
Acta (sintetizada) da Asemblea Aberta sobre a Panificadora, 21 xaneiro 

2013 ás 18:30h no local da Federación de Asociacións Veciñais Eduardo 

Chao. Praza da Princesa 7, 2º

◦ Comentarios xerais sobre a situación urbanística actual (Punto 2. 

da orde do día): 

“Outro  vigo  é  Posible”  preséntase  coma  un  colectivo  de  participación  cidadán. 

Indican que sería ilegal ratificar de novo o convenio existente entre a propiedade da 

Panificadora e o Concello de Vigo (ó que se fai referencia no PEPRI).

Propoñen aunar esforzos entre os colectivos que traballan en prol da conservación 

da Panificadora.

Presentan e entregan á organización da asemblea un estudo do estado actual do 

inmoble, é o “Informe preliminar de orientación programática para a edición de un 

índice técnico de accións a modo de guía estratéxica para a intervención no ámbito 

ocupado pola compañía de Panificación de Vigo” que foi entragado ao Concello en 

novembro do 2012.

Coméntan  que a  solución  de  desbloqueo  da  parcela  debería  ser  a  partires  do 

diálogo  cos  propietarios,  ou  vía  da  expropiación,  pero  intentando  chegar  a  un 

acordo.

Insísten na necesidade de facer actividades para ganar apoio social e compromiso 

político.

Infórmase  que  a  Modificación  Puntual  do  PXOM,  está  bloqueada  xa  que  na 

actualidade está pendente de un informe de viabilidade económica e de usos.

◦ Proposta da metodoloxía de actuación (3.)

Sen comentarios que reflexar.

◦ Carta as/os concelleiras/os (4.)

Pregúntase a cerca da validez legal das sinaturas. 

- Non o ten, é unha demanda informal.

Íncidese que o obxectivo principal, é que a propiedade reverta no ente público.



A proposta é aprovada por consenso. 

-As follas de recollidas de sinaturas estarán a disposición da cidadanía na Cova 

dos Ratos (Romil 3) e Bou Eva (Terzo de Fóra 13) e mediante as webs dos 

organizadores e noutros locais que serán anuniciado nas webs.

- A recollida de sinturas faráse por periodo de dous meses (a data de entrega as 

concelleiras non está concretada ainda).

Ponse como exemplo as fábricas de creación en Cataluña, propiedade municipal

◦ Traballo documental (5.):

“Outro Vigo é Posible” expone o contido de “Informe preliminar de orientación 

programática para a edición de un índice técnico de accións a modo de guía 

estratéxica para a intervención no ámbito ocupado pola Compañía de 

Panificación de Vigo”.

- O venres 15 de febreiro presentarase outro documento, o “Dossier 

Panificadora”, na clausura da mostra “Planificate” no Bou Eva (Terzo de Fóra 

13). Que despois estará a dispoñible nas webs dos organizadores.

◦ Propostas de usos posibles (6.):

- Auditorio público.

- Biblioteca con diferentes espazos, con calidades y usos.

- Centros, locais de asociacións, que poidan ser rotativos.

- Usos temporais.

- Rede de espazos industriais en Vigo, algúns en moi bo estado de uso, que se 

poden usar de forma temporal dende xa.

- Falta de coñecemento do interior da Panificadora, e a falta de reivindicación por 

parte da cidadanía.

- Valor, como continente, como obra escultórica, ten valor en si mesmo, así que é 

mais fácil darlle valor de uso.

- Valorar a valía que ten hoxe en día un edificio como a Panificadora, nesa situación 

dentro da cidade, o estado e a situación legal actual pola crise económica que vive 

a sociedade, e aproveitar que non se vai construír, e valerse dela como estratexia.



-  Pode ser un centro cultural que coloque a Vigo nunha rede cultural a maior 

escala da cidade

- Pregúntase se A Panificadora pasou a “Inspección Técnica de Edicicios? 

Deberían os propietarios pasala?

- Contestase que non a pasou, e que debería pasala.

◦ ACCIÓNS E PROPOSTAS DE REIVINDICACIÓN (7.):

- Traballar en que sexa declarado BIC

- Tratar en paralelo o percorrido institucional, e percorrido social, isto é, facer 

presión social e convencer á cidadanía do seu valor, e de que se pode facer 

presión común ós axentes implicados directamente.

- Roteiro aberto en torno á Panirficadora

- Suxirese que se axunten planos da Panificadora, cando se explica e difunde 

a situación actual.

- Situar en Camelias uns paneis de información turística sinalando as 

edificacións, porque moita xente non o coñece. 

- Buscar exemplos de reformas de uso, de xestión noutros lugares,e os procesos 

cos que contaron.

- Facer unha proxección có material infográfico de Outro Vigo, sobre o propio 

inmoble.

- Tal vez a propiedade privada poida chegar a estar interesada en abrir espazos á 

cidadanía, agora que non é un bó momento para construír. Buscar formas de 

acercamento co propietario.

- Ocupación simbólica dunha parte da Panificadora, por un colectivo. Xornada de 

portas abertas.

- Buscar unha rede de apoios con outros colectivos, que se sustente entre eles.

- Desenrolar un documento para que os colectivos o apoien, cando estean de 

acordo

● VARIOS (8.):

Calquera colectivo podería pedir que se pasase a ITE, e que ou que o Concello 



cumpra coa conservación de solares.

Preguntase en qué afecta que o concello merque a Panificadora e onde e como 

repercute. 
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