixila-los
edificios próximos a seren entregados.
27-6-1974. Apróbase a Acta de recepción
de suministros para o Sanatorio.
26-11-1974. Noméase Director do Sanatorio Psiquiátrico "O Rebullón", para actuar
a partires do 1° de abril de 1975 a O. José
Teijeiro Roisl quen o desempeña por un breve período de tempo, sucedéndoo O. Arturo
Rey Rodríguez, que na actualidade continúa
como Director de dito Centro.
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O ingreso do primeiro paciente no novo
Psiquiátrico de "O Rebullón" e no réxime
"de día" prodúcese en 1975 e, ó se inicia-lo
ano 1976, ábrese a primeira unidade de hospitalización total. Con anterioridade foran rea~izados os correspondentes traballos de
posta a punto do Centro, que xa ó finaliza-lo
ano 1974, tiña unha plantilla de 79 persoas.
No 1975, o equipo psiquiátrico do novo
Centro, tén como misión primordial forma-lo
persoa l auxiliar de enfermería, inexistente no
país, e atender á nacente organización psi quiátrica intentando cubri-lo obxectivo de
permití-lo desenvolvemento do sistema asistencial da Deputación sen sobrecargas incapacitantes, concertando co Psiquiátrico de
Conxo un traslado escalonado de pacientes,
e tendo en conta a cercanía do norte da Provincia co Psiquiátrico de Conxo, concertar
unha asistencia total para dita zona norte co
mesmo, e prestar asistencia directa desde "O
Rebullón" á zona sur da Provincia de Pontevedra .
,
O se producir, en xullo do ano 1976, o incendio no Sanatorio de Conxo, prodúcese a
primeira repatriación de pacientes da Provincia de Pontevedra dende aquel Sanatorio ó
Psiquiátrico Provincial "O Rebullón". No
1977, o equipo psiquiátrico de "O Rebullón" ,
faise cargo do servicio de Psiquiatría do Hospital Provincial e procede á remodelación de
dita Unidade.
Dende comenzos de 1980 o Hospital Psiquiátrico Provinciai"O Rebullón" dispón dos
medios que se sinalan e presta os servicios
que se enumeran:
a) Psiquiátrico Rebullónl con 108 camas
en funcionamentol e 300 prazas potenciais: 8
1

1

1

--

Vista parcial do Sanatorio Psiquiátrico do Rebullón.

unidades de 22 camas cada un ha; 3 unidades
de 25 camas cada un ha; 2 unidades de 15 ca mas; un Hospital de Día; un Centro de Día;
un Fogar Protexido.
b) Un Hospital de Día con 12 prazas de
promedio (polo que o total actual do Rebullón é de 120 prazas).
e) Un Servicio de Psiquiatría do Hospital
Provincial cunha Unidade de Hospitalización
de 12 camas. Atende ás dúas marxes da ría
de Pontevedra, a Bisbarra de Pontevedra, e
Pontevedra núcleo urbano.
d) Unha Escala de Auxiliares Psiquiátricos, que impartiu 3 cursos de Auxiliares
diplomados polo Ministerio de Sanidade e
Seguridade Social , de 30 alumnos cada un .
e) Dispensarios no Hospital Provincial, e
ademais en Cambados, Cangas, A Garda,
Tui e Ponteareas, en todos eles coa colaboración dos Concellos respectivos.
f) Asistencia a asi los: Pontevedra, Tui,
Cambados.
g) Consultas intrahospitalarias ou ínterconsulta para o Hospital Provi nci_al.
h) Hospital asociado á Universidade de
Santiago para o en sino, tén xa admitido

alumnos rotatorios do último curso de Medicina e ás Enfermeras das Escalas Universitarias de Enfermería de Ponteved ra e de Vigo.
Dende a súa concepción e posta en
marcha, o sistema creouse con vocación de
servicio público, -os seus profesionais están con adicación exclusiva-, e con pretensións organizativas de eficiencia. O obxectivo é ofrecer á colectividade os froitos do
progreso psiquiátrico, en canto este permite
actuacións científicas positivas, cun forte
compromiso social, e con toda a cautela das
leccións histórico-críticas e o respeto á libertade. Os equipos que traballan no sistema
asistencial psiquiátrico da provincia, están
animados polo estilo e f ilosofía comunitaria,
con tódalas súas consecuencias: sectoriali dade e responsabilización, prevención e promoción da saúde, actuación no extrahospitalario con - e por - equipos interdisciplina.
nos.
Nos grbficos que a continuación se ad xuntan resúmese a evolución de servicios
prestados en canto a hospitalizacións, estancias e consultas, e a da súa plantilla de persoal, e presupostos.
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das primeiras en formarse en provincias, e
tamén os cargos correspondentes ás subas
graduais dos mestres que asumi rían os fon dos provinciais ata o ano 1925.
A partires do ano 1926 iniciouse na Depu tación un importante plan, en colaboración
cos concellos, de reparación e construcción
de novas Escalas que duraría in interrumpida mente, ó menos ata 1940, e que supuxo unha
grande mellara nas instalacións escolares da
prov1nc1a.
A participación actual en ensino primario
é moi minguada, reducíndose ó sostenemento do Centro de E. X. B. e Preescolar da Cidade Infantil e a ocasionais colaboracións sen
incidencia algunha.
•

•

No que respecta ó segundo ensino e ensinos especiais, o labor foi sobre todo no pasado sécu lo dunha grande transcendencia.
Non temas máis que olla-lo desenvolvemento das institucións que vos expoñemos
para darse inmed iata canta do importante
papel que a Deputación tivo co sostenemento e iniciación do 1nstituto, as Escalas Normais de Mestres, a Escala de Artes e Oficios,
a Escala de Agricultura e a Escala de XordoMudos de A Lanzada, hoxe as tres últimas
desapa recidas .
~ .
Tamén é de grande relevancia a súa participación nos ensinos profesionais que florecen nos anos trinta e nos que formou parte
dos patronatos das recén instaladas Escalas
de Formación Profesional de Pontevedra, Vi go e A Estrada, ás que outorgaba subvencións. Tamén por eses anos colabora con
subvencións coa Escala Pericial de Comercio
de Vigo e coa Escala de Artes e 1ndustrias da
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mesma cidade. Ten unha importante intervención no ano 1932, presionando para instalar en Vigo unha Escala de Aparelladores.
Actualmente sostén ó seu cargo a Escala
de Formación Profesional do "Fogar Provin cial", a Escala de Enfermería o u A.T. S., o
Centro de Educación Especial da Cidade infantil "Príncipe Felipe" e a Escala de Canteiros de Poio.
No relativo ó ensino universitario a parti c ipación da Deputación foi moito máis indirecta, manténdose a un nivel de simple a poi o
moral e político.
No pasado século, a máis ampla partici pación é de presión política nas altas esferas
centrais.
En 1867, coa reforma universitaria, a Literaria de Santiago perderá algunhas cátedras,
aínda a pesar dos apoios obtidos polos órganos provinciais da rexión e en especial o de
Pontevedra que o intentou con verdadeiros
esforzos que resultaron ineficaces.
En 1868 a Deputación tomaría un dos
poucos acordas de cooperación económica,
consignando nos seus presupostos 800 escudos para o establecemento na Universidade Compostelana dos doctorados nas Facultades de Dereito Civil e Canónico, Medicina
e Farmacia.
En 1880 a Deputación diríxese a Madrid
para intentar o restablecemento das Facultades suprimidas que non parecen ter éxito a

pesar do poder político da nasa cidade. En
1899 prestará un novo apoio á nasa universidade solicitando a non supresión da Escala
de Veterinaria e a Facultade de Dereito. Na
mesma posición de apoio político reclamará
de Madrid en 191 O que a instalación da Cá tedra de Lingua e Literatura GalaicoPortuguesa se fixese en Santiago e non en
Madrid como se pretendía.
En 1914 acordarase interesar ó Ministerio
na creación das Facultades de Ciencias e
Filosofía e Letras.

O resto das colaboracións non teñen
transcendencia algunha, se exceptuámo-los
acordos de entidade colaboradora da Universidade, do Hospital Provincial, para as prácticas de alumnado e profesorado, e a importante participación na instalación e sostenemento da Universidade Nacional de Educación a Distancia na capital de Pontevedra, e a
continuada loita que se está levando a cabo
para a consecución na nasa cidade da Escala
Superior de Belas Artes e a de Enxeñeiros
Forestais de Lourizán.
Tamén temas que facer referencia ó importante fracaso obtido coa marcha da nasa
provincia da Universidade Internacional Menéndez Pela yo.
Para lograr unha maior visión do que su puxo esta participación da Deputación no
terreo educativo é preciso un detenemento
no desenvolvemento das institucións que
vos presentamos.
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•
INSTITUTO-DE
SEGUNDO ENSINO

Antes da instalación do 1nstituto, o segundo ensino na capital sostíñase a través
dunha fundación na que se impartían clases
de gramática, a cargo dun presbítero exclaustrado, D. Miguel Barros, que fora instalado
para as súas ensinanzas no exconvento da
Compañía de Xesuitas dende o ano 1830, por
acordo do Concello da capital que era o administrador de dita fundación. Esta fundación
sabemos que mantivo os seus ensinos ó menos ata 1842.
En 1842 documéntase o establecemento
dun colexio situado na rúa da Palma, rexido por D. José M a . Vi llar, que solicitou o
apoio da Deputación para manter ó profesorado do seu colexio no que se impartían ademais dos ensinos das primeiras letras, clases
de latinidade, debuxo e lingua francesa, e que
se ampliarían a matemáticas, filosofía e
outras, se tivera contado co apoio suficiente
que non puido acadar .
O máis inmediato antecedente do 1nstitu to é o Colexio Oficial de Humanidades de
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Pontevedra, dependente da Universidade Literaria de Santiago que iniciara os seus ensinos no ano 1843, instalándose no mesmo exconvento da Compañía de Xesús e pasando
en 1844 a un edificio da rúa Peregrina por
ocuparse o se u local por as quintas". A dirección do Colexio
Humanidades estaba a
cargo de D. Francisco Barcia Gómez quen
en 1844 solicita axuda da Deputación para
que se lle dispoña dos locais precisos, e faino
en ton ameazante insinuando QUe en caso de
negativa marcharía a outros pobos que insistentemente o solicita n , engadindo "e chore Pontevedra o seu infortunio".
11

ce

.

A formación dun Instituto xa estaba en
marcha, incluso a Deputación recibira un
programa básico para a súa creación elaborado polo profesor O. Antonio Santos Buril lo. A solicitude para a súa c reación é obra
do Concello da capital apoiado por un grupo
de cidadáns, e que ten resposta oficial na
R .0 . do 30 de outubro de 1845, pala que se
concede a Pontevedra o Instituto de Segundo Ensino .
A proposta de creación levaba parella o
seu sostenemento entre os cidadáns e as
renda s das fundacións e obras pías existentes que administraba o Concello, que xunto
ós ingresos recibidos de matrículas e exames
servirían para o se u mantenemento, e o déficit correspondente, cargaríase a canta de
fondos provinciais.
,

A hora de presupostarl a realidade foi
moi diferente xa que tódolos ingresos non
acadarían a cubrí-lo 12o/o do total de gastos.
O Instituto absorberá o Colexío de Humanidades e no mea rase ó se u director, Francis-

co Barcia, como director do mesmo . A sí, o
día 19 de novembro de 1845, ten lugar a apertura do Instituto, pronunciando o discurso
inaugural o Sr. Xefe Político da Provincia,
insta lándose no exconvento de Xesuítas an de se atopaba a Escala Normal de Mestres.
Créase unha Xunta Inspectora composta por
un individuo da Deputación, out ro do Con celia, e dous veciños de recoñecido presti•

XIO.

O ensino coménzase coas cátedras de
historia, xeografía, matemáticas, historia natural, física e química e debuxo.
A Deputación non soportaría moito tempo a carga presupostaria que lle supuña o
mantenemento da nova institución, polo
que xa en 1847 prantéxase o reclamar unha
solícitude de rebaíxa de categoría a terceira,
que se acumularía á solicitude definitiva de
suspensión feíta en 1849 e 1850, fundamen tándose en que a institu ción está practicamente sostida á súa costa e o pobo atópase
demasiado gravado para soster díta carga,
apoiándose na existencia do outro Instituto
na cidade de Tui (de terceira categoría), que
non ten costes provinciais algúns pois está a
cargo de fondos municipais; pala contra en
Pontevedra a aportación do Concello é nula ,
-sen do máís beneficiado na porcentaxe de
alumnos que o disfrutan, de 84, 50 son da
capital- a súa aportación redúcese a unha
misérrima parte correspondente as rendas e
beneficios das fundacións e a aportación da
suscripción dos cidadáns que no conxunto
de gastos non veñen a significar nada.
Tamén serviu de argumentación á Deputación a proximidade da Universidade de
Santiago que dispoñía dun prestixiado lnsti-
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tuto, pero de nada serviron todos es tes argumentos pois había de seguir sostendo a insti.,
.
,.
tuc1on mo1tos anos ma 1s.
A partires de entón, a Deputación, pa receu asumi-la institución, q ue foi mellorando
na súa dotación de cáted ras e incluso se crea
nel un centro de internado que xorde dunha
proposta en 1862, pero que non terá a súa
apertura ata 1867, e que duraría ata o ano
1882 en que se clausura, ó parecer por falta
de espacio, xa que á Deputación impónselle a
dotación dun loca l adecuado onde se instalase a Audiencia, non atopando mellor solución que os locais que ocupaba o citado colexi o de internado.

INSTITUTO PROVINCIAL

2. • ENSE~A~Z.! VE
~0l\'TEWEDI'~·
DE

•sTIUTO UIIIVERSITARIO
de
8A'NTXAGO.

•

En 1878 aceptase a creación dunha escala de comercio e outra de náutica, como elementos anexos ó Instituto . A escola de na utica foi unha aspiración moi vella da nosa cidade pois cónstanos que xa en 1838, o día 1o
de decembro iniciouse unha academia de
náutica, que dirixía o piloto pontevedrés Felipe Bouza y Fredis que se autotitulaba pomposamente "pi loto de Europa e América" e
que ·conseguira do Concello, instalarse, como non, no exconvento de xesuítas onde
impartía clases de aritmética, xeometría,
trigonometría plana e esférica, logarítmica,
cosmografía e pilotaxe. No ano 1840 recurre
á Deputación coa final idade de conseguir a
instalación da escola nautica apuntando posibles fondos de participación a través de ar- .
bitrios da M a riña. Desexos que non se verían
realizados ata, como xa dixemos, o ano
1878, descoñecendo nós, cal foi o seu desenvolvemento a partires de entón.
Tamén no mesmo Instituto, no ano 1880,
se instalará unha estación e observatorio me-
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Actual Instituto de Pontevedra.

teorolóxico que ten unha grande acollida
entre o profesorado. Anteriormente no ano
1878, instalouselle un xardín de aclimatación
para experiencias agrícolas.
A pesares dos esforzos de superación,
coas dotacións de máis cátedras, as adquisicións de materiais precisos, as reformas e
mellaras nos locais, e certa satisfacción nos
niveis alcanzados polo alumnado; no ano
1888, a Deputación, que sostivera integramente, e non sen certa satisfacción, esta institución, imponse graves dúbidas sobre as
súas abrigas de sostela, tanto que incluso
dubida da súa obriga de proporciona-los locais . De tal xeito, no ano 1889, con motivo da
elaboración do presuposto, deixan de con-
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signa -los gastos de segundo ensino, asumindo unicamente os correspondentes ó
mantenemento do local, refugando incluso a
póliza de seguro que afectaba ó local do Instituto. A parti res de entón non haberá con signacións fixas nos presupostos provinciais,
tan só aparecerán eventualmente e con ca rácter de subvención.
A única vinculación permanente será o
acondicionamento e sostenemento do local
que se mantivo ata principios de século, momento en que o 1nstituto se traslada ó edificio construído polo Estado para Escola de
Artes e Oficios permanecendo nel ata o ano
1930, en que tivo lugar o ansiado traslado ó
novo Instituto que agora se chama "Valle
lnclán".
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•
AS ESCOLAS
NORMAIS
•

•

a) Escala Normal de Mestres
Coa instalación en Madrid da chamada
Escala Normal da Corte no ano 1837, estableceuse a abriga a provincias de enviar á
Escala Central un grupo de alumnos sostidos
a cargo do correspondente presuposto provincial . A Pontevedra corresponderíalle enviar dous destes alumnos que chamaban
pensionistas, facéndoo cumpridamente ata a
instalación na cidade da Escala Normal prop1a.
Xa a R.O. do 21 de xullo de 1838 sobre
Instrucción Pública recomendaba a instalación en provincias de Escalas Normais. Pon tevedra foi das primeiras en respostar á cha mada, e tan só dous anos despois, e por
R.O. do 13 de decembro de 1840 disponse o
establecemento na capital da Escala Norma l
•
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de Mestres. D. Castor Arauja y Alcalde, que
fora alumno pensionado pola Deputación na
Es cola Central da Corte, foi o se u máis tenaz
animador, solicitando en 1842, da Deputación, o inmediato cumprimento da R.O. de
1840, propoñendo os posibles locais, presentando un presuposto e, como non, ofrecén dose como profesor.
A resposta da Deputación parte da sesión de 1o de outubro de 1842, na que se de-
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cide a formación dunha Comisión Asociada
Concello-Deputación, para o seu estudio e
posta en funcionamento. Esta Comisión
acorda a súa definitiva instalación propoñendo como director da mesma ó seu propoñente Sr. Arauja y Alcalde e indicando os locais
adecuados no exconvento dos xesuítas desta cidade.
As obras de acondicionamento dos locais
efectuáronse ó longo do ano 1843, importe
que ó cargo da Deputación acadou os 9.000
reais. Igualmente se aceptaba o presuposto do seu funcionamento en 22.000 reais,
que se distribuían do seguinte modo: 18.000
para o pago do profesorado (Director, rexen te da escala agregada, mestre segundo e
eclesiástico), sen do os 4.000 restantes os
correspondentes a gastos de reparacións,
trebellos e libros. A distribución das . cargas
era moi sirnple, o concello aportaría 2.500 reais que lle proporcionaba a obra pía correspondente á Escala agregada, e o resto iría a
cargo de fondos provinciais.
Executada a primeira decisión de
traslada-la Escala agregada e integrar ó seu
mestre como xerente da Normal, todo
parecía disposto para a súa posta en funcionamento, a partir da súa pretendida apertura o día 1° de setembro de 1844, e para
mellara-las facilidades de incorporación do
alumnado, dende o día 5 de maio e ata o día
da apertura, abriríase un curso preparatorio
de carácter gratuíto. Poucas veces a administración, cando toma un ha iniciativa deste
tipo, ten todo tan previsto e perfectamente
disposto, e curiosamente, nesta ocasión, o
fracaso foi realmente desolador, ninguén,
absolutamente ninguén, acudira á chamada

do preparatorio e, máis aínda, finalizado o
ano todavía non deran comenzo as clases,
comenzando a xurdir un cúmulo de dificultades que a punto estiveron de dar ó traste coa
iniciativa; dunha parte o Concello négase a
reintegrar ós fondos da Escala Normal, os
2.500 reais procedentes da obra pía da Escala, alegando que ía en contra dos expresos
desexos do seu fundador, os partidós xudiciais entre os que a Deputación pensaba
distribuí-las aportacións, negaron a súa abriga a corresponder, e por se non fosen suficientes as dificultades, facíase obrigatorio
.
.,
aumentar no presuposto a cons1gnac1on precisa para a dotación dun secretario, que se
omitira na elaboración do presuposto da Esco la.
Con todo a Escala tivo a súa apertura en
abri l de 1845, aínda que pouco duraría a ledicia, pois en 1847 o Estado iniciaba unha reorganización xeral destas Escalas, ocasión que
a Deputación aproveitaría para alivia-las súas
cargas, solicitando a súa posible supresión.
Os informes que se mandan a Madrid sobre
as cond icións da nosa Escala son en todo
punto favorables, polo que non se chega á
súa supresión, aínda a pesar dos novas intentos da Corporación Provincial nos anos
1849 e 1850. A través dos informes enviados
pola Escala a Madrid coñecemos o labor real izado por ela ata o momento, e a situación
da mesma en 1848, no que se dicía ter producido 1O mes tres superiores e 24 elementais
e que asistían na data 15 alumnos; 6 aspirantes a mestres superiores, 3 a elementais e 4
asistentes ás clases de gramática, aritmética
e xeometría sen que se adicasen ó maxisterio. A partires do ano 1850 a Deputación pa -

receu asumí-la Escala e ó parecer sen demasiado disgusto, pois poucos anos despois,
en 1860, instalaría a Normal de Mestras ,
igualmente ó seu ..,cargo, e incluso a partir de
1864 asumiría como propias as Escalas anexas ás Normais , c hamadas escalas modelos,
para impartir nelas os novas sistemas e métodos de ensino.
A partir de 1867 volven os malos tempos
e a sombra da supresión volve aparecer, e
nesta ocasión con éxito, xa que ambas Escalas quedan suprimidas e os seus presupostos
son postas a disposición do Gobernador Civil
para o seu uso na resolución dos problemas
considerados como de primeira urxencia .
Supoñemos que nesta ocasión a supresión
non obedeceu ós desexos da Corporación
Provincial a xulgar polo escrito enviado á
mesma, en agosto de 1868, polo exdirector
da suprimida Escala, fel icitando e agradecendo á Deputación os seus esforzos en fa vor da educación . En novembro de 1868 ambas Escalas están funcionando novamente,
e incluso en 1869 apróbase a instalación na
normal dunha Escala de Adultos e o desenvo lvemento é case liñal, sen problemas de
grande trascendencia, a non ser ade. cuacións e cambios de local, disputas sobre
o profesorado, o u sobre a abriga do sostenemento das Escalas modelos anexas ás Nor•
ma1s.

•

A desconexión da Deputación coas Escalas comenza a partir de xuño de 1890 en que
o Estado recoñece como propias as atencións ó segundo ensino e ás Escalas Normais . Claro que este recoñecemento
referíase máis ben ás cuestións de organiza ción e planificación das súas ensinanzas, xa
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que na realidade a administración provincial
seguirá sosténdoas cos seus presupostos e
ademais o Estado recollerá os ingresos que
éstas produzan co que o problema se agrava,
e así ó chegar a 1896, ano en que o Estado
pretende mellorar cunha reforma as condi cións das nasas Escalas esixindo un ha maior
presupostación, a Deputación replicará que
non é posible tal pretensión xa que é o Estado o que debera prestar un maior apoio pois
se o presuposto para ese ano era de 13.250
pesetas para a Escala de Mestres, esta
produciríalle ó Estado un beneficio, polos
conceptos de matrículas, exames, timbres e
outros, de 27.231 pesetas, o que lle parecía a
todas luces inxusto e desequilibrado. A resposta do Ministerio de Instrucción é que as
Deputacións, por R.O. do 15 de outubro de
1898, terán a capacidade e autoridade para
determina-lo número e a categoría das Escalas que desexan manter ó seu cargo. Hábil
res posta do Ministerio que leva á Deputación
a declarar ás súas dúas Escalas como elementais ata que o seu presuposto lle permita
eleva las a superiores, como pretendían instalarse coa reforma. O descontento do profesorado, e naturalmente dos seus alumnos,
ben manifestado, pola rebaixa da que foi
sempre Escala Superior, tivo eco na Deputación que en sesión de 28 de outubro de 1901,
non só devolve a categoría de superior á de
Mestres, senón que eleva á mesma condi ción, e por primeira vez, á de Mestras.
Pouco podemos aportar ó seu posterior
desenvolvemento e relación coa Deputación, a non ser que o Estado fíxose cargo do
profesorado a partir de 1907, e polo tanto a
Deputación só aportaba locais e pago de ma-
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terial, ademais do persoal administrativo que
lle correspondese, situación que debeu chegar ata o ano 1925 no que a Deputación
deixou de presupostar incluso para sostenemento das Xuntas de Instrucción Pública.
A ubicación da Escala presentousenos
como un pequeno rompecabezas que non
conseguimos encaixar por enteiro co que
nos remitimos a proporciona-los datos coñecidos.
Sabemos que a Escala Normal de
Mestres instálase no seu nacemento nos locais da Compañía de Xesús e que debeu permanecer alí ata 1867 en que se tomou a decisión do seu traslado a unha casa propiedade
do seu director, o Sr. Reguera!, que non
logramos ubicar. En xaneiro de 1878 disponse pola Deputación que se fagan os estudios
e os planos precisos para a instalación dun
novo local que sirva para ambas Escalas e
que ademais se xestione a adquisición dos
terreas necesarios.
No ano 1879 decídese a prórroga e
aumento por aluguer da casa propiedade de
D. Manuel Lemas Bazán, edificio do que se
di é un dos principais da cidade.
En 1886, apróbase a renovación de arren damento cos que son os seus novas propietarios, Sres. García e Campo.
En 1891, faise un novo contrato para
trasladarse á Casa do Barón da Casa Goda
tendo como prazo ata xuño de 1892.
En 1900 efectúase o pago do arrendo da
Casa Escala que vencera o 30 de xuño dese
ano en favor de D. Román Mugartegui, e en
xullo de 1902, este mesmo señor, reclama á
Deputación unha canta por reparos dos des-
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Promoción finais de século. Escota de Mestres.
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Antig a Escota Normal hoxe De/egac1ón de Educac1ón e Ciencia.

perfectos deixados na que foi Casa Escala da
súa prop iedade.
No ano 1901 comenzábase definitivamente a Escala Normal de Mestres e de Artes e Oficios con cargo a fondos do Estado,
pero a realidade é que non poderían trasla darse a ela ata 1930 en que fina 1izado o 1nstituto, os alumnos do bacharelato abandonan
o edificio que par.a Escala Normal se construira, polo que ata a data, sabemos estivo
ubicada na rúa Riestra ó menos dende 1918,
ó lado da que foi imprenta Paredes, onde tamén estivera o Goberno Militar antes da súa
.,
supres1on .
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Dende 1930 ata 1964 permanecería no
seu propio local, edificio próximo ó pazo
da Deputación, para pasar ata onde se atopa
na actualidade, na beiramar, na avenida de
"Buenos Aires".
b) Escala Normal de Mestras
Cando a Escala Normal de Mestres levaba 15 anos en funciona mento, xorde un ha
nova pro posta á Corporación, mantida polo
Gobernador Civi l da provincia na que sostiña
o seu afán e necesidade de mellara-lo ensino
para a muller, poi a que se aprobaría, en sesión de 9 de agosto de 1860, a creación

1

dunha Escala Normal de Mestras, para a que
se consignaba en presuposto a cantidade ini cial de 12.000 reais, pobre consignación, se a
comparamos cos 22.000 reais que esixira a
Escala de Mestres para a súa instalación no
ano 1845.
A desconcertante diferencia obedecía a
varias razóns. O local e o Director, nos seus
comenzos, era o mesmo que para a Escala
de Mestres, e ademais non disporía de profesor eclesiástico nin de escala anexa co que
os gastos se reducían nunha boa porcentaxe . Cüns custos tan baixos a Escala seguí u o
se u curso sen apenas dificu Ita des ata 1867,
en que xunto á Normal de Mestres se vería
suprimida, para reiniciarse a finais do ano seguinte de 1869, ano en que a Deputación se
faría cargo da escala modelo de prácticas pa ra nenas. O alumnado feminino cobrará un
certo aumento, facendo xurdi-la necesidade
dunha regulación adecuada, aprobándose o
seu Regulamento en outubro de 1869 e unha
posterior reforma en 1870, ano en que disporá de directora ó se u cargo.
Para 1890, na lei de presu post os do 29 de
xuño, o Estado recoñecía como propias as
abrigas sobre as Escalas Normais, aínda
que, como xa dixemos, na realidade
seguirían a cargo dos presupostos provin.

.

ClaiS.

No intento de Reforma Xeral, en 1868,
que proporía unha importante elevación dos
presupostos para a Escala de Varóns, no ca so da de Mestras declarábase, pouco menos, que escandalosa, pois, pretendía elevar
a 13.250 pesetas, as 6.062 que tiña pres·Jpostadas para ese ano. Naturalmente esta

importante alza viría xustificada pola elevación de Escala Elemental a Superior.
Da Deputación xurdiría a mesma resposta que para a de Mestres, argumentando que
.
,
, .
o exces1vo aumento non parec1a lox1co xa
que o Estado ingresaba por vía da Escala
14.691 pesetas co que debería asumir parte
do gasto.
A resposta estatal en 1896 reducíuse a
conceder ás Deputacións a facultade de
elixi-lo número e categoría de escalas que
puidese soster cos seus presupostos, co que
as posibilidades de supera -la categoría da Escola viñéronse abaixo, aínda que non por
moito tempo xa que a Deputación acabaría,
en 1900, por dar aprobación á Escala Superior de Mestras.
O Estado que seguí u ingresando boas sumas procedentes das Escalas acabaría por
acceder ós permanentes rogos da Deputación, incorporando ó seu presuposto xeral
de 1907 o pago do profesorado da Escala.
Obtida res posta positiva co profesorado, en
1908, intentouse que asumira o pago dos locais pero non resultaría, pois o Estado xa
construíra, cos seus fondos, un ha Escala
ampla para acoller a ambas Normais e á Escola de Artes e Oficios, que sería ocupada
polos alumnos do 1nstituto, á espera de que
se deran por acabada-las obras do seu propio Centro que se dilatarían ata 1930, ano en
que definitivamente se trasladarán ambas
Escalas Normais.
Co paso a Escala Superior de Mestras, o
Centro gaña moito terreo no número de
alumnado, chegando en 1912, á matrícula de
150 alumnas.

437

No ca nto da súa ubicació n , sabemos que
nun p rin cipi o coexistíu coa de M est res, nos
locais do exconvento de Xesuítas, e t emos
como primeira nova de traslado, no ano
1872, a unha casa de propiedade de Dona
Isabel Sarabia de Baeza, local que se verían
na ab riga de desaloxar, en 1878 , por final iza ció n do contrato de arrendamento, xurdin do, entón, a proposta da Casa do Barón, que
non alcanzara éxito , manténdose nos mesm os locais, tras novo acordo de arrendamento . Permanecían na citada casa propiedade dos Baeza ata 1881, ano en que se
establece un acordo co propietario D . A lejandro Mon, da ~úa casa sita na rúa Sarmiento, hoxe chamada Edificio Castro Monteagudo , onde está instal.ada unha parte do Museo
Provincial, perm~necendo , ininterrumpidamente nela ata o seu traslado en 1930 ó edificio próximo ó desta Deputación que hoxe
ocupa a Delegación de Educación e Ciencia .
Xa en setembro de 1964, trasladaríase ó edif icio de nova pla nta que actua lmente ocupa.
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A ntiga Escota Normal de Mestras hoxe Museu Provincial.
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E OFICIOS

A creación deste tipo de escalas, iníciase, en España, a partires de 1824, coa crea ción en Madrid da Escala Conservatorio de
Artes para educar ó artesán e ó fabricante.
En 1832 dividíuse este ensino en tres graos,
particular, xeral e especial e ademais extendeuse ás provincias. En 1855 organizouse en
elemental, normal e superior, e en 1857 coa
potenciación das Escalas de Enxeñeiros e o
fracaso da regulación de 1855, acabou por
facer fracasar de cheo estes ensinos, ata que
por R.O . do 5 de maio de 1871 se establece
de novo a Escala en Madrid.
O R.O. de 20 de novembro de 1876, di no
seu artigo terceiro que auxiliará ás que haberanse establecer en provincias.
A Oeputación de Pontevedra foi unha
das primeiras en asumi-la posibilidade de instalar este tipo de ensino, aprobando a instalación da Escala de Artes e Oficios Provincial
no ano 1880, a proposta suxerida polo Go-

'
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bernador, consignando unha partida presu postaria para este primeiro ano de 5.000 pesetas. A Deputación elabora o regulamento
polo que crea unha comisión inspectora da
Escala , formada polo Presidente da Deputación como Presidente da mesma e, dous Deputados máis como Vocais, e o Director da
Escala. A Deputación que se institúe como
fundadora resérvase para sí os nomeamentos de profesorado e exames.
O primeiro. ano, iníciase con ensinos de
go da súa curta vida segundo se argumentaba, pola falta de medios. O seu profesorado
era o mesmo do Instituto e, a súa ubicación
no mesmo exconvento da Compañía de Xesús, onde parecía concentrarse todo tipo de
•
ens1nos.
'

No ano 1886, con motivo da decidida disposición da Deputación a restrinxi -los seus
presupostos, non vacilaría en propoñer e
aproba-la suspensión da Escala, xuntamente
coa Escala Agrícola.
Naturalmente os implicados, que se vi ron
sorprendidos por tan drástica decisión por
xustificada unicamente no aforro presupostario, fixeron a súa inmediata aínda que inútil, reclamación, ofrecéndose incluso a impartilas súas clases con carácter de gratuidade. Pola súa parte, o alumnado, tamén ergueu a súa voz, igualmente inútil, mandando
un escrito acompañado de tódalas firmas en
reclamación do mantenemento da Escala. A
intervención do Gobernador suspendendo
os acordos da Deputación de supresión de
ditas escalas, non intimidou en absoluto á
Deputación que mantiña o seu decidido empeño en suprimilas, facendo un recurso
contra, a supresión dos seus acordos polo
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Gobernador, e a R.O. do 5 de agosto de 1886
pola que se lle abrigaba a retace-lo presuposto e manter consignación para a Escala.
Finalmente a Deputación gaña o recurso
e suspende sen máis a Escala, non sen antes
manifesta-las súas razóns, referíndose á inutilidade dos froitos obtidos, e apelando ó
abuso que supuño, sobre as moi excesivas
cargas dos atribulados cidadáns, sobre as
que pesaba o seu mantenemento.
Tal vez coa finalidade de suaviza-la súa
ríxida posición coa Escala, no a no 1889 dá a
súa aprobación a unha importante subdo País de Pontevedra, de tal xeito, que se
decide patrocina-la creación dunha nova Escola á que chamará Escala de Artes e Oficios, Música, Canto e Declamación. A Deputación non negará tampouco a súa subvención. A Escala coa amplitude dos seus
ensinos logrará unha grande acollida, tanto
que en 1896 o Ministerio accedera á construcción, con fondos enteiramente do Estado, dun novo edificio para albergar nel a citada Escala, acabado felizmente no ano de
1905. O edificio citado é o que actualmente
ocupa a Inspección de Ensino, polo que anteriormente pasaron, case dende a súa
inauguración, o Instituto e posteriormente
en 1930 a Escala Normal de Mestres.
actualmente ocupa a Inspección de Ensino
polo que anteriormente pasaron, case dende
a súa inauguración, o 1nstituto e posteriormente en 1930 a Escala Normal de Mestres.
A Deputación só volvería sobre este tema
moi recentemente, neste ano, na loita por
conseguir para a nosa provincia a instalación
da Escala Superior de Belas Artes, aínda hoxe sen resolver.

1
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Edificio Colexio X ardo-Mudos da Lanzada.

•
COLEXIO DE
XORDO-MUDOS DE
A LANZADA

•

A Lei de Instrucción Pública de 1857 recomendaba a creación de colexios de Xordomudos e cegos de distrito universitario, polas provincias. O rector da Universidade de
Santiago comunicaría, en marzo de 1862, á
Deputación de Pontevedra o seu desexo de
levar a efecto dito colexio. En 1863, confeccionaránse as bases que se recollerán no re-·
gulamento que terá a súa aprobación un ano
despois; tomadas as disposicións precisas
inaugurarase o colexio o día 1 de xullo de
1884. A este centro acudirán tódolos nenos
da nosa provincia durante case unha centuria, e aínda hoxe se manteñen endito colexio

-

..

'
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un número determinado de prazas costeadas
poi a nosa Deputación .
As re lacións que a Deputación mantivo
co rectorado foron máis ou menos• aceptables, ata a década dos cincuenta en que
comenzaron as diferencias de criterio respecto á financ iación do centro e ós métodos
anticuados que rexían o colexio.
A desconfianza da Deputación levou a
que unha comisión inspeccionara as condi cións do centro santiag ués; a escu ra e mala
imaxe traída polos com isionados puxo en
marcha a iniciativa de crear un centro especializado que se instalará no Fogar Provincial
a partires do ano 1952.
Para a posta en marcha do centro mandouse a Deusto a tres 1rmáns da Caridade a
que aprenderan as novas técnicas deste tipo
de en sino especializado.
O colexio comenzaría a funcionar cun total inicial de 24 alumnos, con 12 prazas para

Primeras aulas de Xordo-mudos no Hospicio.

nenos e as outras 12 para nenas. As respon sables de impartir dito ensino eran unicamente tres 1rmáns da Caridade. O prestixio
adq uirido polo cent ro en base ás novas t écnicas aplicadas e a necesidade que tiña a Deputación de ocupa-los locais de A Lanzada,
desaloxados pola extinción do sanatorio Gil
Casares, fixo que en xullo de 1958 se instalase definitivamente o Co lexio de XordoM udos de A Lanzarla .
A instalación do novo centro foi realizada
nun tempo record, sen apenas preliminares,
as razóns son ben sinxelas xa que os locais
estaban dispostos pa ra un internado, o persoal que existía para as atencións do sanat ono era na sua ma1ona prec1so para o novo
centro, e polo tanto permaneceu no mes m o
e practicamente cos mesmos cometidos. A
que rea lmente variaba eran as funcións do
centro que agora estaba dedicado a ensino
especializado e non a curacións.
•

,

•

,

o

•

O plan de ensino para os acollidos era
certamente ambicioso, baseado enteiramen te no método Montesori de vocalización adquirido en Deusto, descalificando o método
da comunicación mímica ata entón aplicado
en Santiago. Como complemento, o centro
dispoñía de 6 aparatos micro-ampliadores de
apoio á aprendizaxe. O sistema parecía obter
bós resultados xa que segundo se dí nunha
nota de dito centro de 1959, tódolos alumnos saídos dedito colexio alcanzaran un pasto de traballo.
O colexio tiña unha capacidade para 60
alumnos, distribuídos a mitades entre ambos
sexos, tendo como límite os 80. Para o seu
ingreso limitábase a idade a un máximo de 12
anos.
O ensino de nenas programábase dende
os 7 ós 21 anos, distribuído en tres graos. Os
dous primeiros graos comprendían ensinos
de vocalización e as materias comúns ó ensino xeral. O terceiro grao estaba orientado a
completa-lo ensino profesional de corte e
confección, xéneros de punto, bordado, servicio doméstico.
O ensino de nenas abarcaba dende os 7
ós 14 anos, distribuído en dous graos, ambos de vocalización e pronunciación e de
materias comúns. Superado-los 14 anos
trasladábanse . ó Foga r Provincial onde
recibían ensino profesional a cargo dunha
persoa especializada nas materias de artes
gráficas, carpintería, zapatería, panadería,
peluquería, ata a idade de 20 anos como má•

X lmO.

O edificio, xa dixemos, era o anteriormente dedicado a sanatorio antituberculoso
e como internado que foi non precisou de
grandes transformacións. O problema gravg
a resolver foi contentar ó Concello de O Grove que co cambio de funcións do centro e a
supresión do sanatorio, atopou un ha razón
máis para a súa reclamación por incumprimento das cláusulas de cesión ata acada-lo
ano 1964 que a Deputación adquire a propiedade a través dunha escritura de compra
por un valor de 800 .000 pesetas. A partires
da compra fánse no centro obras de adaptación e acondicionamento de certa importancia, permanecendo a institución ata 1976, en
que pasou a ser un centro de vacacións estivais para os nenas da Cidade Infantil
"Príncipe Felipe".
A estructura e número do persoal que
atende ó colexio será practicamente a mesma que a do sanatorio, experimentando va riación soamente nas lrmáns do Internado
que agora eran persoas especializadas no ensino que se precisaba. Polo demais o centro
dispoñía igualmente dun Director médico, o
mesmo do sanatorio, ó igual que o resto do
persoal que permaneceu nos seus pastos,
soamente cambiaría a figura do administrador que agora sería o mesmo que exercía co mo tal no Fogar Provincial.
A procedencia dos fondos, era enteiramente da Deputación Provincial ata a extin ción ou integración de dito centro no
Complexo da Cidade Infantil "Príncipe Felipe" que tivo lugar no ano 1976 .
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A ntig o Centro de Formac1ón Profesional.

•
ESCOLA DE
FORMACION
PROFESIONAL
•

O actual Centro de Formación Profesional "Fogar Provincial" é un ha entidade
que ten dados os prim-eiros pasos dende moi
atrás, dende o século pasado, xurdida no
seo doutra institución denominada entón
•
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Hospicio e Fogar Provincial, na que os hospicianos saían diariamente, fóra da institución,
exercer como aprendices dun oficio nos varios talleres de carpintería, zapatería e
xastrería, repartidos pala cidade. Oeste xeito
''aprendendo" non só preparaban o seu fu turo, senón que contribuían ó seu propio
sostenemento. As libretas nominais de can tas que chegaron ata nós refléxanno-la mecánica seguida. Os hospicianos eran contra tados polos distintos mestres de talleres a
través da propia institución e o seu xornal era
entregado a ésta, que absorvía un cuarto do
total para os gastos de manutención; das
outras tres partes restantes deduciríanselle
os gastos persoais de vestido, calzado (debendo presentar factura do gasto efectuado)

e o resto sobrante que era moi pouco, acu mulábase á súa libreta persoal de aforro forzoso. Este duro mecanismo sostívose longo
tempo, ó menos ata mediados do presente
século, no que se iniciaron certos cambios
de comportamento polos que se fixo
prevalece-lo interés polo educacional sobre o
económico, abríndose un camiño cara a iniciación teórica en primeiro lugar, para posteriormente pasar á actividade profesional. A
institución benéfica, sentíu entón, a necesidade dun ensino propio cuns talleres propios,
co que no ano 1952 inícianse as primeiras solicitudes á Deputación, que en 1953 se transforman na adquisición duns tea res para o ensino de confeccionado de alfombras e a maquinaria e material preciso para a instalación
dun taller de artes tipográficas, no que, ademais, se puidera edita-lo Boletín Oficial da
Provincia. Con estes dous talleres iniciaríase
o ensino profesional que paso a paso foi
aumentando nos distintos oficios. Os talleres
de confección de alfombras apenas subsistíron unha década, polo contrario o taller de
imprenta sostívose a pleno rendimento, gracias ó se u primeiro e case único cliente, as
oficinas da Oeputacíón e a edición do seu
boletín. Proba do seu rendimento é a importante suma que supuxo a adquisición en
1955 dunha linotipia traída de Londres que se
licitaría pola cantidade de 300.000 pesetas.
Non sufriron a mesma sorte outros talleres
(ós que se doto u con máis pobreza), como o
material adquirido para os talleres de mecánica no ano 1961, optándose por .materiais
de segunda man, ou o total de 10.500 pesetas invertidos en materiais para o taller fotográfico.

O ensino impartido neste período tiña
consideración de iniciación e de carácter privado, e non tendo ningún recoñecemento
oficial, non permitía ós seus alumnos a continuación noutros centros oficiais. Esta situación determinou que en 1969 o centro solicitase o recoñecemento oficial dos seus ensinos baseándose na súa capacidade e disposición en material, espacio e persoal para
impartilas con carácter oficial. Así o
recoñecería o Ministerio de Educación e
Ciencia que por resolución do 30 de xuño de
1970, clasificaría ó Centro de Formación Profesional Industrial "escala Fogar" de Pontevedra, como centro oficial non autorizado,
de formación profesional industrial, dependente da iniciativa privada, aínda que
apoiado con subvencións estatais.
A partires de entón o plan de estudios a
desenvolver oriéntase cara un só curso de
iniciación e un segundo curso de aprendizaxe reducido exclusivamente á especialidade
de artes gráficas. O persoal que figuraba no
cadro a presentar era: un director, secretario, xefe de taller, xefe de estudios, un
bibliotecario, interventor, habilitado administrativo e un subalterno, xunto co seguinte
persoal docente: un profesor para cada unha
das seguintes materias, matemáticas, !i ngua, xeografía e historia, cienc ias, relixión,
debuxo, francés, F. E. N. e educación física e
catro mestres de talleres de artes gráficas,
mecánica, radio, electricidade e carpintería.
Naturalmente, como sucede en moitas ocasións, o que se pretende a través do escrito
formalmente en papeis, difire en moito da
propia realidade e este é un claro exemplo diso, a meirande parte do personal debemos
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Centro de Formación Profesional recentemente inaugurado.

dicir que se referían a persoal xa existente no
Fogar que compartirían o seu tempo cos ensinos profesionais.
Para a rexiduría deste novo centro, en
certa maneira recoñecido, a Deputación
crearía unha fundación co seu propio patronato que ademais presentará uns estatutos,
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na sesión do 30 de abril de 1970, nos que se
definiría á institución como unha fundación
pública de servicio, constituíndo un establecemento público de carácter docente e con
personalidade xurídica propia, senda o seu
obxectivo o do ensino profesional de iniciación o u preaprendizaxe. A Deputación

exercerá a tutela desta fundación a través da
súa ampla participación no Patronato, quen
deberá dir.ta-las normas precisas para o seu
goberno e admin istración e o réxime polo
que se ha rexer. Tamén neste sen so a reali dade difería sobre o papel xa que tanto o estatuto como o patronato non ch,egaron nunca a te-la aprobación superior e a escala
seguíu funcionando dun modo
particular ata
,.
que, acreditada pola Orde Ministerial de 9 de
decembro de 1975, se transforma en Centro
de Formación Profesional de Primeiro Grao.
No ano 1976 que seguíu á Orde Ministerial
non tivo a Escala o tempo suficiente para poñela á altura da legalidade, tendo que esperar
ó curso seguinte de 1977-78 para establecerse en plenas condicións .

Os ensinos a impartir, a partires deste definitivo recoñecemento co mo escala oficial,
serían as mesmas especialidades de administrativo, electri cidade, mecánica e artes
gráficas (composición), ampliándose en
1978 ás especialidades de auxil iar de clínica e
en artes gráficas (reproducción foto mecánica). A organización e adecuación da
escala trouxo un respetable aumento no
alumnado o que animou ó centro a solicitar
novamente do Ministerio a súa transforma ción, esta vez, en Centro de Formación Profesional de Segundo Grao e a autorización
a impartir clases de acceso ou cursos de en sino comp lementario, como as especialidades de laboratorio, de análise clínico,
anatomía patolóxica, radiodiagnóstico e ra -
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En canto a persoal a esca la dispón actualmente dun total de 25 ensinantes dos
que 17 son licenciados, e o restante ten
cualificación de especialistas. Á cabeza do
centro un director que xunto cun xefe de estudios e un secretario compoñen o persoal
propio da escala.

dioterapia na rama sanita ria e reproducción
foto-mecánica na rama de artes gráficas.
A partires do ano 1980 imparti ranse os
seguintes ensinos:
Primeiro Grao:
- Admin istrativo.

Os fondos económicos que a sustentan
poceden case enteiramente da Deputación
Provincial, respetando a subvención outorgada polo Ministerio de Educación e as recaudacións propias dun centro de ensino.

- Auxi liar de c línica.
- Composición.
- Reproducción foto-mecánica.
Acceso Segundo Grao:
- Laboratorio de análise clínico.
- Anatomía patolóxica .
Co cambio producido no ano 1978 sobre
todo no persoa l docente integraríase ó
centro un bo número de alumnado que iría
aumentando moi apreciablemente como podemos observar a través deste diagrama.

---

Anos
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
•
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1979 ................. ... .. ... "' . . . . . . . . .
1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1983 ........ . ............ .. . ...... ......
1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1986 (previsión) ......................

9. 740. 634
14 .38 7 . 11 5
15 .21 3 .7 3 7
16. 625. 041
33.675 . 155
42 . 36 2 . 224
35. 356. 000
37.500.000

Número de alumnos matriculados
97
145
179
197
258
260
277

A ubicación deste centro, que permanece u inamovible dende os seus primeiros momentos ata a actua lidade, sitúase nunha parte do antigo Fogar Provincial, nas edifica cións contiguas ó ex-convento de Xesuitas
da capita l, a pesares de te rse aprobado
nunha ocasión o seu traslado a un edificio de
nova planta que se está a construir na Cida de Infantil "Príncipe Felipe".

Edificio da Escala Universitaria de enfermeiras.

•
ES COLA
UNIVERSITARIA DE
ENFERMERIA

a) Creación.
O Real Decreto do
dispuxo que as Escalas
cos Sanit arios haberían
Escalas Universitarias

23 de xu llo de
. 1977
de Axudantes T écnide se tra nsf ormar en
de Enfermería, me-
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Aula da Escota Universitaria de Enferme/ras

diante a súa adscripción a unha Universidade, sinalando como último prazo para manifestarse o e u rso 1978-79.
Como queira que o Hospital Provincial vi ña colaborando na formación práctica do
alumnado nunha Escala de Axudantes Técnicos Sanitarios, titularidade que
correspondía á Asamblea Provincial da Cruz
Vermella, e a Asamblea Nacional deste Organismo non estimou oportuno asumi -la responsabilidade desta transformación, a Excma. Deputación Provincial, conscente da importancia da Escala e aproveitando a coxun tura que selle ofrecía para enriquece-lo acerbo docente e cultural da provincia ó dotala
dun Centro Universitario, non dubida en facerse cargo desta Escala, e para iso adopta o
correspondente acordo plenario o 29 de
agosto de 1978, e o 1O de novembro seguinte o Consello de Ministros aproba a creación
da Escala Universitaria de Enfermería da Deputación de Pontevedra, na que se comen zou a impartir clases, correspondentes ó curso 1978-79, o día 11 de decembro, cubrindo
así as distintas etapas de creación da Escala
nun tempo record.

mellar fu ncionamento, sen do aprobado-los
Estatutos polos que se rexe a fundación na .
sesión do Pleno da Deputación do 30 de xaneiro de 1979. En ditos Estatutos establécese
como órgano de goberno da Escala Universitaria de Enfermería, un Patronato formado
polo presidente da Excma. Deputación Pro ·
vincial como Presidente; como Vocais o Director da Escala e dous membros da Corporación Provincial designados por ela; dous
representantes da Universidade de Galicia
designados polo Rectorado; o Director do
Hospital Provincial; dous representantes de
Organismos ou Entidades que podan colaborar ós fins da Escala, Plexidos polos restantes
membros do Patronato e un representante
dos alumnos elexido por estes. O Secretario
do Patronato serao o Subdirector-Xefe de
Estudios da Escala.
e) Medios materiais.
A Escala Universitaria de Enfermería instalo use nun edificio do antigo Fogar Provincial, sito na rúa Padre Amoedo, que, despois
das necesarias obras de adaptación, canta
coas seguintes instalacións:
Primeira planta; Secretaría, dúas aulas
para practicas, aula magna empregada para
as clases de p ri mei ro e u rso, sala de estar pa ra os alumnos de 1°, servicios, despacho de
Dirección e laboratorio dotado do material
adecuado.
Segunda planta; aula para 2° curso, sala
de estar e servicios correspondentes, aula
para 3° e u rso, sala de estar e servicios,
biblioteca e aula especial dotada do máis
moderno materia 1 didáctico.

b) Patronato
Posta en funcionamento a Escala, a De.,
.
putac1on, const1tu1u a mesma en Fundación
Pública, dotándoa de independencia para un

d) Medios persoais

,/
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A plantilla de persoal da Escala de
Enfermería componse dun Director, Ca-

tedrático da Facultade de Medicina; un Subdirector-Xefe de Estudios, un Secretario,
vinte profesores das distintas asignaturas
cursadas na Escala, nove profesores de clases prácticas, dous Oficiales e un Auxiliar
Administrativo, dous porte iros e un ha limpadora.
e) Horario
As clases teóricas viñéronse impartindo
sempre en xornada de _mañá
e
as
prácticas
.
pola tarde.
'

Dende xaneiro de 1985 invertíronse os
términos con obxecto de favorece-lo axuste
e estructuración dos novas horarios do Hospital Provincial, xa que a case totalidade do
profesorado pertence á plantilla deste
Centro.
f) Especialidades

Aínda sen regulamentar o Decreto do 23
de xullo de 1977, que encomenda ó Ministe-

rio a estructuración dos estudios de especialización, a Escala ven impartindo clases
extraordinarias, para os alumnos de 3° curso, nas especialidades de Oftalmoloxía,
Dermatoloxía , Uroloxía, Odontoloxía e
Otorri no la ri ngoloxía .
Asimesmo eco fin de completa-la formación integral dos alumnos, prográmanse
conferencias sobre temas concretos a cargo
de profesores al leos á Escala e de recoñecido
prestixio no tema de que se trate .
A entrega de Diplomas ós alumnos que
acaban os seus estudios faise tódolos anos
nun acto solemne e público no Salón Nobre
do Pazo Provincial, coincidindo coa festa
de fin de curso, na que imparte a última lección un Catedrático da Universidade.
A evolución da Escala Universitaria de
Enfermería da Excma. Deputación Provincial
de Pontevedra, en canto a presupostos,
matrícula e diplomas conferidos reflexámola
no seguinte gráfico:

ESCUELA DE ENFERMERIA
ALUMNOS
CURSO

MATRICULADOS

PRESUPUESTO
DIPLOMADOS

Af\jQ

TOTAL

.000

DIPUTACION

.000

•

1984
1985
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Apenura do Curso da Uned. Pontevedra.

CENTRO REXIONAL
DA ''UNED''

versidade Naciona l de Educación a Distancia
de acordo co Decreto 2310/ 1972 de 18 de
agosto, que regula a súa organización e funcións, e no que se prevé o establecemento
de cen t ros rex ionais, como dependencias
propias da Universidade, necesa rios para o
cumprimento das súas funcións, e o ámbito
territorial poderá non coincidir cos actua is
distritos universitarios, concret amente o ámbito te rrito rial do Centro pontevedrés será, ó
menos, o da Rexión ga lega.

O Centro Rexional da Universidade Naciona l de Educación a Dista ncia, f o i creado
por Orde Ministeria l de 27 de feb reiro de
1973, en base ó Convenio suscrito entre o
Rectorado da U N ED e as Entidades promo toras: Dep utación Provincia l de Pontevedra,
Concello de Pontevedra e Ca ixa de Aforros
Provincial de Pontevedra . Encádrase dentro
la Lei Xeral de Educación que no seu art igo
47.1 prevé a creación da modalidade de ensi no a distanc ia a nivel universitario. Este precepto faríase real idade coa creación da Uni-

Para facer f rent e ás necesidades dos
Centros Rexionais seg un do est ablece o referido Decret o, é imprescindible a constitución
dun Patronato que se comprometa a subvencionar tódolos gastos de instalación e
sost enemento de acordo co convenio q ue se
estableza coa UNED. No apartado 2° do
Convenio para crea -lo naso Centro rexional,
si nálase "A Depu t ació n as urnírá o papel de
Entidade promotora responsable plena, fren te ó M inist erio de Ed ucación, at a t anto non
se consti túa o Patronat o corresponden t e".

•
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No Patronato da UNED de Pontevedra,
dado o se u carácter rexional están representadas ademais das Entidades promotoras anteditas, entidades públicas e privadas das
catro provincias galegas. A meirande parte
do presuposto do Centro é custeado palas
Entidades Promotoras·, aínda que tamén
contribúen Entidades e persoas privadas de
moi variada índole: Fundación Barrié de la
Maza, Celulosas S.A., Banco Central, etc.,
por mencionar algunhas.
A constitución do seu primeiro Patronato
prodúcese o 11 de outubro de 1973.
Presidente, o da Deputación . Vocais Natos: o Alcalde do Excmo. Concello de Ponte-.
vedra, o Director do Centro Rexional e o Director Xeral da Caixa de Aforros de Pontevedra. Vocais designados poi a U niversidade
a Distancia. Outro vocal designado polo Presidente da Excma. Diputación Provincial, e
Vocais designados palas Entidades Promotoras: Representante da provincia de Lugo,
Presidente da Deputación de Ourense e Presidente da Deputación de A Coruña, e
Secretario o Abogado do Estado.
A U N ED i nstálase de forma proviso ria no
ed ificio social da Ca ixa de Aforros de Pontevedra. No ano 1977 prodúcese un ha tentativa de traslado ó antigo Fogar Provincial, lugar onde lle sería construído un novo edificio, tentativa que non prosperará. No ano
1984 por acordo do 27 de xullo, a Deputación de Pontevedra merca un solar de 21.900
metros cadrados á Caixa de Aforros Provincial sito en Monteporreiro, coa finalídade de
cede lo á UN ED para que á súa vez a X unta

de Galicia constrúa o esperado Centro, ande
poder asentarse de forma defin itiva .
As posibilidades, que á xente traballadora ou de escasos recursos e con inquietudes,
ofrece este tipo de educación a distancia,
xustifican o éxito da UNED en todo o ámbito
naciona l, que experimenta en poucos anos
un crecemento notable do seu alumnado,
rondando no momento actual, e nas dez
carreiras que imparte a nivel de estado, os
100 .000 alumnos. Para o Centro de Pontevedra e curso académico 83-84 a cifra é preto
dos 2.000.
A importante función social que cumpre
este Centro, xustifica sobradamente o crecen te apoio económico, que dende o se u nacemento ve u prestándolle a Deputación,
aportación que é a máis elevada de cantas
percibe.
Evolución da aportación económica da
Deputación ó presuposto da U N ED, segundo datos facilitados por dito Centro:

1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . 154 .000
1975 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . 127 .963
1976 ............ ......................... 6.232.900
1977 .......................... .. ........ 9.214.218
1978 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1o. 352. 504
1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 .000 .000
1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 .500 .000
1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 .500 .000
1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. 700. 000
1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23. 000.000
1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 .500 .000
1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28. 000. 000
•
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Mosteiro de Poio. Escala de Canteiros.

•
ESCOLA DE
CANTE IROS

Dende a súa iniciación, a Escala de Canteiros de Pontevedra, hoxe Fundación Pública da Excma. Deputación de Pontevedra, est ivo insta lada no monumental M osteiro de
Poi o, en locais cedidos dentro do mes m o pola Comunidade dos RR. PP Mercedarios que
rexenta dito Mosteiro.
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A vida desta Escala é moi breve, se tem os en canta que abríu as súas aulas e talleres o 15 de xa nei ro de 1979. Os obxectivos
que deron lugar á creación da Escala de Canteiros, podemos agrupalos en xerais, primarios e secundarios. Entre os xerais, figura o
de dar continuidade ó oficio de Canteiro, tra dicional nesta provincia onde tantos ilustres
"arginas" naceron e souberon extende-lo
seu oficio e a súa arte por toda a xeografía da
península ibérica e aínda alén das súas fronteiras, prestixándoo. Como fins primarios, o
de ensinar como traballa-la pedra e o de
estimula-la
vocación artesanal e artística ca .
ra o traballo en pedra. No canto dos secundarios: a creación de pastos de traballo en
canteiría: dispar dun colectivo de profesionais que podan traballar na restauración
de monumentos, nas empresas da construcción que o soliciten e no taller artesanal da
Escala; conservar e promociona-la arquitectura tradicional e a escultura popular no seu
propio entorno, ó igual que a creación dun
centro de investigación ·e tratamento da
pedra.
Na súa etapa inicial a Escala de Canteiros
de Pontevedra, foi unha creación do Ministerio de Cultura, a proposta da súa Delegación
Provincial, e rexeuse por un Patronato que
presidía o Delegado Provincial de Cultura e
no que se integraban representacións dos
sectores educativo-culturais, entre eles un
representante da Excma. Deputación Provincial. O presuposto da Escala nos seus tres
primeiros anos de andadura, cubríuse coa
subvención do Ministerio de Cultura, como
fundamental, e desapareceu en 1981 polo
que, ó carecer de recursos, a Escala tiña que

Taller da

~.'Escota

de Canteiros".

pecha-las súas portas a partires do 1o de xa neiro de 1982. Perante os perxuicios que no
arde educativo-cultural produciría dito peche
en canto á pervivencia dun oficio que acadou a súa máxima expresión nesta provincia,
os membros do Patronato solicitaron da Excma. Deputación Provincial que se fixese cargo da Escala, e ésta, como en casos semellan tes fixo con outros centros e institucións, dos que a súa historia se canta neste
libro, acolleu a Escala de Canteiros para
evita-la súa desaparición, facilitándolle os
medios económicos precisos para continuar
un labor apenas principiado .
Xa con anterioridade, e dende o mesmo
ano do se u comenzo, a Deputación establece u Becas para os alumnos da Escala que
inicialmente foron seis de 50.000 pesetas,
que logo se tr'ansformaron en dez de 100.000
pesetas cada un ha. Na sesión do Pleno Provincial do 18 de marzo de 1982 acordouse integrar na Deputación a Escala de Canteiros,

•

Taller da "Escota de Canteiros".

habilitando para o seu sostenemento en dito
ano 1982 a cantidade de 5.000.000 de pesetas; e que se procedese á tramitación do expediente para converte-la Escala nunha Fundación Pública dependente da Deputación .
A aprobación dos Estatutos fíxose inicialmente na sesión do Pleno do 31 de xullo de
1982, senda sometidos a información pública por anuncio inserto no BOP n° 220 do 23
de setembro dedito ano, e aprobados defini tivamente e por unanimidade na sesión plenaria da Deputación do 3 de novembro de
1982.
O Patronato da Escala, con domicilio legal na Deputación Provincial, ten como órganos de goberno e administración a Xunta
Rectora, da que é Presidente o da Deputación, e o Consello Executivo Permanente,
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que preside o Deputado-Presidente da Comisión de Acción Social, que é á súa vez Vicepresidente da Xunta Rectora, formando
parte desta como Vocais, representantes de
distintos organismos culturais e educativos e
da Corporación Provincial.
O plan de estudios da Escala comprende
tres cursos, e ó acabalas outorgase o título
de Canteiro. Os que obtiveran este título e
cursen dous anos máis na Escala traballando
con aproveitamento nos talleres da mesma,
accederán ó de Mestre Canteiro. O calendario é o mesmo do curso lectivo oficial con sete horas diarias de clase e o profesorado imparte ensinanzas de Debuxo técnico e
artístico, Construcción, Canteiría, Historia
da Arte, Modelado e Escultura. A proxección desta Escala de Canteiros ó exterior nos

dous últimos anos foi notable, con celebración de diversas exposicións e viaxes de estudios . Os primeiros catro títulos de Mestre
Canteiro, ós alumnos que fixeron con aproveitamento os cinco cursos precisos para a
súa obtención, foron entregados no acto de
clausura de curso, do 27 de xuño de 1985, e
igualmente os once primeiros títulos de Canteiro, ós alumnos que completaron na Escola
os tres cursos esixidos para o seu outorgamento.
A súa evolución a partires da súa funda ción e nas ordes docente e económica, resú mese nos seguintes gráficos.
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A Deputación Cultural é un afeito apelativo no que esta Deputación parece sentirse
comodamente asentada e, aínda que non fo,
, .
.
ra este o un1co terreo no que 1nterveu con
certa relevancia, incluso posiblemente non o
máis notable, a verdade é que tanto a educación como a cultura en xeral, a xulgar polos
feitos, foron preocupacións constantes das
distintas Corporacións que se foron sucedendo, lográndose un ha maior popularidade
no eido das Belas Artes, campo no que mereceu do cidadán as maiores louvanzas.
Aínda que non tan recoñecidamente actuou,
tamén con notable acerto, nos sectores das
letras, divulgación cultura 1, investigación, . ..
como poderemos observar ó longo deste recorrido.
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BECAS E PENSIONS
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Alfredo Souto

A miúdo coméntase o fenómeno da institucionalización das becas de Be las Artes, reseñando os anos 1925-26, coa Corporación
de D . Daniel de la Sota, como punto de partida desta fermosa parcela da Deputación.
Pois ben, o fenómeno das Be las Artes é
unha vella aspiración que nos leva moitos
anos atrás, concretamente ó 1862 coa creación das primeiras pensións para o perfeccionamento das Artes nas capitais de Madrid
e Roma intentando a súa superación en 1880
coa creación e sostenemento da Escala de
Artes e Oficios de Pontevedra.

Manuel Angel.

Reflexamos aquí parte da sesión do 18 de
agosto de 1862 por entender que é o pri meiro testimonio claro neste senso. " ... Desexosa a Deputación de dar fomento na súa
provincia ó cultivo das Be las Artes e desexosa sempre, no límite das súas facultades, de
atender ós que por falta de recursos e que
con xenio e aplicación se ven imposibilitados
de seguir con éxito a carreira artística, sina lou a pensión de nove. mil reais anuais por
tempo de tres anos para facer os seus estudios en Madrid e outros tres mil reais para
que ultime os seus estudios en Roma .. . ".

•
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E esta pois a primeira institucionalización
das pensións ou becas que ben souperon
aproveita-los seus primeiros coñecidos beneficiarios, Juan Sanmartín e, o excelente
tallista, inexcusablemente esquecido, Mariano Cousiño. Por esta época o panorama
artístico de Galicia estaba dominado polo
costumbrismo de Federico Guisasola que
non só arrastraba con forza ós nasos creadores senón ás institucións como a nosa Deputación, que en 1878 merca ralle un cadro de
Alfonso XII polo que lle abonaría tres mii re.
a1s.
O desexo de todo artista de supera-las
súas fronteiras, fixo viaxar a París e a Roma,
co favor das pensións concedidas a Juan
San martín, a quen tamén se apoiou para
visita -las grandes exposicións universais da
época. Cunha viaxe á Exposición Universal
·de París de 1872, iniciará tamén, a súa primeira conexión coa Deputación ó extraordinario escultor e tallista Mariano Cousiño que
posteriormente recibiría un especial mimo da
· Deputación, outorgándolle incluso, un ha beca vitalicia a cambio da difusión e ensino da
súa boa arte na cidade de Pontevedra.

Carlos Sobrino.
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Francisco Asorey.
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Fernando Campo.

.

No ano 1883 subvencionarase ó pintor
José Serra, á vez que se lle concede unha
pensión para o perfeccionamento das artes
no extranxeiro a Manuel Angel, razón pola
que o pintor, regalaría á Deputación o cadro
de Pardo de Cela no Castelo da Frouxeira
que hoxe ocupa o seu lugar na Sala de Xuntas des te Pazo.

Fernando Acuña.
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Cara finais de século veranse favorecidos
os pintores, Benigno López Sanmartín, a
quen máis tarde se lle encargará a realización
dos retratos dunha boa parte dos Presidentes que hoxe forman a chamada Galería de
Presidentes desta Deputación; o tamén pintor Adolfo Vázquez doaría á Deputación un
óleo dos restos de Santo Domingo, e, José
García Negreira que en 1895 comenza os
seus estudios en Madrid para que logo se
prorrogara a súa pensión para perfeccionarse en Roma.

Antonio Meda/.

Luis Villafinez.

Subvencionaríanse os bos traballos de
Alfredo Souto Cuero, pai do que máis tarde
foi un dos máis importantes innovadores da
pintura galega, Arturo Souto, ó igual que as
pinturas de Ramón Rivas Llanos, sen
esquece-lo encargo feito en favor do escultor José Martínez Barciela para esculpi-lo
busto do insigne pontevedrés D. Eug6nio
Montero Rios, polo que percibirá mil pesetas.
Xa comenzado o presente século terá a
súa representación a fértil familia dos
Campo-Sobrino, sendo becados para estudios en Madrid, o escultor Fernando Campo
e o pintor Carlos Sobrino.

É reseñable o sorprendente comporta mento da Deputación para ca organización
da Exposición Rexional de Santiago, á que
se lle outorgará a nada despreciable cantida-

Anuro Souto.
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Uxío Souto.

Camilo NoguAíra.

Fernando Pintos.

466

de de 20.000 pesetas, sobre todo, se temas
en canta que nos referimos ó ano 1908.
O ano 1910 é un ano de recollida de boas
colleitas, outorgándoselle ó pensionado escultor Fernando Campo a tercei ra medalla de
honra da Exposición Nacional de Belas Artes
da Corte, na que tamén se concede un pasto
de honra de mención en favor doutro pen-,
sionado pontevedrés, D. Carlos Sobrino. O
ano seguinte prodúcese outra grande satisfacción, esta vez, a cargo do xenial violinista
Manolo Ouiroga, a quen se lle concede o
grande premio do conservatorio de París po·lo hábil manexo do violín cunhas mans que
tamén souberon empregar con destreza a arte do debuxo .
Os éxitos de Fernando Campo levaranlle,
en 1914, a acadar unha beca para perfeccionarse en Roma, ó mesmo tempo que empeza como pensionado para Madrid outro
grande escultor, Francisco Asorey. Algúns

...

•

R. Rivas.

José Sesto.

anos despois iníciase, aínda que con máis
modestia, o tall ista Alejandro Cabanelas,
pensión que se lle destina para estudios en
Santiago de Compostela.
Abrirán a dourada época da nosa arte
dos anos vinte, dúas figuras importantes, o
pintor Antonio Meda! e o entón xoven
xordo-mudo que lograría grandes éxitos, o
escultor José M a Acuña .
a) Daniel de la Sota e unha Corporación
.
para a renovac1on.
Coa Corporación de D. Daniel de la Sota
iniciase un forte impulso en tódolos eidos
culturais, destacándose dous feitos de especia l transcendencia no terreo das artes, dun
lado a creación do Museo Provincial, con esforzos, iniciativas e logros que foron e son
escepciona lmente incuestionab les, e doutra
banda a nova regulamentación e defin itiva
institucionalización das becas para artistas,
/

Roxelio Lorenzo.
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L. Pintos Fonseca.

órbita na que xi rará o máis importante g rupo
renovador da arte galega .
Laxeiro.

•

Virginia Blanco.
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A década 1925-1935 será recoñecida como a época dourada dunha xeración que
abriría os camiños cara unha renovación do
bo facer artístico en Galicia, iniciada cos primeiros becados que saíron daquela memorable sesión do 18 de febreiro de 1926, levada por aquela relevante Comisión formada
por Alva ro Berasategu i, Castelao, Eduardo
Castedo, Losada Diéguez e Gaspar Masó .
Segu ndo se dicía, con aqueles novas
prantexamentos tratábase de " . . .amparar e
ordenar en senso artístico esa iniciación perfectamente acusada nalgúns xóvenes nadas
na provincia que levados da súa inspiración
creadora, poñían no barro, a madeira, o lenzo ou o pentagrama anceios de beleza e esperanzados esforzos de progreso artístico. E
non podían esquecer que moitas veces restando enerxías ó inxen io, a ca rencia de medios poñía nestes namorados da beleza e da
armonía as sombrías notas dun pesim ismo
que era preciso destruir. Porque á provincia
impórtalle tanto como a eles a realización

M anuel Colmeiro.

das súas aspiracións, pois a súa gloria, se al gún día chegasen a merece la, cubriría por
igual a súa frente como a xenerosa axuda de
q uen lles hou bera es ti m u lado .. . " .
Desta primeira fornada de becarios do
vinteseis sairían: L. Martínez Villafínez, G.
Taboada Infante, A. Alén Buceta , Carlos
Maside e o xa mencionado José M 8 Acuña,
pero desta importante etapa sairían moitos
máis e tamén de significada importancia como: M. Torres, A. Souto, M. Colmeiro, La xeiro, V. Blanco, xun to a outros máis, aínda
que de menor recoñecemento como Uxío
Souto, G. Sesto, Castro Arines, E. Fernández Roda l, M. López Campos, M. Langa, 8 .
Ouinteiro, C. Nogueira, J. Jamardo, V. Prado y Salas, l. Senra, e Pérez Rey .
b) Guerra e posguerra, silencio e lenta re.,
cuperac1on.
O forte empuxe da xeración renovadora
verase truncado no ano 1935, ano de supresión das becas, no que xa se presaxiaba a
triste rea lidade dos t res anos fraticidas, nos
que como parecía natural, o silencio presidiu
o mundo da arte.

Carlos Maside.

Manolo Torres.
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Aramburu Nuñez.

A partires do ano corenta, partindo do
novo carpo que agora formaban as becas
orientadas nu n sen so paterna lista e partidista, comenzan a reincorporarse algúns dos
antigos becarios que trataron de
reemprende-lo camiño, aínda notándose
grandes e importantes ausencias testimoniamos nestes anos a Paisa, Rivas Briones,
Manuel Cortés, Rogelio Lorenzo, Alvaro
Montes e os reaparecidos con becas ou axudas Rodal, Laxeiro, Ouinteiro, V. Blanco e
Rafael Alonso.

Rafael Alonso.

Entre os anos cincuenta e sesenta integraranse como becarios Aramburu, A.
Guerra e Fernando Pintos, manténdose, Ri vas Briones, Rafael Ubeda, e Rafael Alonso
con algún tipo de subvención .
A década dos setenta experimenta un
novo e forte impulso integrado no colectivo
Atlántica que formarán filas na chamada
avangarda dos oitenta con Mantecón,
Freixanes, Lamazares e Moldes.
Nesta década dos setenta tamén se integrarán ó grupo de becados, Manolo Caballero, Martínez Vilanova, Víctor Osario,
Silva Núñez ·e Manuel Soenga.
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Rafael Ubeda.

•

•
BIENAIS DE ARTE

No pasado mes de agosto celebrouse a
decimoséptima das Bienais de Artes Plásticas, cumprindo, ano a ano, co compromiso
de manter na nasa provincia o delicado latexar da creación artística, compromiso que
como xa coñecemos non se reducíu exclusivamente ás bienais ás que aludimos senón
tamén ás pensións e becas de pasadas Corporacións que no presente culminarían con
estas mostras de arte, recoñecidas como un
dos acontecementos de maior t ran scendencia no mundo artístico do territorio nacional.
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Iris Lázaro.

A afortunada idea de establece-las
biena is, xurdíu case como unha necesidade
nacida das exposicións que se viñan xa celebrando no Palacio Provincial, formadas por
aqueles xóvenes aspirantes ás becas que se
ofrecían, cumprindo así as bases do concurso que lles esixían amasasen publicamente
as súas capacidades creativas, debendo ademais, revalida -las obras presentadas coa elaboración "in situ" da lgún dos seus traba llos.
Os seleccionados nestas exposicións serían
•
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os futuros becados para o estudio e perfec.
,
.
c1onamento nas suas respect ivas artes.
Pareceu, entón, que resultaría interesante reun ir nunha exposición conxunta toda a
arte con ti da na nosa provincia, dando lugar
así, á 1 Bienal Provincial de Arte 1969.
Esta primeira Bienal f oi organizada coa
importante colaboración da Delegación de
Información e Turismo de Pontevedra e a
Caixa de Aforros Provincial, sumándose en

•

- posteriores edicións o Concello de Vigo e a
Fundación Barrié de la Maza con participacións económicas nalgúns premios dos
outorgados. Actualmente a Deputación responsabilizase por enteiro da súa organización e dotación.
Do día 20 de xullo ó 20 de agosto, como
estaba previsto, tivo lugar a exposición ó
público, aínda que a súa clausura houbo de
prorrogarse ata acaba-lo mes, palas esixencias dos innumerables visitantes. Este foi un
dos acertos, o de lograr atraer a eses dous
públicos, o de veraneantes que por esas datas inundan as nosas costas e ese outro
público que anualmente festexa as súas festas patronais durante case todo o mes de
agosto .
Carmen Rojas.

Quesada.

A solemne apertura do día 20 de xullo
coa presencia das autoridades locais, foi superada na súa clausura a cargo do entón Ministro de Información e Turismo .
Para segui-la exposición presentouse ó
público un, modesto pero ben realizado, ca tálogo, onde figuraban os autores participantes e as súas correspondentes obras.
Nesta .primeira ocasión convócase ós artistas que traballan as distintas técnicas de
óleo, acuarela, debuxo, grabado e escultura,
tendo un amplo eco de participación polo
que se fixo preciso unha previa e ríxida selección pola que se presentaron ó público untotal de 72 pinturas e 18 esculturas, obras reali zadas por 56 autores, acompañadas dunha
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Rafael Ubeda.

importante colaboración do escultor Piñeiro
que cedeu dezaoito das súas máis fermosas
esculturas.
O resultado final foi, o éxito, sorprenden te, tanto para os organizadores como para o
público, de maneira que algunha prensa local calificaríao como o maior acontecemento
en Pontevedra nos últimos 25 anos .
A pa rti res desta pri mei ra B iena 1e ata a ú 1tima poderíamos resumi -la súa evolución en
tres etapas fundamentais.
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a) Unha primeira etapa ata o ano 1977,
que podemos calificar de continua superación. O efectivo esforzo por amplia -lo espacio territorial , superando localismos; da 1 a
Bienal Provincial de 1969, pasouse en 1970 a
¡a Rexional, e, en 1971, a ¡a Nacional, intercalándose as dúas últimas, ata 1974, en que
tivo lugar a 1 a Internacional; a partires de entón alternaranse, as Nacionais e 1nternacionais. Simultaneamente iranse introducin do mellaras parciais, supérase a pulcritude
das montaxes, acádase grande calidade nos

•

Buciños.

catálogos, que en numerosas ocasións obrigou a repetir ed icións, auméntase o valor
dos prem ios. Nacen actividades comp lementarias, como son, a ce lebración, a partires de
1972, das EXPO, exposicións posteriores a
cada Bienal, nas que se reunía un ha ampla
mostra dos artistas galardonados de cada
ano, que se acoplarían ás Bienais ata o ano
1982 no que desapareceron.

P. Elorriaga Urtiaga

Foi importante a novidade aportada pala
Bienal de 1973, coa concesión dun
matase.
los especial, outorgado pala Dirección X eral
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Antonio Heredero.

--

Solla.

de Correos que se mantivo, anualmente e
ata a última edición de 1985.
b) Unha segunda etapa, dende 1977 a
1981, que se pode calificar de decadente. A
partires do ano 1977, a crítica empeza a esixir
algo máis das Bienais, que, entran nun
período de estanca mento, repetición e de
baixa calidade. Cuestiónase a validez dos
concursos competitivos, a obxetividade dos
tribunais seleccionadores, e fálase de amiguismo e estatismo en xeral . Nas edicións de
1978 e 1979 sucede algo semellante, e extrémase a acritude das críticas. Consciente da
situación, a Deputación nun intento de superarse, integra ós artistas na elaboración
dunhas novas bases que se traducen na supresión dos premios en metálico, quedando
só a concesión de tres medallas con carácter
de honra e asúmese o compromiso de adquisición de obras expostas por valor de ata
1 .000.000 de pesetas. Os cambios introducidos nesta Bienal de 1980, non convencerían
a ninguén chegándose na edición de 1981 ó
que a prensa consideraría como un "estrepitoso fracaso das Bienais", sucedéndose o
ataque frontal da crítica e outros comenta rios que apuntaban á súa morte.
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Rivas Briones.

Rafael Alonso.

Aram buro Nuñez.

e) Na terceira etapa o sobresaínt e será o
seu impacto a nivel nacional.
A reacción da Dep utación ante o fracaso
da última Bienal de 1981, non se fará esperar, replantéxase a situación cun verdadeiro
espírito renovador, que concluirá nunha serie de novas. posicións: pa rticipación, na organización, de persoas relevantes na cu ltura
alleas á Deputación; supresión defin itiva de
premios e medal las; cambio do espírito com petitivo polo didactismo; incorporación da
avangarda da arte; complemento das Bienais
con actividades paralelas, conferencias, proxeccións, actos cultura is ... e inclusión de ex-

posicións monográ fi cas na honra ós exbeca dos da Deputación. Un ha exposición
especial na que se outorgarán dous premiosbecas de 300.000 pesetas ca da unha, abrirá
unha nova posibilidade ós "xóvenes
va lores".
O cambio, en 1982, supuxo un grande
impacto no público, o agotamento dos catálogos ás 48 horas da súa apertu ra, e as máis
de 100.000 persoas que, pasaron a visitala,
son unha testemuña clara do éxito do enfo.
. ,
que dado a esta nova etapa, que convert1ra a
Pontevedra na "capital de verán da Arte Nacional".
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Jesús Buisán lbor.
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Manolo Ouiroga
violinista becado
por la Diputación .

•

•
AS OUTRAS ARTES

Aínda que as artes plásticas foron as privilexiadas nas atencións da Deputación,
tampouco faltaron os apoios ás outras artes
palas que taremos un breve recorrido.
a) Música
No terreo da música, no que a sorte non
quixo proporcionar-nos abundantes figuras,
pero que o esforzo verase ben compensado
cos, éxitos do xenial violinista Manolo Ouiroga.
Que teñamos constancia , a primeira conexión da Deputación co medio musical,
parte do compositor Ricardo Pérez, quen,
supoñemos polo apoio recibido, dedico u á
Deputación, en 1881, a súa composi ción
"Recordos Xuveniles". Posteriormente, en
1883, concederase unha pensión para estudios superiores no Real Conservatorio de
Madrid , a Ramón Salazar, e outra para o
Conservatorio de París, en 1888, a Humberto
González, iniciándose como pensionista, no
ano seguinte, a pianista Josefa de la Hoz.
Xa en 1903, cando o virtuoso neno Manolo Ouiroga tiña só once anos, se lle autor-
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gara a pnme1ra pens1on para os seus estudios no Conservatorio Superior de Madrid,
onde se faría discípulo do notable profesor
José del Hierro. Posteriormente, en 1909,
pasará ó Conservatorio de París, onde nunha
selección de 300 aspirantes acadaría o número un. A circunstancia de ser extranxeiro
impedíulle presentarse ó concurso parisino
ata transcurrí -los dous anos regulamenta rios, ó cabo dos cales acadaría o primeiro
grande premio de París instituído polo insigne Sarasate. A consecución deste premio
valeríalle o recoñecemento do seu pobo natal , Pontevedra , que o recibiría cunha grande
festa popular, incluídos xigantes e cabezu dos, e unha solemne recepción no Teatro
Principal da capital.
A partires de entón, M . Ouiroga ,
recorrería as principais capitais de Europa e
osEE. UU. despertando un ha grande admiración , que tamén soubo recoñecer a nosa Deputación, nomeándoo, en 1946, Artista Pensionado Vitalicio.

Folklóricos e Masas Corais, polos que estes
comprometíanse facer un determinado nú mero de actuacións, de asistencia gratuita,
percibindo a cambio un has determinadas su mas compensatorias do seu traballo.
No primeiro convenio de 1981, participa ron cinco Bandas de Música con cincuenta
actuacións, dez Masas Corais con cento cincuenta, e oito Grupos Folklóricos cun centenar. Afortunadamente, estes plans, tiveron a
súa continuidade ata a actualidade, aumentando moito o volume de participación, con signándose para o presente ano de 1985 a
cantidade de 20.075.600 pesetas.
Houbo, naturalmente, outros artistas que
se integraron ó favor das pensións. No pri meiro tercio do presente século integraranse, como pensionistas, en 1906, a pianista
Carmen Negrao Blein, en 1915 na arte do
canto, lsaura Villaroz, e en 1918, a nena Afri ca López outra grande virtuosa do violín.
A partires do ano vintecinco pensionara se unha longa lista de aspirantes artistas da
música que chegan ata a actualidade, manténdose no presente ano de 1985, cinco becados, tanto para o Conservatorio Superior
de Madrid como para as súas filiais.
A importante transformación sufrida nos
anos 1981 e 1982 no terreo cultural, afectou,
en boa medida, ás artes musicais principián dose o que se denominou, en 1981, Primeiro
Plan Cultural, polo que se pretendeu facer
un labor preferente de expansión cara tódalas
zonas da provincia e en especial as rurais.
,
O citado plan deu lugar ós primeiros convenios que se estableceron entre a Deputación
e un conxunto de Bandas de Música, Grupos

Foi un grande ano, tal vez irrepetible, o
de 1982, no que ademais dos convenios
correspondentes, e a través do chamada
Plan Adic ional, fixéronse tres interesantes
ciclos musicais:
1) Ciclo de Música Contemporánea. N este ciclo pretendeuse un encontro coa música
de avangarda, aglutinándose nun amplo repertorio, dende a música instrumental á vocal, pasando poi a electroacústica, que unido
a unhas sesións de cine experimental,
celebraríase nas cidades de Vigo e Pontevedra .
2) Ciclo Enrique Macías. O obxectivo fun damental deste ciclo foi o de prestar apoio e
difundí-lo labor dun compositor da nosa provincia que xa, en 1981, lograra un dos premios de investigación que esta Deputación
o u torga.
3) Ciclo de Concertos de Órgano. Celebráronse no inmellorable marco do Mosteiro dos Pais Mercedarios de Poio, un total
de cinco concertos a cargo do organista Mi•

483

guel del Barco Gallego, catedrático e director do Real Conservatorio Superior de
Madrid. A grande aceptación entre o público
destes concertos, fixo que este ciclo continue celebrándose nos anos seguintes.
b) Teatro
O teatro, a pesares de estar notablemente arraigado na nasa cultura, non acadou
unha presencia significativa entre as accións
da Deputación, ata os xa mencionados plans
culturais que arrancan de 1981.
No pasado século, a única solicitude coñecida, é a realizada por H ipólito Fernández
no ano 1885, a fin de iniciar estudios superiores en Madrid, de Arte Lírico-Dramático,
que ademais sería denegada pala Corpora.,
,

CIOn.

No presente século, exceptuando algunhas colaboracións feítas nos anos de
posguerra, a través do SEU, subvencionando o teatro universitario, e as pequen as
aportacións ós coñecidos Festivais de España dos anos sesenta, nada significativo coñecemos ata chegar ós xa mencionados
plans culturais dos anos 1981 en adiante, nos
que tamén se tivo en canta o teatro, canal izándose as colaboracións a través de convenios polos que se acordaban subvencións a
diferentes grupos, segundo número de actuacións comprometidas e que eran de asistencia gratuita ó público. Estes convenios ti veron continuidade ata o presente ano, no
que se estableceron acordos con trece grupos teatrais, nas súas dúas modalidades de
profesionais e aficionados ou escolares, para
os que se presupostou unha cantidade moi
próxima ós catro millóns de pesetas .
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Tamén, o chamada Plan Adicional ou
Complementario de 1982, tivo unha grande
incidencia no mundo do teatro, organizándose o 1 Festival 1nternacional de Teatro, festival que se celebrou durante cinco días con secutivos e simultáneamente nas cidades de
Vigo, Pontevedra e Vilagarcía, levándose
gratuitamente ó público un total de dezasete
representacións teatrais, nas que se incluía
como novedade o teatro ó aire libre cunha
-especial dedicación ó público infantil. Os diferentes grupos procedían de Galicia, Valen cia e Madrid e os extranxeiros de Francia e
os EE.UU.
e) Cine
A arte da imaxe viva, o cine, foi aínda
menos afortunado, despertando un certo receo entre as institucións oficiais, co que o
xenial invento dos Lumiere, houbo de esperar algún tempo para que lle fora recoñecido
o seu espacio entre as artes.

•

A única mención que coñecemos, dentro
do pasado século é puramente anecdótica e
casual e retírese ó ano 1899, no que o delegado dos Lumiere, Luis Martínez, houbo de
ser internado por canta da [)eputación, ó
sobrevi rlle un estado de tolería, no transcurso dunha proxección en Pontevedra, celebrada a só tres anos de ter sido estreado
"tan extraño aparato" no Salón lndien de
París.
Fora dunha subvención outorgada en
1919 á empresa Galicia-Films para a realización dunha película de paisaxes e monumen tos e algunhas esporádicas subvencións a
cine-clubs, nada máis podemos aportar neste campo .
d) Fotografía
Polo que respecta á imaxe marta, a
. fotografía, a maior aportación coñecida é a
realización anual do Concurso-Exposición
fotográfico polo que se outorgou un grupo
de premios ás mel lares fotografías presentadas en dita exposición pública. Es tes
concursos-exposicións veñen celebrándose
dende o ano 1973 sen que ata o momento
parezan ter logrado rebasa-lo listón do puramente aficionado.
Tivo, sen embargo, unha moi boa acollida entre o público, a chamada exposición
"Vinte anos da Vida Pontevedresa", que realizada no propio Pazo Provincial, conseguí u .
reunir un importantísimo número de
fotografías, cedidas na súa grande maioría
polo "Diario de Pontevedra, periódico desta
cidade.
Coa intención de rematar este longo
capítulo dedicado ás artes, debemos dicir,
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que coa finalidade de promover inquedanzas
neste terreo, a Deputación, no ano 1983,
aprobaría as bases dun convenio a celebrar
coa Asociación de Fomento da Expresión
Plástica e Artística de Pontevedra'/ para
contribuir ó desenrolo dun taller de Expresión, para o que se concedeu unha aportación de tres millóns de pesetas.
11
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•
PUBLICACIONS E
BIBLIOTECAS

A política bibliotecaria da Deputación ti va a súa aprendizaxe, no século pasado, a
través da Biblioteca de Pontevedra, coa que
mantivo estreita vinculación durante un longo período da súa historia, como expoñemos
no se u capítulo correspondente. X a máis recente mente este labor canalizouse a través
do Centro Provincial Coordenador de
Bibliotecas e a partires dos últimos seis anos
por medio da súa propia biblioteca especializada, institucións ás que tamén lles dedicamos capítulo aparte.
Ademais desta acción que podemos considerar institucional, a Deputación interveu
dunha maneira activa e directa en apoio do
libro e publicacións xa dende moi antigo.
a) Publicacións
Excluíndo a publicación do Boletín Oficial
da Provincia, iniciado a mediados do ano
1834 a cargo do impresor Manuel M a Vi la, ó
que ben podemos considerar como "incu-
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nables" de Pontevedra, os primeiros testimonios que atopamos, en canto a publicacións se refire, móstransenos a partires do
ano 1862 coa subvención outorgada a H ipólito Padui para a publicación da obra titulada
"Opúsculo sobre o Azufrado das Viñas" ..ou
co compromiso de imprimir, en 1864, a obra
de Antonio Valenzuela Ozores "In Re Rusti ca Opera N e Plinio", á que ademais, a Deputación, outorgara o "Premio Agrícola" por
un valor de 10.000 reais.
A partires de entón iríase formando unha
política de apoio ás publicacións, que, aínda
que de xeito informal, fora adquirindo carácter tradicional, acadando os seus mellares
momentos entre os anos 1880 e 1910, ano,
este último, en que se operou unha acción
restrictiva do que segundo se di cía " ... víñase
facendo con demasiada prodigalidade", co
que se comenzaría un empobrecemento nesta actividade, actuándose a partires de entón, dun xeito ·aillado e en m o itas ocasións
condicionado ós intereses políticos de cada
momento, non volvendo recupera -la esplendidez daqueles últimos anos do pasado século e os primeiros do presente.
Houbo nestes últimos anos unha lenta recuperación sen terse logrado aínda un criterio uniforme ou definido, actuándose con
pautas semellantes ás do pasado, é dicir,
apoiando esporádicamente determinadas
publicacións e a través da adquisición dun
determinado número de exemplares ou ben
asumindo a súa impresión.
Para aproximarnos a unha idea do que foi
esta actuación trataremos de moldear ese
conxunto de actividades, respostándonos a
tres preguntas claves:

1) ¿A quen chegaron estas axudas?
Dun xeito xeral prestábase colaboración
preferente ós autores da provincia e ós galegos, ó igual que se fai actualmente. A
maioría natural destes autores correspondía
ó profesorado do Instituto, das Escalas Normais ou das propias como a Agrícola, instaladas na provincia, aínda que tamén, por supasto, Profesores da U niversidade e out ros
de recoñecido prestixio como Murguía,
Valle- lnclán ... etc.
2) ¿Qué temas foron os elexidos?
Nesta cuestión podemos dicir que a única liña máis ou menos definida foi a da segunda mitade do século pasado, na que os
temas elexidos orientábanse cara asuntos de
educación primaria, investigación agrícola e
estudios médicos e sanitarios. Posteriormente incluíronse temas históricos, literarios e
artísticos e máis recentemente a banda está
a berta a tódolos temas que podan resu ltar de
interés, económico, social e cultural, pero
sempre no ámbito territorial de Galicia e
cunha certa preferencia ó da provincia.
3) ¿Có mo se establece u a colaboración?
O sistema con que se operou presentábase en varios tipos diferentes de acción. O
maio ritario é o da adquisición dun determinado número de exemp lares, en calidade de
subvención, para a publicación dunha determinada obra, variando entre vinte e trescentos como norma xeral, o número de
exemplares adquiridos, sen que podamos
determinar criterio algún na fixación deste
número de exemplares, acadando os

maiores volumes os referidos a materias escolares. Naturalmente hai casos atípicos que
chegan nos seus extremos entre os dous e
os mil exemplares. Os mil exemplares son os
da obra "El Apóstol Santiago", adquiridos
en 1878. Hai outros moitos exemplos como
en 1892, con cen exemplares á obra "Río Lérez" de Celso Ga reía de la Riega; en 1894,
con cento sesenta exemplares, a de Torcuato U lloa Arlequinadas"; en 19001 a obra
"Burbujas" de Rogelio Lois; en 1900 e 19031
respectivamente as obras "Cenizas" e "Sonata de Otoño" de D. Ramón Valle-lnclán,
tamén en 1903 con setenta exemplares a
obra de Victor Saiz Armesto titulada "Análi sis y ensayos"; en 1905, concento cincuenta
exemplares,
as
obras
"Cuentos
Humorísticos" de Enrique Labarta Pose e
"Flor de Santidad" de D. Ramón Vallelnclán e no mesmo ano con doce exemplares
"Problemas de filología comparada" de A.
Amor Ruibal.
11

Naturalmente foron moitas máis as obras
e autores coñecidos que participaron destas
colaboracións, como Cuveiro Baldomero
Lois, Sara Lorenzana, Rogelio Lois, Hipólito
Codesido, Pérez Constantí. .. etc .
1

Outra das f ó rmulas empregadas era a tra vés da simple subvención, sobre todo naquelas obras pendentes de publicación, como en 1867, a obra de Emi lio Cauto Salud
"Aforismos morales ... " dotada con co renta
escudos; en 1870, a de Emilio Alvarez Giménez "Estudio sobre las faltas del Lenguaje
que se cometen en Galicia" dotada con cen to cincuenta pesetas; ou as obras de Gerardo Alvarez Limeses "Versos Morales" a de
Jaime Solá Mestre "Todo Malo" e a de Ni-
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colás La borda "Historia de Vigo", dotadas
con mil pesetas en 1891; e con cincocentas
pesetas, en 1897, a obra "La Gallega" de
Celso García de la Riega ...
En ocasións ofrecíanse ambas posibilidades a elección do propio autor, como en
1880, a Nicolás Fernández pala súa obra
"Reconquista de Vigo" ofertándolle cincocentas pesetas de subvención ou a adquisición de douscentos cincuenta exemplares.
Outras fórmulas, xa de menor uso, era a
suscripción previa á publicación, dun determinado número de exemplares, como se utilizou na obra "Estudios sobre la época Céltica en Galicia" de Leandro Saralegui y Mendivia, cunha suscripción de vinte exemplares, o u en 1875, a de Da río U !loa "8 ibliografías Gallegas" con oitenta exemplares; ou
a suscripción, en 1900, con dez exemplares,
da Revista "Galicia Histórica", di rixida por
Antonio López Ferreiro .
.
Pouco usada no pasado pero de maior
uso na actualidade, é a fórmula de cubrir enteiramente a publicación, como se fixeron,
1880, a obra titulada Caldo Gallego", ou en
1903, "Galicia Antigua" de Celso García de
la Riega, en 1920, a publicación conxunta,
Concello e Deputación, das obras completas
de Concepción Arenal, e máis recentemen te, en 1983, a obra ''Barcos en Galicia" de
Gaspar Massó.
Out
ro
método,
aínda
que
o
menos
usual,
..
foi o de pensionar ós escritores, como se
afirma na sesión do 4 de abril de 1873 en que
se di ter pensionado a escritores como
Martínez Padín e Murguía.
Manuel M urguía é un caso insólito, batendo tódolos records de colaboración e paI/
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sando por todo tipo de modalidades
incluíndose a de dotación dun soldo, caso
, .
unrco que conecemos.

-

Murguía inaugurará en 1860 as subvencións a escritores, concedéndoselle nesta
data unha pensión de catro mil reais por cada un dos dous anos que selle outorgan para
a realización da súa dilatada obra "Historia
de Galicia".
En 1864 subvenciónase e adquírenselle
exemplares da obra "Diccionario de Gallegos
C~lebres". En 1872, debido ó retraso que
sofre a publicación do seu terceiro tomo da
Historia galega que está facendo e pola que
viña percibindo unha subvención continuada, a Deputación decide reclamarlle as

cuarto tomo en 1891 e en 1895 adquíríndoselle douscentos cincuenta exemplares
da obra "Eufrosa". Finalmente en 1913 subvenciónarase con mil pesetas a publicación
do quinto tomo da súa historia galega, á vez
que se acorda facerlle un ha homenaxe de toda Galicia polo cumprimento dos seus 80
anos, dez anos antes do seu falecemento no
1 de febrei ro de 1923.

cantidades percibidas incluso levándoo ó
xulgado. Naturalmente esta actitude foi soamente momentánea xa que en 1882 aínda
se lle concederá unha nova subvención para
remata -la súa obra ''Origen de los foros y
causas de su decadencia", e en 1885 outórgaselle o nomeamento de Cronista de Ga licia
polo que a Deputación lle libra un soldo
anual de mil duascentas cincuenta pesetas.
Seguirá recibindo axuda na continuación da
súa "Historia de Galicia" publicando o se u
terceiro tomo, en Barcelona en 1889, e reclarr.ando o seu soldo ata as publicacións do
se u cuarto e quinto tomo, publicando nese
tempo parcialidades "Reg ionalismo" en
1890, aparecendo os primeiros cadernos do

•

Non foi tan afortunada a súa dona
Rosalía de Castro, a má ís grande poetisa galega de tódolos tempos, á que a súa timidez
e humildade non lle permitían as habilidades
do seu home, da que tan só temas constan cia nunha ocasión, por unha solicitude feíta
pola Sociedade de Amigos do País no ano
1884, un ano antes do seu falecemento, pola
que se pide a adquisición de cincuenta
exemplares da obra "A Orillas del Sar", engadindo que non o pide ela pala súa excesiva
modestia aínda que "hoxe vive pobre e enferma no se u retiro de Padrón .. . " . A res posta da Deputación é, naturalmente afirmativa,
engadindo que nunca deixará no olvido ós
seus ilustres.
,

E moi probable que se pregunte ó lector
que facía a Deputación cos exemplares que
adquiría. A resposta é que, dende un principio, o que fixo foi repartir ós Deputados dos
correspondentes partidos estes libros que á
súa vez repartirían entre as escalas do seu
distrito ou ben entre os Concellos ou
bibliotecas segundo fose a súa temática . Al go semellante se fai actualmente
distribuíndose entre escalas, bibliotecas,
centros cultura is ou organ ismos oficiais.
Para rematar este capítulo imos mencionar unha importante iniciativa nacida no
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ano 1984 pala que se estableceu un plan de
promoción do libro a través da entrega de
pequenas bibliotecas básicas e lotes de
libros, a fin de estimula-la lectura tanto nos
centros rurais como escolares. Esta primeira
iniciativa outorgaría, en 1984, 16 bibliotecas
básicas cun valor de 4.418.680 pesetas e 75
lotes de libros por valor de 1.790.250 pesetas.
b) Biblioteca de Pontevedra
Na Instrucción para o goberno e admi-
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nistración das provincias dada en R. D. de 30
de novembro de 1833, no seu capítulo XII,
alude ás bibliotecas públicas e Museos, ande
se exorta ós Xefes Políticos a instalar nas
súas ~espectivas provincias estes establecementas a través das compras de bibliotecas
malvendidas de falecidos célebres das localidades, adquisicións de libros de autores locais ... de tal xeito que poidan suministra-los
primeiros libros para a formación dunha
Biblioteca Pública.
A Biblioteca de Pontevedra nace ó amparo de dúas institucións educativas instaladas
uns anos antes, referimonos ó Instituto e a
Escala Normal de Mestres. Segundo coñecemos por Villamil, a Biblioteca de Pontevedra, se formaría cos fondos procedentes
dos mosteiros suprimidos por efectos da desamortización, ubicándose no ex-convento
.
. ...
da Compañía de Xesús da cidade, onde
tamén se atopaban as dúas institucións antes citadas. A apertura parece que tivo lugar
o día 2 de febreiro de 1849 aínda que en realidade para esa data a Biblioteca non estaba
disponible, segundo se desprende dun comunicado dado polo Director do 1nstituto O.
Santiago P. Pardo, con data 8 de abril do
mesmo ano, quen fora o peticionario da instalación da Biblioteca, no que se di'' ... que
non se lle entregou máis biblioteca que unha
porción de libros ... libros que veñen quedar
en número insignificante de obras e aínda éstas incompletas, senda o resto enteiramente
inútiles, pois están reducidas a polvo e montóns de papel, sen que ata a data ingresaran
nin máis bibliotecas nin máis libros procedentes de conventos suprimidos, nin por
outro conducto .. . " Engade ademais que

se estaba procedendo á organización coa
formación de íAdices realizados por dous ca tedráticos . Oueixase igualmente da imposibilidade de fa ce-lo labor por non ter instaladalas estanterías correspondentes.
Esta pobreza con que, ó parecer, se ini ciou a Biblioteca, parecía en principio razonable pois o efecto desamortizador incidíu
con maior rigurosidade nos inventarios de
xoias que nos documentais e bibliográficos,
como se recoñece na Instrucción ós Gobernadores dada en R.O . de 28 de xu ño de 1859
" .. . Malograda · a coxurtura de conservar e
distribuir con acerto os tesauros que nos
seus arquivos e bibliotecas encerraban os
Mosteiros e conventos suprimidos, é de
grande importancia garda-los últimos despoxos ... .
Por outra banda os seus primeiros presupostos deberon ser moi menguados xa que
figuraban en conxunto con outros gastos do
presuposto do Instituto que á súa vez estaba
a cargo dos fondos provinciais.
Non dispoñemos de novas precisas sobre
o desenvolvemento da mesma ata o ano
1868, tan só coñecemos que permaneceu
anexa ó Instituto e ubicada no mesmo convento de Xesuítas. En sesión de 3 de marzo
de 1868 e a proposta do Ex-Deputado D. lndalecio Armesto Laegando " ... Ten do en
canta que unha das necesidades máis imperiosas é a de instruir ós pobos ... " a Deputación acepta a instalación dunha Biblioteca
Provincial no Instituto de Segundo Ensino,
fixando no seu presuposto 800 escudos
anuais para as súas atencións e nomeando ó
proponente como responsable da mesma e
de inicia-los traballos de inventariado. Inda11
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selle dun Auxiliar. A Biblioteca semella ter
uns bons momentos que culminarán en 1884
co nomeamento dunha Comisión da Deputación para a redacción dun regulamento que
terá a súa aprobación en sesión de 1 de abril
de 1884.

lecio Armesto manterase ó frente un curto
tempo xa que en sesión de 28 de abril de
1870 destituéselle por atoparse fora o interesado e nomease para continua -los seus traballos como bibliotecario ó Deputaddo O.
Francisco Fernández Anciles, quén debería
inventaria-los libros e obxectos adquiridos
cos 9.000 reais gastados do total dos 12.000
presupostados ó efecto para o ano 1870.
A partires de entón, a preocupación da
Deputación pola institución faise máis patente, iniciando obras para a habilitación do loca l en 1872 e rematándoas no 1874, autori zando a compra de enseres e efectos necesarios para o seu funcionamento no 1873, e
adquirindo abondosa bibliografía.
No ano 1875, ténse a intención de declarala de carácter público. Os fondos teñen un
grande incremento proporcionado polas adquisicións continuadas, a chegada no 1875
de cinco caixóns de libros traídos de Madrid,
a adquisición dun lote de libros a Dona Clotilde Limeses e a integración dun importante
legado, en 1879, que totaliza 174 volumes .
Tamén se coida a mellara dos fondos, autorizando a Deputación a encuadernación dun
total de 200 tomos en rnalas condidiones.
Vólvense a realizar obras de mellara no
local nos anos 1879 e 1881 e ademais dóta-

Defínese a Biblioteca como un establecemento provincial baixo a inmediata dependencia da Deputación e será rexida por unha
Comisión Inspectora formada polo Presidente da Deputación como Presidente e por
dous Deputados como Vocais, correspon dendo ó Bibliotecario, Catedrático do Instituto, asumi-la dirección, goberno e administración da mes m a.
. Noméase como Bibliotecario ó Catedráti co do 1nstituto, Varela de la Iglesia, e dótase
dun Auxiliar e Porteiro. Definitivamente,
ábrese 6 público cun horario de 9 a 14 en invierno e de 10 a 14 durante o verán, pero
ademais por acordo expreso da Deputación
determínase a súa apertura durante unhas
horas pola noite para posibilita-la asistencia
·
dos obreiros.
Regúlanse os préstamos, non permitindo
a asistenci~ a domicilio e responsabilizando
ós lectores dos deterioros causados. En definitiva, regulaméntase a Biblioteca .
A Dirección da Biblioteca a cargo de Varela de la Iglesia mantense ata o seu falecemento en 1886, sustituíndoo o Catedrático
D. José María Berasategui que cesa en
outubro de 1894, no que se nomea
con
ca
,
rácter de provisionalidade a D. Alvaro Berasategui.
Os fondos bibliográficos seguen a se
incrementar, por adquisicións, algúns dona-
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tivos e algúns caixóns máis recibidos de
Madrid; do seu volume total, nada podemos
precisar, tan só que en 1884 non alcanzara
os 5.000 volumes, a partir dos cales sería
abrigado nomear un bibliotecario do carpo
facultativo do Estado. Aínda que sabemos
que en 1887 xa se daban por finalizados os
índices completos, elaborados por dous
contratados especialmente para o trabal! o.
Para a adquisición de novas volumes e coa
finalidade de aforrar e recorta-los seus presupostos, a Deputación impuxo unhas normas
restrictivas para as compras que consideraba
ata agora feítas con excesiva alegría.
Xa no último lustro do século, procédese
a reformas trascendentais. Nos presupostos
da Deputación as consignacións van a favor
da Biblioteca Nacional e na sesión da Deputación de 29 de novembro de 1898 dáse coñecemento do nomeamento pala Dirección
X eral de 1nstrucción pública de Bibliotecario
a favor de D. Manuel Feijoo Poncet, cesando
como tal D. Juan Alvarez Alvarez e D. Alva ro Berasategui ó que pasan a arquiveiro co
soldo duplicado.
A partires de entón, a Deputación parece
perde-lo control sobre o centro, aínda que
segue constatándose consignacións para
obras, material e adquisición de libros, incluso en 1899 é aprobada unha partida para o
pago de moblaxe da Biblioteca .
A situación do local a comenzos de sécu lo parece lamentable, considerada en situación de ruína, co que se determina o
traslado ó Palacio Provincial no ano 1907.
Para este ano, consta como X efe da
Biblioteca D. Enrique Zaratiegui. O volume
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dos seus fondos, coñecidos por efecto
do
•
traslado, acadaba a cifra de 8.000 vol u mes, e
seguen a se constatar cons1gnac1ons para
adquisición de libros.
•

•

1

No ano 1919, sesión de 21 de outubro, a
Deputación acorda solicitar axuda ó Ministerio para reformas e compra de volumes, argumentando que ata o momento tódolos
gastos da Biblioteca están a cargo da Deputación. Parece que a Biblioteca se mantivo
instalada no Palacio Provincial ata o ano
1920, no que se traslada a unha Sala próxima
ó Arquivo da Delegación de Facenda, ande
permanecería ata o ano 1931, no que se
traslada ó actual 1nstituto Provincial Valle1nclán, entón recén inaugurado, despois de
moitos anos de espera, e de aí pasaría definitivamente, no ano 1953, á denominada casa
do Barón, actual Casa de Cultura, e por certo
moi próxima a trasladarse a un novo edificio
recentemente aprobado para a súa construc•

1

CIOn.

Non podemos determinar con claridade
en que momento se desvencellou a Deputación da institución pero su pomos que a partíres do seu traslado en 1920 a Facenda, aínda
que mantivese subvencións esporádicas.
Sabemos que en 1927, ano no que lle
propón a adquisición do diccionario enciclopédico Espasa, se deixa claro o desvencellamento coa Biblioteca de Pontevedra, pois
que declaran que se reservan a súa adquisición para a época na que se instale unha fu tura Biblioteca na Deputación. No 1933, co
gallo da xubilación do Arquiveiro e Bibliotecario da Deputación D. Alvaro Berasategui,
a Deputación ordena que se investigue se

existiu biblioteca da propia Deputación, e
neste caso que se averigue ande foi parar.
E, definitivamente, en sesión da Deputación de 13 de setemb ro de 1941, acordase fa cultar á Presidencia para adqu irí-los libros
indispensables para a formación dunha
Biblioteca no Arquivo da Deputación.
e) Biblioteca da Deputación.
Xa no apartado adicado á Biblioteca de
Pontevedra, nos temas referido ó vencella mento desta e da Biblioteca Provincial, chegando nalgúns momentos a seren un ha soa.
Aquí referirémonos á actual Biblioteca da
Deputación Provincial.
A partires do ano 1953, no que o último
profesional Bibliotecario o Sr. Villaamil, cesou como tal para ocupa -lo seu destino en
Madrid, a Biblioteca da Deputación, en contrábase dispersa entre a Biblioteca de
Pontevedra, ande foran depositados unha
parte dos seus fondos e a propia Deputa-.
ción, cunha parte de exémplares mesturados
no seu propio Arquivo e a outra es·parexida
entre as distintas oficinas da mesma.
Coa marcha de Villaamil, o abandono da
Biblioteca foi absoluto, coque o extravío de
volumes foi en aumento ata chegar ó ano
1977, no que se cubriría novamente, cun
profesional técnico a praza vacante que
deixara Vil laamil. A partires de entón, comenz.ouse un labor de agrupación dos escasos restos existentes, non chegándo a reunir
máis que un par de centos de volumes. Coa
intención de refacer unha Biblioteca propia,
adquiríronse os materiais necesarios e acon dicionouse o seu local, non acadando un

presuposto propio ata o ano 1979, que
aínda senda escaso, logrou posibilitar unha
futura biblioteca.
A actual Biblioteca encóntrase ubicada
no propio Pazo Provincial, situada na ala
esquerda do piso superior do mesmo, unida
f ísicamente ó seu arquivo. Ocupa unha superficie aproximada de 70 m 2 , accedendo a
ela a través dun ascensor.
No momento no que redactamos este
apartado, en novembro de 1985, a Biblioteca
encóntrase en pleno traslado á pranta inferior do pazo, a un local próximo á súa entrada posterior.
Esta Biblioteca, aberta ó publico en xeral,
está concebida cun carácter de Biblioteca
especializada, encamiñada fundamentalmente a cubrí-las necesidades da propia administración, pero dispoñendo dun servicio
de lectura e préstamos que se extende por
un igual ós administrados, dispondo dos medios básicos dunha organización bibliotecaria e tendendo a un ha modernización progresiva,
con inclusión de medios informáticos .
•
Os fondos bibliográficos, que actualmente rebasan os tres mil volumes, dacord o co
dito, oriéntanse en tres direccións definidas:
Dunha parte, temas puramente administrativos e lexislativos, cunhas boas coleccións
actualizadas, cos que se pretende cubrí-las
necesidades básicas da administración, e
doutra, ó se-la Deputación un organismo
encravado na Comunidade Autónoma Galega, dispón dun fondo básico adicado preferentemente ós estudios de investigación en
orde á economía, socioloxía, medicina e sa-
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nidade, artes e literatura, de Galicia. Finalmente, dispón dun amplo e actualizado grupo bibliográfico de Historia Moderna e Contemporánea, en función da asistencia necesaria ós fondos documentais do seu arquivo.
Logrouse reunir, ademais, unha ampla
serie de folletos locais, unha sección de revistas que supera os trescentos títulos e
unhas excelentes coleccións de publicacións
oficiais que describimos:
- Gaceta de Madrid e Boletín Oficial do
Estado; 1835 a 1860 en cinta microfilm e
1862 a 1985, salvando lagoas, no orixinal.
- Boletín Oficial das Cortes Xerais e
Diario de Sesións das Cortes e do Senado:
só dos anos 1983 e 1984.
- Boletín Oficial do Parlamento de Galicia : Completo no Orixinal.
- Diario de Sesións do parlamento de
Galicia: completo no Orixinal.
- Boletín ou Diario Oficial da Xunta de
Galicia: completo no Orixinal.
- Boletín Oficial da provincia de Pontevedra: 1835 a 1939, en cinta de microfilm e
1940 a 1985 en orixinal.
d) Centro Provincial Coordenador de
Bibliotecas.
A Deputación de Pontevedra, desexando
aporta-la súa axuda á creación dunha rede
bibliotecaria na provincia, establece en 1963
un concerto coa Dirección Xeral de Bibliotecas para crea-lo Centro Provincial Coordenador de Bibliotecas, asistido na parte técnica,
polo persoal do corpo facultativo e Auxiliar
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de Bibliotecas destinado na provincia, e na
parte económica, pola aportación da Deputación consistente no 1,805 por mil dos seus
presupostos ordinarios e polos 2/3 da canti dade aportada pola Deputación que efectúa
a Dirección e no seu caso a Subdirección Xeral do ramo.
Nos vintedous anos transcurridos desde
a súa creación, o Centro Provincial Coordenador de Bibliotecas evolucionou na forma
que se expresa no gráfico e mapa que se insertan a continuación, pasando de 7 bibliotecas en 1963 a 29 ó finalizar 1984, ás que hai
que engadir 31 axencias de lectura. No
período sinalado o número de volumes existentes nestas bibliotecas pasou de 16.608 a
99.915, e o de lectores de 25.893 a 145.798,
mentres o número de lecturas incrementou
desde 47.330 a 472.077. No que se refire ós
presupostos do Centro, as sesenta e seis mil
seiscentas sesenta e seis pesetas do presuposto de 1963, convertíronse nos nove
millóns cento sesenta e seis mil seiscentas
sesenta e seis pesetas do de 1984.
En 1980, o Goberno do Estado transfire á
Comunidade Autónoma de Galicia as competencias sobre Bibliotecas Públicas Municipais e Centros Provinciais Coordenadores,
asumindo a Subdirección Xeral de Bibliotecas da Xunta de Galicia as competencias anteriormente exercidas polas Dirección Xeral
de Bibliotecas e o Servicio Nacional de Lectura . As aportacións do Centro Provincial
Coordenador ás bibliotecas integradas no
mesmo, ademais da asistencia técnica e fon do bibliográfico, consisten en suscripcións a
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CENTRO PROVINCIAL COORDINADOR
DE BIBLIOTECAS
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78.221

101.590

129.092
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66.666

561 .9 23

1.160.600

155.863

21'2 .293

145.798

472.077

prensa e revistas nun promedio de quince
títulos por biblioteca, moblaxe, máquinas de
escribir, ficheiros, material de oficina, catálogo, etc . Tamén promoveu e colabora na celebración da Festa do Libro o día 23 de abril ,
con reparto de premios consistentes en lotes
de libros ós nenas lectores que concu rre n ós
concursos de redacción senda os seus tra ballos seleccionados.
No estudio biblioteconómico rea lizado

'

9 .166.668

polo equipo técnico do Centro Provincial Caordenador de Bibliotecas, contémplase a
creación de Bibliotecas Públicas en tódolos
términos municipais da provincia que aínda
non dispoñen des te servicio cultural básico ,
e completa-la rede bibliotecaria provincia l
con axencias de lectura e o establecemento
dun servicio de bibliobuses que percorra os
centros de poboación (parroquias e aldeas)
máis alonxados das bibliotecas.

•
ESTUDIOS E
INVESTIGACIONS

A ninguén se lle escapa o feito de que en
España, o sector de estudios experimentais e
investigación foi, e aínda o é hoxe, un dos
sectores máis sacrificados. Neste senso, a
Deputación de Pontevedra, orientou a súa
acción nos sectores básicos da nosa
economía, a agricultura, gandería e forestación, os aspectos médico-sanitarios, e en insignificante med ida, a industria.
A Deputación, que recoñecera á agricultura como o sector básica para a subsistencia dos galegos, amosou unha especial preocupación pola súa mellara e modernización, como se traduce constantemente nas
sesións da súa Corporación para a que non
escatimo u medios, por exemplo, para enviar
representacións ás Exposicións Universais,
Nacionais ou Rexionais, como a de Londres
de 1851, Portugal en 1865, Viena en 1873,
París en 1878, Barcelona en 1882, Lugo en
1896, Santiago en 1908 ou a mesma de Pon tevedra en 1880 ... nas que amasaba un es-

pecial interés polo coñecemento de tódolos
adiantos técnicos.
O labor institucional canalizouse a través
da creación e sostenemento da Escala
Agrícola no ano 1872 onde se practicaron
ensaios na uva, manteiga, alcohol e outros,
principiando o establecemento dos primeiros
viveiros de prantas (invernadeiros). Actual mente son varias as institucións apoiadas ou
sostidas desde a Deputación que traballan
neste terreo como a Escala de Lourizán, o
Centro Experimental da Misión Biolóxica de
Salcedo e as fincas dependentes do Servicio
Agrícola da Deputación, de Areeiro, en Salcedo, e Mouriscade en Lalín.
De xeito máis esporádico, encontramos
out ras testemuñas de colaboración, sírvanos
de exemplo a dotación, en 1878, dun importante premio, a aquela investigación que
lograse resultados positivos contra os virus
da vide, castiñeiro ou millo, o ofrecido en
1884, dentro dos Xogos Florais de Pontevedra, ó mellar trabal lo sobre os
Montes
-·
Públicos ou, xa en 1950, a especial axuda
concedida ó Profesor Vieitez Cortizo para os
seus estudios de erradicación das malas herbas do campo. Tamén para a gandería
houbo os seus cursos orientados ás melloras. (Véxase o apartado deste libro de agricultura e gandería).
No terreo Médico- Sanitario, tiveron especial incidencia un grupo de institucións
que serviron de iniciación a importantes
adiantos, como o antirrábico, pioneiro da
súa materia, o antitu bercu loso, o a nti pestoso (véxase o apartado Sanidade), e xa máis
recentemente no Centro do Hospital Provincial, do que periodicamente sae un impor-
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tante número de traballos, algúns publicados
na súa propia revista de Anais do Hospital
Provincial.
No terreo industrial, en boa razón , a colaboración da Deputación foi menos significativa, xa que Galicia non se caracterizou nin
se caracteriza precisamente pola relevancia
neste sector. Como exemplos illados e a
título ilustrativo e anecdótico, mencionamos
algúns como por exemplo a convocatoria de
premios en 1864, para os mellares traballos
na "Mellara de canalización dos Ríos da Provincia e a utilización das súas a u gas", o u o
premio de 1883, sobre o tema "O estado da
industria na Provincia de Pontevedra e medios de mellorala". Pero estes exemplos e
moitos outros
que poderíamos citar non aca .
dan un nivel de relevancia, sendo a maior
contribución a este sector industrial, o esforzo realizado no sistema viario de comunica.,

CIOnS.

Só en 1927, encontramos un ha alusión
clara e directa da investigación, poi a que se
anuncia "a necesidade de contribuír á
ampliación de estudios de investigacións nas
Provincias Galegas" sen que se chegase a
unha plasmación real ata 1976, ano no que
se convocan por vez primeira un grupo de
premios, para estes, dise, sirvan de estímulo
á investigación e estudio da Provincia. Os
convocados para 1976 foron:
1) Premio a un traballo suscrito por un

catedrático da Universidade, os estudios do
cal conteñan certa trascendencia no desenvolvemento Cultural, Social e Económico da
Provincia.
.

2) Dous premios á investigación médica
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considerados de importancia para a medicina provincial.
3) Premio "Daniel de la Sota" a aquel tra bal lo de calquera estudio que conteña certa
trascendencia nos ter reos social, político o u
económico da Provincia.
4) Premios Xornalísticos, que se conce-

den a un labor destacado en favor da Provin.
c1a.
5) Premios Teses Doctorais, a temática
das cales abranga o territorio provincial.
6) Premios Teses de Licenciatura, en semellantes condicións ós anteriores, sen do,
estes últimos, calificados por un xurado especial da propia Universidade de Santiago de
Compostela.
Co paso dos anos, algúns premios desapareceron, como '/Daniel de la Sota", e os
de investigación médica, os outros manteñense na actualidade con lóxicas variacións
na
súa
cuantía
e
bases.
'
No ano 1980, produciuse unha importan te variación ó se suprimí-los dous anteriormente citados, convocándose un novo e
amplo grupo de premios á investigación,
acompañados dunha ducia de becas para estudios específicos que, convocados no presente ano de 1985, tras algúns cambios
quedan do seguinte xeito:
1) Dous premios dotados con duascentas

cincuenta mil pesetas (250.000) para a investigación e desenvolvemento daqueles traballos que conteñan, claramente explicados,
.
.
.
,
os cntenos que permitan a sua posta en
marcha .
2) Dous premios dotados con duascentas
cincuenta mil pesetas (250.000) para as cien-

Trabal/os de investigación
subvencionados po/a
Depuración.

cias da terra e do espacio, de aqueles traballos de calquera demarcación científica
que contribuian o mellar coñecemento e
aproveitamento dos recursos naturais, tanto
no ámeto continental coma no marítimo.
3) Un premio dotado con duascentas cin-

cuenta mil pesetas (250.000) para as ciencias
humanísticas, en traballos sobre Historia,
Arte, Arqueoloxía, Literatura, Música,
Socioloxía ... etc .
4) Premio "Rodríguez de la Fuente" do-

tado con cen m il pesetas ( 100.000) para
aquel traballo de investigación en ca lquera

c iencia, daqueles xovenes que non acadaron
os vinteún anos de idade .
•

Tamén, a partires do ano 1980, se
convocarían paralelamente as chamadas Becas de Investigación que seguen a se manter
desde entón, dotándose ós investigadores
nun número de doce, dunhas cuantías mensuais de vintecinco mil pesetas (25.000) du rante dous anos como máximo, para a reali·zación daqueles traballos que tivesen sido
p reviamente seleccionados, o requisito bási co dos cales é o de seren titulados universitanos.
•
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Bula despachada por
Inocencia X 0 • 1646.

•
ARCHIVOS

a) Arquivos da Oeputación.
O Arquivo da Deputación é, loxicamente,
un Servicio que nace parellamente á propia
Institución Provincial, polo que, case
sempre, se tivo un especial coidado, como
ben o amasaba a Corporación na sesión de
19 de xul lo de 1836, poucos meses despois
da súa instalación, na que se pide ó Secretario " ... alugue por canta da Deputación, un
galeón preparado para poñer a salvo de calquera continxencia os papeis da secretaría .. . " . A con ti nxencia á que se a1u de
retírese, naturalmente, ó perigo das gavillas
carlistas.
Son innumerables as referencias ó Arquivo de que dispoñemos, referíndose á súa
organización, fondos, materiais, locais e ó
persoal profesional que o atendeu ininterrumpidamente, desde a primeira aparición
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en plantil la da praza de A rquiveiro en 1853
ata o cese de Enrique Villamil no ano 1955, a
pa rti res do ca 1, a praza, permanecería sen
cubrir, ata o ano 1977 en que comenzou os
seus trabal los o ·actual Arquiveiro.
1nstalado ata 1890 nos locais do exconvento dos Padres Franciscanos, e trasladán dose nese mesmo ano, conxuntamente coa
Deputación, ó actual Palacio da Alameda
'
onde permanecería ata o ano 1983, rio que o
Arquivo se divid iu en dúas seccións diferen ciadas, ocupando, cada unha delas, un local
distante entre si.
Actualmente, o Arquivo, está dividido en
Arquivo Administrativo e Arquivo Histórico.
O primeiro, o adm inistrativo, situado na ala
esquerda da pranta superior do Pazo Provincial, ocupando un ha superficie aproximada de 70 metros cadrados e compartindo as
súas oficinas coa Biblioteca contén, preferentemente, aqueles fondos documentais
correspondentes ós cinco últimos anos, xun to a outros, que tendo unha maior antigüidade, teñen, por parte da administ ración, cotas
moi elevadas de consulta.
O Arquivo Histórico, situado na pranta
baixa do exconvento de Xesuitas, con acce-

so pola rúa Padre Amoedo, ocupa unha
ampla superficie na que se distribúen as súas
diferentes salas adicadas a oficinas, consultas, reprografía, clasificación, desinfección,
depósitos e servicio de aseos. Dispón dos
necesarios medios materiais e dunha boa seguridade con enreixados nas ventás exteriores de dobre ventanal e portas blindadas,
con aparatos de prevención contra incendios
e aparatos medidores de temperatura e
deshumidificadores contra a humidade.
Con ser importante, o dispór de boas instalacións, o realmente fundamental dun arquivo son os seus fondos documentais. Para
non extenderse nesta cuestión, re·sumiremos, dicindo que o volume maior dos seus
fondos corresponde ós documentos da propia administración, é dicir, os da Deputación,
desde o momento da súa instalación no 1836
ata o ano 1980, incluíndose algunhas outras
series, a partires de 1750, doutros órganos
absorvidos no seu momento pola Deputación, xunto a o utras seccións de institucións
que foron ou o son actualmente, dependen-

..

..

tes dela, como o Hospicio , Inclusa,
Hospital. .. lllada do contexto xeral, disponse
dunha boa parte do Arquivo Familiar dos Caamaño, adquirido recentemente, cunha importante documentación que vai desde o século XIV ata o XIX.
Ambos arquivos prestan os seus servicios, con acceso directo, a cal quera cidadán
que o solicite, se ben, o Arquivo administrativo está orientado a atender con preferencia
ás propias necesidades da administración, e
o Arquivo Histórico, ás propias da investigación e estudio.

•

b) Plan de organización de Arquivos Mun1c1pats
Vista a importancia histórica dos arquivos da administración local, dado que, os
Concellos, tiveron unha grande influencia e
poder no desenvolvemento económico e social de certos- períodos da nosa historia e
máis concretamente entre os séculas XII ó
XVI e que aínda na actualidade desenrolan
un importante papel, a Deputación, creu
prestar un importante servicio, prantexándose, no ano 1982, a realización do chamada
Plan de Organización de Arquivos Municipa1s.
O citado plan impuxérase como obxectivos funda menta is: o inventariar e ordenar,
na medida do posible, cun criterio unificado,
tódolos Arquivos M unicipais da nosa Provincia; o de evita-la constante e indiscriminada
destrucción documental que viñeran sufrindo ata o momento, tratando, ademais, de
anima-lo adecuamento dos locais a eles destinados; intentar centraliza-la información
base (enténdase ficheiros duplicados) nun só
•

•

•

•

.

~

'

:
•

Depósito dos.
Arquivo Deputación.
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Arquivos Municipales - Bueu
en fase de organización.

Arquivo Municipal de Poyo
organizado.

punto de traballo, neste caso o Arquivo da
Deputación, coa única intención de evitar a
estudiosos e investigadores inúti les desprazamentos.
Aprobado p rovisoria mente, en 1982, o citado plan vense desenrolando con relativa
rapidez ata hoxe, facéndose os correspondentes traballos "in situ" que foran iniciados
unicamente en tres arquivos, chegán dose
actualmente a finaliza-la organización nos
Concellos de Baiona, Cotobade, B ueu, Poi o,
Ma rín e Vilanova de Arousa, tendo moi
avanzado-los traballos nos de Tui, Redondela, Caldas de Reis, Vilagarcía, Pontecaldelas,
Vi la boa e A Estrada.
Neste momento, o equipo de traballo
compóñeno un total de trece Licenciados en
Letras e o Arquiveiro da Deputación: tres
responsables do control e execución contratados pola Oeputación e os dez restantes
contratados a través dun convenio 1N EMDeputación.
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'
Visita da Rexente Maria Cristina ó M useu Arqueolóxico.

•
MUSEO DE
PONTEVEDRA

-·

Os máis inmediatos antecedentes do Mu seo atopámolos na Sociedade Arqueolóxi ca
de Pontevedra, fundada no ano 1894, por un
fato de estudiosos pontevedreses encabezado por D. Casto Sampedro y Folgar que
pretendían o estud io e investigación do pasado e a insta lación de obxectos antigos no
que chamaron Museo Arqueolóxico. Dende
os seus comenzos non lle faltou á Sociedade
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Praza da leña.
Edificio quemáis tarde
sería Museu Provincial.

o apoio da Deputación que xa na súa sesión
do 18 de xaneiro de 1895 acordaría consignar
nos seus presupostos unha partida fixa destinada á recén fundada institución.
Como punto de partida e lugar de ubicación dos obxectos lapidarios, elexíu as ruinas
do exconvento de Santo Domingo de Pontevedra, e para o seu embelecemento e adecuación .a Deputación aportaría 700 pesetas.
A sección segunda da Sociedade, a burocrática e de estudios, instalouse provisoriamen te no Pazo Municipal da cidade, para moi
pronto, solicitar conquerir da Deputación
que accedese á súa instalación nun local da
planta baixa, próximo á fachada posterior do
Pazo Provincial onde permanecería longos
anos.
En agosto de 1896, poi a Peregrina, tivo
lugar a apertura ó público da primeira exposición da Sociedade, convertíndoa en verda deira apertura ó público do Museo Arqueoló•

XICO.

A Sociedade Arqueolóxica e o se u M useo permanecerían moi vencelladas á Deputación, sobre todo no que respecta ó soporte
económico, pois en 1896 xa se comprometeu co sostenemento do xardineiro-vixiante
das Ruinas, e nese mesmo ano aportaría as
700 pesetas que custou a adquisición da pri meira peza importante, un torques celta de
o uro propiedade de D. Carmelo Castiñeira,
que sería o punto de arranque do fabuloso
tesauro ce lta que hoxe conserva, co maior
dos ceos, o Museo de Pontevedra. ó vencellamento da Sociedade á Deputación
achegaríase algo máis co nomeamento de
Cronista da Provincia, en favor do seu Presi den te D . Casto S a m ped ro y Fo 1ga r, no 1900,
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ó que lle asignaría unha cantidade fixa polo
seu posta.
No ano de 1901 faise á Deputación unha
importante oferta de adquisición dunha co lección de 781 pezas antigas propiedades de
D. Francisco Pazos Es pez, coque se chega ó
acordo de ceder en depósito a súa colección
para a formación dun Museo no que a Deputación aportará o custo das rendas esixidas
polo aluger dun local e o gasto de materiais
.
.
.
,
prec1sos, por un Importe non supenor as
1.000 pesetas anuais, nomeando ó seu prop ietario como conservador e encargado do
mesmo cunha asignación de 1.500 pesetas
anuais. Con este acordo funcionarían os
dous museos paralelamente ata o ano 1924,

to do que sería o seu Presidente o que o era
da Deputación e como membros, o Presi dente da Sociedade Arqueolóxica, o representante da Comisión de Monumentos e cinco membros· máis de recoñecida preocupa ción intelectual, elexidos polo Presidente da
Deputación a pro posta do se u Patronato . O
M u seo constitu i ríase daq u eles obxectos
artísticos, arqueolóxicos ou históricos de interés para coñece-lo pasado da provincia, e ó
seu f rente estaría un Director, académico e
Cron ist a da provincia, e un Secretario que
sería licenciado en Ciencias Históricas.
Con esta proposta, impulsada polo ilustre
pontevedrés, e subdirector do Museo do
Prado, D. Francisco Javier Sánchez Cantón,
da ríase aprobación ó regula mento do M u seo
na sesión da Deputación do 14 de xaneiro de
1924, reuníndose por vez primeira o seu
Patronato o 30 do mesmo mes e ano . O carpo xestor do seu primeiro Patronato merece
,
.,
a su a menc1on:
en q ue por fa lecemento do seu propietario se
suprime o seu posta e crease unha soa praza
de Conserxe para ambalas entidades. Parte
das pezas máis importantes deste Museo privado pasarían en depósit o unhas, e en venda
outras, a engrosa-lo M u seo de Pontevedra .
Este vence llo continuado da Socieda. de Arqueolóxica terá a súa culm inación na
fundación do Museo Provincial, iniciada
nunha proposta á Deputación sostida polos
señores Gas pa r Massó, César Lo is e Alfredo
Espinosa no 30 de d@cemb ro de 1927 pola
que se fundaría o MUSEO DE PO NTEVEDRA, ent idade creada baixo os auspicios
da Deputación que se rexiría por un Patrona-

Presidente : D. Daniel de la Sota.
Director: D. Casto Sampedro y Folgar.
Vicedirector : D. Gerardo Alvarez Limeses.
Tesoreiro: D. Raimundo Riestra . Marqués de Riestra.
Bibliotecario: D. José Millán.
Secretario: D. José Filgueira Valverde.
X unto a eles estaban Castelao, Losada
Diéguez, López de la Ballina, Novás ...
As primeiras xestións orientáronse á con secución dun local acordando a adquisición
da casa, situada na rúa Gregario Hernández,
hoxe Pasantería, prop iedade de D. Casi miro
Gómez a quen teóricamente e por escritura

•
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se lle adquirira, xa que os cartas que lle
correspondían pala venda feita invertiríanse
nos primeiros arranxos da casa, ó que naturalmente accedera tras unha premeditada
encerrona de amigos.
A Deputación acordaría pala súa parte
unha aportación inicial de 25.000 pesetas para o seu adecuamento. Feitas con grande ra pidez as primeiras obras tanto do interior co mo de limpeza e embelecemento das rúas
para o que se trouxeron pezas do Pazo de
San Román e a fonte da Peregrina, inaugúranse as salas ó público coas festas da Peregrina, en agosto de 1929.
O Museo iniciaríase cun conxunto importante de fondos procedentes na súa maioría
da Sociedade Arqueolóxica, membros que
se integrarán en Pleno ó Patronato do M useo, e os non menos importantes procedentes do depósito da R .A. de San Fernando e
do Museo do Prado e algúns menores privados. Tamén de importancia foron os doativos de Daniel de la Sota, Casto Sampedro,
lrmáns Mendoza, Ramona Sobrino, Tomás
Abeigón ...
Este importante camiño comezado daría
como resultados os espléndidos froitos do
actual M u seo recoñecido como xoia
exemplar.
O entusiasmo e unión acadados para
a iniciación deste importante labor só se
vería lixado por unha intervención da Deputación decidindo unilateralmente reforma-lo
regulamento e nomear vocais sen respeta-lo
establecido coque se chegaría no ano 1930 a
unha crua situación de forte tensión que
provocaría a dimisión dun grupo do patrona•

toe as coléricas iras de Castelao que perdendo o control lanzou fortes improperios
contra o seu compañeiro e Presidente da Deputación, na lo ita por librar ó Patronato
dunha dependencia tan forte ds Deputación.
O tema solucionaríase cunha fermosísima
carta do naso insigne Castelao que é unha
verdadeira lección de humildade e de liberación de mezquindades persoais en favor
dunha empresa común, texto que di o seguinte:
"Sr. D. Manuel Casas, Presidente da Deputación de Pontevedra. Me u distinguido
amigo. Contesto á sua amable carta, data 22
do corren te. Celebro moitísimo que V. se decida a normaliza-la situación do Patronato do
M useo de Pontevedra. Se nese labor lle podo ser útil, cante V. comigo. O Museo de
Pontevedra é obra de importancia para a cul tura deste pobo, e non sería nobre que por
terquedade ou por outra calquera miséria humana entorpecésemo-la súa marcha. Non
preciso facerlle historia do que ocurreu na última sesión celebrada polo Patronato, sesión
borrascosa da que eu fun, ben a pesares
meu, un dos protagonistas máis significados. Creín, creo e seguirei crendo que o
Patronato do Museo, é un organismo autónomo respecto á Deputación, autonomía
que en nada pode merma-la soberanía desta
entidade provincial. D. Casto Sampedro opinaba o contrario e na discusión
excedémono-los dous: él nos conceptos primeiro e eu nas palabras despois. Por ser eu o
máis xoven e quizais o máis exaltado, visitei
a D. Alejandro Mon en compañía do Marqués de Riestra, para que ofrecesen ó seu tío
o Sr. Sampedro as miñas sinceras excusas.
•
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Patronato do
Museo Provincia/1942.

ó

mesmo tempo, en tódalas partes e diante
de todos cantos me escoitaron comenta-lo
asunto, signifiquei o meu sentimento portodo o ocurrido e creo que V. mes m o foi testi go das miñas espontáneas declaracións de
pesar. Con esto creo que D. Casto Sampedro ten bastante para a súa satisfacción. Saúdalle seu sempre afectísimo e ser. que
s.m.e. Alfonso R. Castelao. - Pontevedra, 29
de xullo de 1930" .
1

O asunto finiquítase non aceptando a Deputación a dimisión dos solicitantes e
deixando en suspenso o acordo tomado que
provocou a situación . Este incidente
clarificaría case definitivamente a situación
que unido e xunto á guerra civil e o falecemento dos máis significados membros do
Patronato: Losada Diéguez en 1929, José
Millán en 19361 Casto Sampedro no 371 López de la Ballina no 381 e Alvarez Limeses no
40 levarían a D. José Filgueira Valverde á dirección, ininterrumpidamente ata a actualidadel a quen selle debe reGoñecer por ser de
xusticia o seu moi importante labor en favor
da Institución ata convertila nunha das máis
importantes de España e a quen acompañou
dende sempre a capacidade e entrega do fa lecido en 1981 D. Alfredo García Alén, post o
que
ocupa na actualidade D. Carlos Valle Pé.
rez autor da descripción do Museo que inser.
.,
tamos a cont1nuac1on:
1

•

"Dende a súa fundación, o Museo de
Pontevedra coñeceu_sucesivas ampliacións.
Na actualidade, son cinco os edificios de que
consta. Catro están situados no recinto m o-

numental da cidade, moi próximos entre sí:
As Casas "Castro Monteagudo" e "García
Flórez", sedes centrais da entidade, ambas
destacadas l nostras de pazos urbanos da segunda meta de do s. XVIII; o edificio "Sarmiento" no me co que se coñece agora ó
Colexio que durante os séculas XVII e XVIII
poseeu a Compañía de Xesús na cidade. O
quinto edificio, "As Ruinas de Santo Domingo", compóñeno os restos - cabeceira e
parte do cruceirol fundamentalmente - da
vella igrexa dominicana (s. XIV-XV) de Pontevedra.
1

Os fondos que se custodian e exiben nestes cinco edificios son dunha extraordinaria
riqueza e diversidade. Na actualidade, o
Libro de Rexistro supera ampliamente a cifra
de 9.000, coa particularidade de que moitos
números dan entrada a series completas e
non a obxectos individuais. A meirande parte das veces, as pezas que se mostran ou
gardan, algunhas de categoría e interés excepcional, teñen un mesmo punto de referencia: Galicia, na súa máis ampla extensión,
é, como é lóxico, Pontevedra en particular .
Tales premisas, sen embargo, non impiden
que nas dependencias do Museo se expoñan
significativos fondos doutras procedencias,
tanto peninsulares como de latitudes máis
lonxanas. Nesta combinación de elementos
autóctonos e foráneos, de pezas extrañas e
locais, radica sen dúbida, un dos maiores
atractivos con que se atopan quen se achegan por primeira vez ó Museo de Pontevedra .
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Edificio Castro Monteagudo. Museu Provincial.

a) O edificio Castro Monteagudo
Foi construído en 1760 por un destacado
personaxe D. José de Castro y Monteagudo,
latinista que ocupou o cargo de Primeiro Ministro da Provincia Marítima de Pontevedra.
Foi restaurado e amp liado polo Arquitecto
D. Juan Argenti Navajas.
A planta baixa deste edificio alberga salas
destinadas a Prehistoria e Arqueoloxía, con
series que van dende a máis remota Prehistoria ata o mundo altomedieval. De entre as
numerosas pezas que cabe mencionar, merece referencia especial aquí o riquísimo con xunto de orfebrería preh istórica. Sitúanse tamén nesta planta a Sala de Cerámica popular
Ga lega e os talleres de Carpintería e Restau ración, que en breve serán t rasladados a
outro edificio .
No primeiro piso desta casa dispóñense
as Salas dedicadas a Pintura antiga, con

obras dos séculas XIV ó XVIII distribuídas en
seccións diversas. Así nas tres primeiras sa las mostranse pinturas sobre táboa, con
mostras importantes do Mestre de Langa (fi nais do século XIV); Mestre de T orra Iba (século XV); Francisco Solibes, o Mestre de
Villarroya (s. XV); Jacomart (s. XV); Bartolomé de Castro (s. XV); Juan Rodríguez de
Salís (s. XVI); Pedro Berruguete (s. XVI);
Juan de Borgoña (s. XVI), etc . Tamén se expoñen nestas salas numerosas obras de filiación flamenca, entre as que sobresae, sen
dúbida algunha, un espléndido díptico da
autoría de Quintín Metsys (comenzos s.
XV I).
Outras tres salas mostran_ Pi nt ura Española dos sécu las XVI e XVII, comenzos destacados do taller de El Greco, Pantoja de la
Cruz, Bartolomé González, Riba lta, López
Polanco, Mateo Cerezo, Zurbarán, Puga, Ri •
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Teso uro de Caldas.
Museu de Pontevedra.

bera, Círculo de Muril lo, etc., destinándose
íntegramente unha sala á exhibición de bodegóns con óleos de Van der Hamen , Loarte, Herrera el Mozo, Zurbarán, etc.
A pintura dos Países Baixos sitúase asimesmo nunha sala, o chamada "Salón
N obre", con obras (s. XVI-XVIII) de David
de Teniers Junior, Peter Breghel, Whitos,
Kalf, S nyders, Van der Kuil, Erasmus de Bie,
etc., acollendo a derradeira estancia desta
planta traballos de autores italianos (s. XVIXVII 1), con testemuñas moi interesantes de
Carletto Veronés, El Guercino, Salvatore Rosa, Tiépolo, Lucas Jordán, Panini, etc.
Ademais do dito, esta primeira planta
contén tamén unha nutrida colección de cruces e out ros obxectos de orfebrería; cerámica e porcelana de distintos centros (manises,
Talavera e Puente del Arzobispo, dun lado, e
Sajonia, Sevres, Retiro, Alcora, etc., de
outro) e Escultura Relixiosa, con pezas señeras dos séculas XVI ó XVII I, tanto españolas
(dous bustos do círcu lo de Pedro de Mena;
un fragmento dun enterro de filiación vallisoletana, do último tercio do sécu lo XVI, etc.),
como foráneas, sobre todo italianas (obras
de Rusconi, Nocchieri, etc.).

\

Sala de cerámicas

v porcelanas. · Museu de Pontevedra.
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Díptico de Quintín
Metsys s. X VI
Museu de Pontevedra
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Edificio García Flórez
Museu de Pontevedra.

b) O Edificio García Flórez
Foi mandado construir, avanzado xa o
século XVII 1, por D. Antonio García Esteve
Fariña e a súa dona, Da. Tomasa Suárez Flórez. A súa restauración é obra do Arquitecto
D. Robustiano Fernández Cachón, a quen se
debe tamén a "ponte" que comunica esta
casa co veciño Palacio "Castro Monteagudo".
Son varias as seccións que se acomodan
neste edificio. Na primeira planta atópase a
Sala de Azabaches, con numerosas pezas,
algunhas de calidade excepcional,
constituíndo o conxunto un dos máis significativos, cuantitativa e cua 1itativa mente,
existentes hoxe no mundo. Nesta mesma
planta e en parte da inferior dispóñense as
Salas Navais, nas que se expoñen fondos
moi diversos que van dende as orixes da M ariña a recordos dos Descubrimentos, no desenrolo dos que tan alto protagonismo tiveron Pontevedra e os mariños e navegantes
nela nacidos ou a ela vinculados, merecendo
especial mención nesta esfera mariñeira a
Sala en que se atopa o "despacho" do Almirante D. Casto Méndez Núñez, con obxectos
e recordos persoais moi valiosos, téndose
instalado noutra zona (planta baixa) unha
expléndida reproducción da "Cámara" da
fragata "Numancia", que o Almirante mandou.
A planta baixa do edificio alberga a Cociña primitiva na que se exhiben numerosos
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Virxen de Terracota.
Museu de Pontevedra.

Cociña Galega. Museu de Pontevedra.

Sala de Azabaches.
Museu de Pontevedra.

•

útiles tradicionais neste tipo de dependencias, situándose nas súas inmediacións sendas vitrinas con materiais de cerraxería galega e da artesanía do liño e a lá; a Sala Romántica, con mobles e interesantes pinturas
da época; Salas de Castelao, nas que se expoñen múltiples obras (caricaturas, debuxos, acuarelas, óleos, etc.) e record os persoais de tan insigne artista, de quen o Museo
posee a máis importante colección de orixinais, superando ampliamente a cifra de mil ;
Sala de Cerámica de Sargadelos, na que se
dispoñen pezas que permiten seguí-las fases
evolutivas deste centro cerámico, e Salas de
Cartografía e exemplos de arte tradicional
galego.

nara de Méndez Núñez. Museu de Pontevedra.

Por último, na planta baixa atópanse ademais do xa reseñado, a Sala de Mareantes,
gremio íntimamente unido á historia de Pontevedra; a Capela de San Telmo, presidida
por unha bela imaxe compostelana do Santo, do século XVIII, e as Salas de Escultura
Relixiosa, nas que se atopan obras tan capi tais como dúas figuras procedentes do pórtico da Gloria, atribuíb les, pois, ó círculo
artístico do Mestre Mateo (ca . 1200); a Virxen Blanca, unha das mellares escu lturas do
século XV I en Galicia, asignada reitera dament e a Cornelis de Holanda (ca . 1540), o u
·os re leves pertencentes ó antigo retablo
maior da ig rexa de Santa María de Pontevedra, obra de Jácome de Prado (1626).
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e)
O
Edificio
Fernández
López
,
E o máis moderno dos que compoñen o
Museo. Leva o nome de quen o costeou, un
dos máis destacados mecenas da entidade.
A súa inauguración tivo lugar en 1965, senda
autor do proxecto o Arquitecto D. Alfonso
Barreiro Buján. Na década dos 70 ampliouse,
segundo proxecto de D. Esteban Murillo.

Fachada Edificio Fernández López. Museu de Pontevedra.
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Salas de Pintura. Museu de Pontevedra .

A planta baixa deste edificio está destinada a Sala de Exposicións, Conferencias e
Concertos. No primeiro piso dispóñense as
Salas de Pintura Española Contemporánea,
cunha magnífica e selecta colección de
obras que se articulan dende Goya (de quen
o Museo, por outra banda, posee series de
grabados e un dos máis importantes conxun tos bibliográficos reunidos en España sobre a
súa obra e figura) e os seus epígonos ata os
nasos días. Aquí poden verse lenzos de
Alenza, Lucas, Rosales, Fortuny, Rusiñol,
Domingo Marqués, Casado de Alisal, Ra món Casas, Beruete, Regoyos, Sorolla, Mir,
Anglada Camarasa, Bilbao, Zubiaurre, Solana, Vázquez Díaz, Palencia e un longo etcétera.
Na planta alta atópanse as Salas de Fillos
Ilustres de Pontevedra e Cartografía de Galicia, ademais das dependencias habilitadas
. para Investigadores, Dirección, Administra ción, Biblioteca, Hemeroteca, Arquivo, Arquivo Gráfico e Ficheiros. A maioría das Salas que integran a construcción restaurada
na pasada década ,_foron dedicadas recentemente a albergar tamén parte destes servi -

..

,'

•

CIOS.
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d) O Edificio Sarmiento

É a máis recente e tamén a máis ampla
das cinco edificacións que compoñen o Museo. Albergou as dependencias comunitarias
do antigo Colexio da Compañía. O máis destacado do conxunto, ademais do claustro,
con dous pisos, é, sen dúbida, a monumental escaleira de comunicación entre as súas
distintas plantas, obra feíta en 1722 polo
Mestre Isidro ou Isidoro López. Dende 1767,
ano en que se producíu a expulsión dos
xesuítas (aquí estaba nese momento o Pai
Isla), ata o seu destino a Museo (a súa
inauguración tivo lugar no mes de setembro
de 1981) paso u o edificio por múltiples avatares. Da súa restauración e rehabilitación encargouse, con pericia exemplar, o Arquitecto D. Rafael Fontoira Surís.
A planta ba ixa deste edif icio' acol le as
Sa las de Prehistoria e Arqueoloxía. N el as
exíbense Grabados Rupestres, Aras, Estelas,
Miliarios e distintas pezas de época altomedieval (capiteles, laudas sepulcrais, etc.).
Nas outras dúas plantas, con diferentes
estancias que se articulan en torno ó claustro
(as súas galerías dedícanse a exposicións
temporais), dispóñense diversas Salas, en
parte inauguradas no mes de agosto do presente ano. No primeiro piso atópanse as Salas de H istoria da cidade; Iconografía da V irxen Peregrina, azulexos e Arte Ga lego do século XV III, todas con obras señeras nos seus
campos respectivos, merecendo especial
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Reproducción de insculturas de Campo Lameiro.
Museu Arqueolóxico no Edificio Sarmiento.
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mención, pola súa significación histórica, un
'
óleo de G regorio Ferro, a súa versión do
Cristo de San Plácido, de Velázquez, traballo
que lle valeu o acceso á Dirección da Sección de Pintura da Real Académia de Belas
Artes de San Fernando, á que concursaba
tamén Francisco de Goya. Nesta planta instalaráse en breve a Sala de Alfarería Popular
Galega .
Na segunda planta atópanse, por unha
banda, tres Salas dedicadas respectivamen te a Instrumentos Musicais de Galicia, Cantarais e Fonógrafo. Por outra banda, están
as Salas de Arte Galego dos séculas XIX e
XX, con esculturas e, sobre todo, pinturas
dos máis destacados autores desas dúas
centurias (Pérez Vil lami l, Asorey, Frau, Juan
Luis, Corredoira, etc.), reservándose apartados especiais a Manuel Quiroga, con obras
da súa autoría e recordos persoais, e, fundamentalmente, ós artistas pensionados pola
Excma . Deputación Provincial de Pontevedra, entre os que se atopan os grandes renovadores da plástica galega contemporánea: T arres, S out o, Col mei ro, Maside, La xei ro, etc. Complétase a exposición con Salas dedicadas a grabado galego (o M u seo
posúe a colección máis importante de Galicia) e Debuxo.
Por último, resta indicar que tanto na
planta anterior como na primeira se sitúan
tamén os almacéns e prevese o inmediato
acomodo dos talleres de Restauración e
Carpintería.
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Ruinas de Santo Domingo. Museu Arqueolóxico.

e) As Ruinas de Santo Domingo
Coñécese con este nome ó que resta (cabeceira e parte do cruceiro, basicamente) da
antiga igrexa dominicana de Pontevedra,
construída no esencial durante os séculas
XIV-XV. Ata hai moi poucos anos, aquí tiña
acomodo a importantísima sección Lapidar
do M useo, trasladada en grande parte a
outra dependencia . Na actualidade, exhibense nesta sede enterramentos de diferentes
personaxes da Baixa ldade Media, na súa
maioría pertencentes á Casa de Soutomaior,
que tivo neste templo o seu verdadeiro panteón; numerosos escudos nobiliarios; diversos obxectos desenterrados en excavación
fe itas "in situ"; pezas varias pertencentes á
desaparecida igrexa de San Bartolomeu "O
Vello", etc.
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f) O M useo de Pontevedra Centro de Estudios

Como complemento absolutamente inseparable de todo elo, debe aludirse agora a
outras facetas da actividade desenrolada habitua 1mente polo M use o, facendo especia 1
fin capé no se u labor de investigación, con templada xa nos Estatutos fundacionais. A
este respecto, interesa sinalar, ante todo,
que o M useo de Pontevedra forma parte da
Confederación Española de Centros de Estudios Locais (C.E.C.E.L.), organismo sucesor
do Patronato "José María Ouadrado", pertencente, como él, ó C.S.I.C.; que posúe un
riquísimo Arquivo, con fondos de interés excepcional, como os procedentes da Socieda-

•

de Arque lóxica, os legados Sampedro e Casa l, o Arquivo de Mareantes, os Arquivos fa miliares dos Rodríguez Seoane, Pita Suárez
Cobián, Baltar, Camba, Landín , etc ., o Arquivo do Marqués da Vega de Armijo, o recentemente adquirido da Casa de Soutomaior, etc.; que canta cun ha Biblioteca de
máis de 51.000 volumes especial izados nos
máis diversos campos da Cultura Galega, así
como en temas xerais de Historia, Arte o u
Goya; que ten máis de 3.300 títulos de publicacións periódicas; que o se u Arquivo Gráfi co supera xa as 70.000 cédulas, etc.
Todo este caudal de datos e información,
cada vez máis empregado polos estudiosos,
permite a realización de importantes proxectos de investigación. N este sen so, e entre
outras liñas de traballo que cabe reseñar,
merecen detallada mención os labores de Dirección, Supervisión, Coordenación ou ln ves.tigación directa que levan a cabo os
equipos do Museo (persoal de plantilla, becarios e cola boradores ) encargados da con fección da Catalogación Arqueolóxica e
Artística, tanto da provincia de Pontevedra
(elaboración dos 1nventarios de Xacimentos
Arqueo lóxicos, Epigrafía e Patrimonio Arquitectónico de interés histórico-artístico, ta refas ás que deben unirse ás intensas e
fructíferas ca mpañas sistemáticas de prospeccións e excavacións arqueolóxicas), senón tamén ó resto ~dé Galicia, trabal lo posibi -:
litado polo Convenio de Cooperación suscrito polo Patronato coa Fundación "Pedro Barié de la Maza, Conde de Fenosa", Froito
desta relación é a publicación de importantes
e sólidos estudios, tanto monográficos como
de carácter xeral.

/ /"

Museu Provincial. Sala de Conferencias.

Museu Provincial. Sala de Exposicións.

Outras moitas actividades sería preciso
comentar para ter unha idea exacta do labor
que fai o Museo cotidianamente: exposicións (celebradas xa máis de 150); organización de Seminarios, Cursos, Coloquios,
Ciclos de Conferencias, etc.; programación
de Concertos, algúns xa tradicionais na vida
musical de Pontevedra, como o "Concerto á
luz dos Candelab ros", de Música en Compostela.
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Rematouse de imprentar
este libro
o día 11 de Xuño de 1986,
coincidind.o cos tres anos
de goberno da presente
Corporación Provincial de Pontevedra
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