
80
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O barrio das Lagoas, no que xa fai vintecinco anos se sitúa o Instituto, é un sector cunhas
características singulares dentro da cidade de Ourense. De feito, é o único barrio creado seguindo
unha planificación urbanística estricta, algo que evidentemente confirelle certa unidade e axuda
a distinguilo do rebumbio no que se teñen convertido outros sectores ourensáns co paso do
tempo.

Alá por 1959, cando os enxeñeiros do Ministerio de Obras Públicas decidiron modificar o
trazado da estrada nacional 120, para que se dirixira directamente desde a entrada no municipio
cara a Ponte Nova e así eliminar o tráfego pesado do núcleo urbano (Avenida de Buenos Aires-
Capitán Eloy-Paseo-Curros Enríquez), non imaxinaban que coa súa decisión técnica estaban
creando o xerme dun barrio novidoso, que traería a cidade das Burgas as ideas da arquitectura
funcionalista que triunfaban no mundo desenvolvido.

No concello déronse conta de que cunha infraestructura viaria de 32 metros de sección e
trazado en curva, tal e como a proxectaba o Ministerio, era imposible manter a extensión da
malla ortogonal de rúas perpendiculares que preconizaba o Plan Xeral de Urbanización de
1955. Pediron entón axuda a Dirección Xeral de Urbanismo, que enviou a tres arquitectos
novos para que se fixeran cargo do planeamento. Francisco Navarro Roncal, Miguel Durán-
Loriga e Francisco Pérez Arbués fixeron en catro meses o Plan Parcial de Ordenación das
Lagoas, debuxando nos planos bloques illados, rúas en fondo de saco, múltiples espacios pú-
blicos sen edificación e un centro cívico-comercial de dezaoito plantas no mesmo centro do
polígono de 21 hectáreas. Era algo así como un exercicio de fin de curso, no que sobre o papel
reinventaban a Vila Radiante de Le Corbusier mesturada coas ideas das “unidades veciñais” dos
urbanistas ingleses.  Non é difícil imaxinar o sentimento de progreso que espertou a maqueta
que instalaron no concello e que foi imaxe de portada no periódico La Región o 21 de outubro
de ese ano.

Sen embargo o tempo foi pasando e durante moitos anos a superficie das Lagoas converteuse
nun amplo campo de prácticas para as autoescolas, con rúas urbanizadas, farolas e beirarrúas,
pero sen edificios. Finalmente, en 1970 aprobouse un novo documento de planificación que
rexeitaba as formulacións volumétricas do de 1959, e un ano despois sorteáronse as parcelas
edificables entre as cooperativas de vivendas. A partir de entón estas asociacións de funciona-
rios do concello, mestres, periodistas, traballadores de UTECO (Coren), das entidades banca-
rias, curas, ferroviarios, taxistas, militares ou antigos alumnos do colexio dos Salesianos edi-
ficaron as súas vivendas, con certa libertade morfolóxica pero adecuando os volumes a norma-
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tiva fixada, o que confire ó barrio esa unidade paisaxística, nun xogo de bloques illados de
catro ou sete alturas e tres torres de once plantas.

Nos anos setenta a cidade crecía apresa, saltándose todas as normativas. Os cartos que traían
os emigrantes transformábanse en cemento e ladrillos, máis e máis pisos, sen deixar espacio
para equipamentos nin vivendas sociais, ata chegar un punto no que as institucións públicas
tiveron que plantexar solucións a unhas carencias que empezaban a ser preocupantes, faltaban
escolas, hospitais, garderías e construccións dignas para centos de persoas que habitaban en
chabolas nas estradas de acceso o núcleo. A maior parte da cidade era espacio reservado á
especulación e alí non se podían edificar eses equipamentos. Pero quedaban As Lagoas, un
amplo espacio urbanizado de titularidade pública con centos de metros cadrados de reserva,
esperando a chegada da inversión pública. Cos anos foron xurdindo unha gardería, tres colexios,
o instituto, a Escola Oficial de Idiomas, o instituto de F.P., o conservatorio, a sede da cruz
vermella, un centro comercial, a comisaría da policía, un convento, unha igrexa, e case
cincocentas vivendas sociais, localizadas “curiosamente” nos bordes marxinais do polígono.

Eses son os tres elementos que definen As Lagoas, os edificios das cooperativas, as vivendas
sociais e os equipamentos públicos. Estes últimos cunha clara orientación educativa, ampliada
nos últimos anos coa ubicación do campus universitario nos terreos do antigo hospital provin-
cial, reutilizando para ese fin vellas construccións que foron no pasado pavillóns de cirurxía,
salas para tuberculosos, inclusa ou depósito de cadáveres. Curiosamente esa especialización
non foi premeditada, pois nas adxudicacións de parcelas nas Lagoas para equipamentos tamén
se barallaban outras posibilidades como a estación de autobuses, un campo de fútbol, ou o
cuartel de bombeiros e na mesma parcela que ocupa o instituto plantexouse a construcción do
novo Hospital provincial.

Por outro lado, no día a día do barrio aprécianse os efectos da urbanización funcionalista.
Concibido como unidade veciñal os baixos dos edificios non poden ter función comercial (só
permitida nas tres torres), de tal forma que agás os docentes e persoal laboral dos centros
educativos o resto dos traballadores que viven nas Lagoas inician a xornada marchando ó seu
posto no polígono industrial, nun dos establecementos ou oficinas do centro, cada vez máis
terciarizado, ou noutro edificio público a exercer a súa labor de funcionario. Mentres uns
marchan outros chegan, a diario miles de rapaces e rapazas desprázanse dende as súas casas ós
centros educativos, nos que poden estudiar dende a primaria ata o doutorado. Ese tráfego cotián
detense nos fines de semana e durante as vacacións, cando todo parece estar pechado neste
barrio singular de Ourense.


