INFORME SOBRE A UNIDADE DO CONXUNTO
DO HOTEL-BALNEARIO DE MONDARIZ
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0. XUSTIFICACIÓN

1)

O Consello da Cultura Galega recibiu con data do 9 de xullo de 2014 un escrito de
, en representación da PLATAFORMA

DE DEFENSA DOS XARDÍNS DO BALNEARIO DE MONDARIZ, en contra do Convenio
urbanístico de planeamento para modificación do proxecto de ordenación do medio rural
no ámbito do espazo coñecido como Xardíns do Gran Hotel, establecido entre o Concello
de Mondariz e a Empresa SODESMON (con data do 17.10.2013) solicitando o seu
pronunciamento sobre o dito Convenio por entender que vulnera aspectos fundamentais
dos valores identitarios e culturais do territorio onde se sitúa o antigo Balneario de
Mondariz.

2)

O 10 de outubro dese mesmo ano recibiu tamén o escrito de
no mesmo sentido e reproducindo practicamente os mesmos

termos e argumentos que o anterior.

3)

O CCG, consonte coas súas función de velar polos valores identitarios de Galicia,

que son un dos seus máis importantes alicerces culturais, considera que entra nas súas
competencias a citada problemática, polo que emite o presente informe.

4)

Para a súa elaboración o CCG tivo presente, ademais dos ditos escritos e o

Convenio, o Informe da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural incluído no Informe de
Sostibilidade Ambiental (ISA), o expediente de Modificación Puntual do Plan de
Ordenación do Medio Rural no contorno do Gran Hotel. Concello de Mondariz-Balneario.
Avaliación Ambiental Estratéxica. Documento de Inicio (xuño do 2014) e o Plan de
Ordenación do Medio Rural do Concello de Mondariz-Balneario (14.03.2002) coas
Modificacións Puntuais do 23.07.2002.
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Así mesmo, foi consultada diversa información referente á historia do Balneario de
Mondariz, maiormente a publicación La temporada e a tese de doutoramento El Balneario
de Mondariz. La creación de un lugar de Yolanda Pérez Sánchez (USC, 2005).
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1. ANTECEDENTES

1.1. A VILLE D´EAUX

A “Ville d´eaux” francesa, de finais do XIX, corresponde á situación de máximo esplendor á
que chegan os seus balnearios. Nela defínese un amplo espazo onde se sitúan un conxunto
de edificacións en harmonía coa natureza do seu contorno. A función fundamental desta
“cidade das augas” está ligada ao coidado da saúde polas augas mineromedicinais (salutem
per aqua) pero non menos importantes son os alicientes que nela se xuntan para o
descanso e a distracción.

Os elementos básicos desta cidade están constituídos por un conxunto de edificacións en
que se albergan os diferentes servizos de saúde e lecer e, normalmente, por unha zona
verde construída ou seleccionada que, na maioría dos casos, serve como un espazo
mediador que se abre e dialoga cun contorno moito máis amplo de alta calidade
paisaxística.

Todos estes elementos crean unha unidade funcional na que todos eles interaccionan e
son fundamentais para a definición dun lugar cun imaxinario propio que normalmente fica
por recoñecerse na arquitectura e na literatura a que dá orixe.

En consecuencia, os espazos verdes e abertos destas cidades das augas non son simples
elementos accesorios ou decorativos senón que pertencen pola súa propia funcionalidade
á esencia destes lugares.

Actividades como o paseo ou o gozo estético da natureza, que poden ser valorados tanto
polas súas connotacións lúdicas como terapéuticas e que son indisociables da vida dos
balnearios, non serían posibles sen estes espazos.
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1.2. O BOSQUE DO BALNEARIO DE MONDARIZ

O balneario de Mondariz pode considerarse como a “única ciudad de las aguas de Galicia”
pola súa “autonomía y el nivel de definición espacial que alcanza” (Y. Pérez Sánchez, 2005)
e unha das poucas de España. Nela danse todos os elementos fundamentais que as
definen: o Gran Hotel, outros edificios hostaleiros menores, os templetes das augas, o
xardín, o bosque, a paisaxe do contorno... Así mesmo, a literatura a que deu lugar,
comezando pola propia do balneario, as abundantísimas crónicas xornalísticas da época ou
os relatos de ficción ambientados nel crearon un imaxinario singular no que os elementos
identitarios non faltaron. Constitúese así como un sinal de identidade de Galicia en
España, e mesmo para os numerosos viaxeiros europeos que frecuentaban Mondariz, polo
que pode afirmarse, sen ningunha dúbida, que foi un elemento esencial da cultura galega
da época.

A compoñente natural, que é esencial na idea e na imaxe hixienista e pintoresca de
Mondariz, aparece ben acreditada nos documentos da época. A beleza da paisaxe do val,
dos arredores do balneario, o río Tea, o predio de Pías e o parque arredor da zona onde se
desenvolvían as actividades dos auguistas son elementos que suman ao termalismo o
atractivo turístico que, xunto co cosmopolita ambiente social e a calidade das instalacións
hoteleiras, explican o renome e o prestixio do balneario.

Aínda que antes da inauguración do Gran Hotel, en 1898, existían xa zonas verdes propias
das instalacións balnearias, non foi ata esa data cando se crea un amplo espazo vexetal
que, tal como o describe La Temporada núm. 6 (1898), tiña a seguinte disposición: “Al pie
se dilata un gran parque, donde la flora peninsular y la exótica ofrecen grato recreo a la
vista, y en el cual hay dispuestos juegos de lawn-tennis y cricket para los aficionados, y
paseos con bancos rústicos para los que apetecen más sosegado esparcimiento [...]. Detrás
del edificio cultivan los propietarios una rica huerta, y se halla la magnífica estufa de
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multiplicación. Prolóngase la finca, cerrada sobre sí, en un gran bosque, con corrientes de
agua, puentecillos y grutas que constituyen uno de los mayores atractivos del
establecimiento”.

O bosque era a zona que ocupaba máis extensión dentro dos espazos verdes e estaba
unido ao hotel por unha ponte, moi popular e frecuentada polos auguistas. Este é descrito
con maior detalle por Y. Pérez Sánchez (2005):

“El bosque, que al margen de algunas mejoras para su embellecimiento (1909), apenas
varía para estos años, era la zona que más se ajustaba a la popular imagen de los jardines
paisajistas ingleses. Poblado por añosos robles estaba surcado por varios senderos de
trazado irregular formados por avenidas de árboles, a modo de sombreados paseos para
los agüistas, animados por corrientes de agua, puentecillos y grutas, y una fuente, que
aparece por primera vez en el plano de 1912. El único elemento que escapaba a este
recorrido paisajístico era el parterre de trazado radial, a modo de jardín privado…”.

No relativo ás especies arbóreas que crecían no recinto do balneario, predominaban, no
bosque, os piñeiros e carballos, mentres que no parque plantáronse, ademais, nogueiras,
sobreiras, freixos, ameneiros, bidueiros, castiñeiros, salgueiros, pradairos e acacias así
como determinadas especies exóticas.

1.3. A HISTORIA DO BALNEARIO DE MONDARIZ

A historia de Mondariz, de acordo con Y. Pérez Sanchez (2005), pódese dividir nas
seguintes etapas:
1873-1898. Consolidación do Balneario como empresa e comezo da etapa
construtiva.
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1898-1907. Baixo a dirección de Enrique Peinador Vela, iníciase unha importante
etapa construtiva, que culmina coa edificación do Gran Hotel, así como de
organización do espazo coa integración de amplas zonas verdes no conxunto do
balneario.
1907-1931. Iníciase unha segunda etapa construtiva encamiñada á creación dunha
auténtica Ville d´eaux, situada fundamentalmente á esquerda da estrada a
Maceira. Independízase como concello Mondariz-Balneario e proxéctase e comeza
a construción de novos edificios (Sanatorio artrítico, Escola de terapéutica física,
Museo de historia natural, etc.).
1931-1973. Comeza a decadencia, con menor afluencia de auguistas, cesión ao
Estado dos novos edificios en construción, Guerra Civil, un intento de recuperación
con pequenas obras na década dos sesenta e incendio do Gran Hotel en 1973.

1.4. O PROCESO DE RECONSTRUCIÓN DO LUGAR, 1980

A partir dos anos oitenta do século

XX

iníciase un proceso de reconstrución do lugar do

balneario de Mondariz, no que se proxecta non só aproveitar un soar semiderruído, senón
tamén a edificación duns edificios “ex novo” que nada tiveran que ver co pasado.

No proxecto de reconstrución, ao par da erección das novas instalacións balnearias,
figuraba tamén a creación dun “ambiente” que, coas debidas adaptacións aos tempos e
gustos actuais, respectase a memoria dun lugar, dunha “ville d´eaux”, cun glorioso e
vizoso pasado.

Este proxecto foi facilitado polo significado da marca “Mondariz”, que aínda ecoaba
eficazmente no imaxinario popular español, polo que o seu nome, vencellado
inequivocamente a unha rica tradición industrial e cultural, seguía a ser unha referencia
que os promotores da reconstrución non desexaban esquecer.
7

2. CONSIDERACIÓNS

2.1. O CONXUNTO DO HOTEL-BALNEARIO DE MONDARIZ

A niveis espaciais, o conxunto do Hotel-Balneario de Mondariz está caracterizado, na
actualidade, por dúas zonas ben definidas e que coinciden coas dúas últimas etapas
históricas do Hotel-Balneario: a anterior a 1907 e a de 1907 a 1931.

Esas dúas zonas estaban ben delimitadas polo desenvolvemento dun camiño antigo
(Ferreira Priegue recólleo como un camiño medieval que iría ata Mondariz), que atravesa o
conxunto de suroeste a nordeste. Este camiño convértese, logo, na estrada de Salvaterra a
Maceira.

A primeira fase histórica está situada á dereita da estrada, en dirección a Maceira, e
orientada ao sur, leste e oeste. A unidade inicial de xardín e bosque e as diferentes
edificacións desta fase continúan cara ao río Tea e á fonte de Troncoso, situada na beira
esquerda deste. A través deste paseo continuábase aquela unidade, paralela á ribeira,
arquitecturizada do río Tea, para rematar no conxunto da fonte de Troncoso e o muíño
localizado na outra beira do paseo.

A segunda fase está á esquerda da estrada. Dende esta estrada, e diante da entrada ao
xardín-bosque do Hotel, iníciase un paseo paralelo ao río Xabriña que logo continúa,
despois da desembocadura deste, polo bordo do río Tea. No seu primeiro tramo, o paseo
divide a unidade da segunda fase histórica en dúas zonas, ocupadas inicialmente polos
proxectos de distintos espazos libres ou axardinados e as primeiras realizacións do
sanatorio e o edificio para teatro-cine-galería comercial.
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A memoria material da unidade das dúas fases do conxunto vese, na actualidade,
completada, estruturada e evocada polos elementos dunha dobre “alameda” con plátanos
a ambas as dúas beiras do paseo. Ao chegar ao río Tea, a alameda dos bordos do paseo,
formada polos plátanos e mais un peitoril-banco, segue paralela ao elixido, por azar e
necesidade, río Tea, fundida con el de tal xeito que ambos se fan imprescindibles un ao
outro. Ao mesmo tempo, ata eles achégase a “alameda” natural dos bordos do río.

E, como final e límite do paseo, pero tamén como final do conxunto do Hotel-Balneario e
da unidade das dúas fases históricas, encontramos a Fonte do Troncoso. Esta fonte,
arquitecturizada polo metaproxecto de Hotel-Balneario, pero sobre todo pola maxia
creativa e poética de don Antonio Palacios (o proxecto de construción da fonte de
Troncoso incluiría a recuperación de elementos procedentes da antiga fonte da Gándara e
sería contemporáneo á construción da nova fonte da Gándara), ofrécenos a auga da fonte
mais o frescor do río e o descanso no seu miradoiro. Nesta área as calores do verán tiñan,
así, un lugar de descanso máis para os auguistas e bañistas que complementaba os xardíns
da 1ª fase histórica.

A estrada e, logo, o paseo de plátanos paralelo ao río Tea, co seu peitoril baixo de granito e
a súa alameda dobre ou tripla, marcan non só o límite oeste do conxunto coa fonte de
Troncoso, senón tamén a estrutura dunha unidade cultural vivida e percibida polos seus
usuarios e que ben merece que agora sexa vivida administrativamente tamén de maneira
moi distinta á de catalogada como ben cultural por un Plan Xeral que reduce o seu ámbito
basicamente ao da primeira fase histórica. Realmente o Plan de Ordenación do Medio
Rural de Mondariz inclúe no catálogo os edificios e construcións, os da 1ª e os da 2ª fase,
uns no documento inicial e outros na modificación puntual aprobada en 2003. O que
ignora ese Plan son as relacións entre eles e a relación co lugar. O exemplo da fonte do
Troncoso é claro, o seu valor cultural está ligado ao do balneario e ignorar o río e o paseo
no catálogo supón desvinculala deste minguando o seu significado cultural. O mesmo se
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pode sinalar do bosque: o conxunto dos edificios e o gran hotel en particular requiren para
a comprensión do seu pleno significado a súa relación con ese espazo...; e así ocorre
tamén respecto ao lugar, o río, a vila, o val. É, o conxunto do balneario, unha unidade de
máis ámbito e de máis valores patrimoniais, culturais e naturais que os que o planeamento
vixente e a modificación puntual recoñecen.

O conxunto formado polas dúas etapas históricas é unha unidade, un Conxunto Histórico
vivo e activo que definitivamente merece unha caracterización e categorización de valores
máis sobranceiros ca os que lle concede a catalogación actual. Para protexelo como se
merece, a súa cualificación debería estar máis na liña de consideralo Ben de Interese
Cultural e non na incompleta e escasa categorización actual, que contempla só algúns
elementos edificados do Balneario como bens catalogados.

No territorio deste conxunto, os ríos Xabriña e Tea son os fitos fluviais que recollen a
topografía descendente dos montes que estruturan, limitan e enmarcan o espazo do
“soar” da capital do municipio Mondariz-Balneario. Estes ríos e montes establecen unha
especial relación espacial onde a natureza e logo os feitos antrópicos, como o da estrada
de Salvaterra a Maceira e o conxunto de Hotel-Balneario, terminaron construíndo ou
estruturando unha unidade urbana, a da capital do municipio, e incluso estruturando
fundacionalmente todo un municipio. A vontade creadora-ilustrada que representan os
Peinador e a relación co momento socio-económico-político-cultural da época deron pé á
creación dunha unidade urbana tan relevante económica e socialmente que, no plano
político-administrativo, concluíu coa creación dun novo municipio no ano 1925, na época
de maior esplendor do Balneario.

O núcleo fundacional da capital e do novo municipio foi o Conxunto Histórico en
construción do Hotel-Balneario, solidariamente cos seus espazos libres e/ou axardinados.
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Dende o regato canalizado e o xardín, cara ao sur, o soar da capital e do municipio ascende
e urbanízase suavemente a ambos os dous lados da estrada de Maceira a Salvaterra.

Por outra banda, o río Xabriña zigzaguea polo leste e logo cara ao norte. No tramo leste o
río recibe a ladeira dun pequeno monte que pecha espacialmente ao soar da capital do
municipio e do Conxunto Histórico do Hotel-Balneario. O outro tramo do zigzagueo do
Xabriña é o límite, polo norte, da vila e do proxecto da familia Peinador.

O río Tea, despois da desembocadura do río Xabriña, define polo oeste, xunto coa ladeira
do monte que se lle achega, o soar da capital e do municipio e, tamén, o do ámbito
fundacional, histórico, da Ville d´eaux de Mondariz, que se configura así mesmo como
Conxunto histórico e cultural. Ademais, cómpre subliñar que o actual municipio de
Mondariz-Balneario se corresponde co territorio da parroquia de Troncoso, segregada da
de Santa Baia de Mondariz cando se separa do concello de Mondariz.

A Lei do patrimonio cultural galego considera que un inmoble catalogado o é por ter, entre
outros valores, a capacidade de “estruturar o territorio” que o sostén. Poderiamos dicir,
ademais, que o é se ten a capacidade de arquitecturizar ou construír esteticamente o
territorio e, sobre todo, de construír unha percepción social e cultural determinada, que é
o que ocorre con este Conxunto do Hotel-Balneario de Mondariz.

2.2. O PASEO E AS DÚAS FASES HISTÓRICAS DO HOTEL-BALNEARIO

Unha vez pasada a Fonte de Troncoso, dende o Hotel-Balneario, o paseo ten, hoxe, un
percorrido menos arquitecturizado que chega ata o predio de Pías ou Samil, lugar de
recreo e granxa, onde a familia fundadora ideou o Museo Etno-arqueolóxico (do que
proceden parte dos elementos que se conservan no bosque). Nesta pasaxe a fonte é unha
magnífica arquitectura posta ao servizo do manancial, ao que se baixa por medio dunha
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escaleira dobre, e que ten un miradoiro cara ao río. Dende o baleiro interior da fonte
transparéntanse, por un lado, o paseo e o muíño que se atopa nunha das súas beiras e,
polo outro lado, o río, nunha moi rica relación espacial co propio paseo. Desta maneira, a
auga que chega ao muíño, a da fonte de Troncoso e a do río incorporábanse para
constituírse, todas á vez, no punto final do percorrido do paseo e/ou a alameda.

A partir de aí e dunha prolongación actual do paseo, pódese continuar ata o predio de Pías
deixando a un lado a ponte e uns pasais do río: “El Balneario de Mondariz tuvo en aquellos
tiempos una granja propia en el lugar de Sanmil, perteneciente a la parroquia de Pías
(Puenteáreas). La hermosa y vasta finca de Pias o Sanmil, también propiedad de los Sres.
Peinador, era como un anejo al Establecimiento. Ambos lugares, distantes dos kilómetros,
se unían mediante un camino cómodo y pintoresco, bordeado de cepas y rosales. El lugar
cumplía dos funciones, recreo y granja agrícola. Por un extremo se hallaba limitado por el
río Tea que formaba a su pie un apacible lago conocido como lago de Ea, en donde se
celebraban regatas y diariamente se poblaba de botes que los Sres. Peinador habían
puesto a disposición de los huéspedes. Era un lugar apacible, sombreado e idóneo para
picnics y románticas o amenas excursiones. Además el río Tea, abundante en truchas,
ofrecía la posibilidad de practicar el entretenimiento de la pesca. Los extensos pinares de
la finca constituían un magnífico coto de caza al servicio exclusivo de los huéspedes (149).
Gozaba de alumbrado eléctrico. De ella decía Otero Pedrayo: EI bosque y cazadero de las
Pias, su Granja Agrícola, las aguas del Tea, los paisajes del valle verdescente y de montaña,
son aliciente para las excursiones en este admirable rincón de la tierra gallega” (María
Jesús del Castillo Campos: Historia del Balneario de Mondariz hasta 1936. Madrid, 1992).

Pódese dicir que aquelas dúas fases históricas do Hotel-Balneario conformaron, como se
aprecia hoxe, unha unidade de gran riqueza espacial e física na que o río Tea e o paseoalameda funcionan como límite físico, pero tamén psicolóxico e emocional do Conxunto
polo oeste. O Xabriña, como tamén o regato canalizado do xardín da primeira fase
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histórica, a fonte da Gándara e o templete de índole clasicista do Hotel-Balneraio
estruturaran e darán límite á primeira unidade arquitectónica e ambiental do Conxunto.
Despois, a segunda fase histórica, que medrou cara ao río Tea e a fonte de Troncoso,
rematou perfeccionando e completando todo o Conxunto en simbiose coa arquitectura e
xardinaría ecléctica conseguida no contorno do Hotel-Balneario da primeira fase. Así,
hotel, balneario, xardín, estufa-horta, bosque e vivendas/chalés formaron un conxunto en
que a xardinaría asumiu e estruturou con eclecticismo o modelo dos xardíns históricos
ingleses e franceses, posiblemente coñecidos polos deseñadores e promotores deste
proxecto económico a través dos tratados da época.

Nesta segunda fase, coa incorporación do paseo de plátanos ata as beiras do río Tea e o
paseo á fonte de Troncoso, o eclecticismo continuou apousentándose coa arquitectura do
templete do manancial e a vexetación solemne das beiras do río nun esquema en que o
rico patrimonio natural do contorno se incorpora como un elemento arquitectónico máis,
igual que antes lle sucedera ao xardín co bosque e co Hotel-Balneario da primeira fase. O
mesmo ocorrerá co afluente Xabriña ou co regato canalizado polo suroeste, e a illa que se
xerara na primeira fase histórica, ao sur do Gran Hotel.

2.3. O PROXECTO DOS ANOS OITENTA

Nos anos oitenta do século XX, acométese a rehabilitación integral desas dúas fases
históricas coa idea de transformar o gran hotel nun edificio de apartamentos destinados a
segunda vivenda para os cidadáns, esencialmente vigueses, e/ou ao servizo dos produtos
turísticos ofertados polo campo de golf, cara ao sur e fóra do municipio, e o balneario. Esta
intervención errou na aplicación dos criterios rehabilitadores referentes á compatibilidade
dos usos novos cos usos históricos, pois os seus obxectivos estiveron á marxe dos fins
fundacionais e funcionais da arquitectura sobre a que se actuou.
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A unidade inicial que formaban as dúas fases históricas –separadas pola estrada de
Salvaterra a Maceira– conformaba unha idea proxectual global, un metaproxecto
identificado co modelo de Ville d´eaux, que estaba ao servizo dunha idea industrial e
económica e ambas as ideas uníanse entre si en busca dun mesmo obxectivo,
formalizando un esquema arquitectónico físico e estético dirixido a un fin clarísimo no que
o eclecticismo clasicista e historicista, non exento de referencias rexionais, funcionaba
perfectamente. Foi, a das dúas fases históricas, unha busca de converxencia de estilos,
obxectivos, ciencia, arte, natureza, paisaxe, xardíns, bosque, modernidade e tradición que
conseguira ir construíndo un metaproxecto unitario de balneario-hotel que quedou,
patrimonial e culturalmente, algo desvirtuado na intervención dos anos 80.

O exercicio de elección de diferentes conceptos e elementos para crear unha realidade
nova pero perfectamente imbricada co seu contorno era o principal valor dun conxunto
que nacera como un avance de progreso e puxera á disposición do proxecto empresarial
ideas e prácticas artísticas moi avanzadas. A familia Peinador, propietaria durante décadas,
fora poñendo, xeración tras xeración, a disposición do seu proxecto empresarial todo
aquilo que o progreso e a práctica artística máis avanzada ían suxerindo en cada época. No
ámbito arquitectónico, por exemplo, é moi significativo que confiasen os seus proxectos a
Genaro de la Fuente, primeiro, e a Antonio Palacios, despois, xa que ambos se
caracterizaban por prácticas arquitectónicas de raíz eclecticista e sempre preocupadas pola
complementariedade recíproca entre a arquitectura e o seu contorno. Obviamente, esas
eleccións responden á filosofía de base que rexía nas decisións da familia Peinador, pero
ese espírito perdeuse un pouco e non foi continuado na intervención dos anos 80.

Os estilos de Genaro de la Fuente e Antonio Palacios, nos que non existía como única
ollada a do autor, senón que contemplaban a converxencia de moitas e diversas ideas e
elementos evocadores, ás veces mesmo ”disímiles” entre si, crearan no conxunto de
Mondariz un contexto especial e único que constituía, por si mesmo, un lugar, un territorio
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creado no que os seus propios tempos históricos se podían ler con sutileza, pero tamén
con claridade. En definitiva prodúcese, durante as dúas etapas históricas da familia
Peinador, un continuado proceso de patrimonialización cultural, identitario, avaliado e
contrastado polas pegadas deixadas na prensa diaria galega e na periódica do HotelBalneario.

2.4. O PROXECTO DE MODIFICACIÓN DO PLAN XERAL

O Convenio subscrito entre a promotora SODESMÓN e o Concello de Mondariz-Balneario
pretende recualificar a zona do balneario da primeira fase histórica1. Nese documento
sublíñase a seguinte frase textual respecto das parcelas 1198 e 157, bosque do Gran Hotel
e predio Valdecide: “a ordenación urbanística vixente nesas parcelas como Solo Urbano
para a zona verde privada, equipamento privado deportivo e uso hoteleiro é considerada
inadecuada, nestes intres, polo que o Concello de Mondariz-Balneario quere modificala”.

Polo que se deduce da súa lectura, o que propón é a recualificación dese solo para uso
residencial. Esta modificación proposta alterará o equilibrio espacial, especial e singular do
que vimos a chamar como primeira fase histórica, que actualmente aínda existe, un
Conxunto que se caracteriza por unha unidade froito da relación solidaria entre os edificios
que están presentes na actualidade no ámbito dese polígono e o conxunto formado polo
xardín e bosque. Nin as edificacións alí presentes, nin os fragmentos arquitectónicos alí
musealizados como parte do xardín-bosque, nin o propio contorno conservarían o seu
sentido se esa relación solidaria se rompese, pois ela é a razón de ser tanto dos edificios
como do xardín e bosque que, eclecticamente, se formalizaron no desenvolvemento
histórico do conxunto do Hotel-Balneario.

1

Ver a documentación enviada ao Consello da Cultura Galega por D.
, en
representación da PLATAFORMA DE DEFENSA DOS XARDÍNS DO BALNEARIO DE MONDARIZ, que figura como
anexo 2.
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A perda do singular equilibrio espacial que se foi construíndo a través do tempo non é
oportuna, pois ese equilibrio é, hoxe, percibido pola memoria singular e colectiva da
cidadanía como patrimonio cultural, herdanza en definitiva, cun gran poder de
reafirmación identitaria.

Trátase dun Ben que aínda que xa foi quebrado, en certa medida, polo fraccionamento que
trouxo consigo a nova posta en actividade de finais do século XX, conserva de momento o
esencial da súa integridade e da súa autenticidade; en definitiva, a simbiose de natureza,
xardinaría histórica e arquitectura en dialécticas propias e transversais.

O Ben catalogado e o contorno do polígono sobre o que se prevé actuar segundo o contido
do Convenio arriba mencionado non deben perder a relación espacial de equilibrio que
acadou funcional e fundacionalmente a través do tempo e que, aínda que algo minguada
pola actuación dos 80, se conserva aínda hoxe. Esa relación característica e singular da
primeira fase histórica do conxunto é a depositaria dos valores dese Ben territorial
formado polos edificios e o xardín-bosque que os rodea, en conxunción singular coa
natureza percibida como Patrimonio natural e idea proxectual.

A proposta que emana do Convenio pretende cambiar o uso recollido no Plan Xeral vixente
(zona verde privada) respecto da bolsa de solo integrada dentro dos xardíns do antigo
Gran Hotel-Balneario, para convertela en solo de uso residencial, e iso, obviamente,
danaría máis, e sen remedio, a unidade, a autenticidade e a integridade do conxunto
deseñado polas sucesivas xeracións da familia Peinador, o mesmo recinto que hoxe é
vivenciado pola cidadanía como herdade, memoria e, polo tanto, como Patrimonio
histórico e natural de todos os galegos.

En consecuencia, tal cambio de cualificación urbanística afastaríanos xa non só doutras
hipóteses de protección futura máis amplas e acordes, senón que incluso entraría en
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conflito coas que o recinto ten actualmente a niveis administrativos e culturais como
conxunto, ou sumatorio, de bens catalogados, aínda que estas últimas estean revelándose
como claramente escasas porque non fan xustiza aos valores da caracterización e
categorización da realidade que alí existe.

2.5. DO “CONXUNTO HISTÓRICO”

Por outra banda, cómpre subliñar que este Ben é algo máis que unha listaxe de elementos
que comprende edificios, xardíns, bosque, horta ou paseos estruturadores dun lugar, dun
territorio.

Todas as calidades físicas e inmateriais que, segundo define a Lei do patrimonio cultural de
Galicia, caracterizan un Conxunto Histórico están presentes no ben territorial que vimos
denominando Conxunto do Hotel-Balneario de Mondariz. É máis, danse nel valores
naturais, culturais e patrimoniais, de memoria e de vivencia como herdade sobranceira
que o sitúan tamén no que a Lei define como Ben de Interese Cultural (BIC).

O Ben do Hotel-Balneario de Mondariz é, a todas luces, un Conxunto histórico, ou sexa,
unha “agrupación de bens inmobles que forman unha unidade de asentamento
condicionada por unha estrutura física representativa da evolución dunha comunidade
humana, por ser testemuño da súa cultura ou constituír un valor de uso e gozo para a
colectividade, o que, incluso aínda que individualmente cada unha das súas
arquitecturas non tivese especial relevancia”, que non é o caso, o que o sitúa
exactamente no marco do que a lexislación vixente de patrimonio considera importante
protexer.
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3. RESULTANDOS

O Conxunto do Hotel-Balneario de Mondariz é unha agrupación de bens inmobles e de
bens naturais de diferentes facturas e características.

Todos eles forman unha unidade de asentamento (ou conxunto) nunhas zonas continua e
noutras dispersa (caso do predio de Pías e do Museo Etno-arqueolóxico), aínda que
podería considerarse toda ela continua se se toma o río Tea e a estrutura do paseo que
chega dende o Hotel-Balneario ata o predio de Pías como elementos unificadores do
conxunto.

O Conxunto ofrece e evoca unha estrutura física representativa da evolución dunha
comunidade que é testemuño da súa cultura termal e constitúe, sen lugar a dúbidas, unha
unidade de uso e gozo para a colectividade.

O Conxunto posúe, ademais, as características de autenticidade, singularidade,
artisticidade e de natureza que o fan sobranceiro, estando estas ligadas na súa unidade
como conxunto. Este é depositario dunha atracción identitaria e patrimonial singular e de
valores inmateriais, culturais, naturais, artísticos, de uso, de costumes e científicos que son
evocados polo Ben de Interese Cultural na categoría de Conxunto Histórico do HotelBalneario e o seu contorno. Ámbito, contorno e ambiente establecen unha serie de
especiais relacións espaciais que singularizan o conxunto e que deben terse en conta na
formulación deste, na súa concreción e, sobre todo, na súa conservación en parello coa
súa formación histórica e fundacional.

Polo tanto a unidade que é o Conxunto do Hotel-Balneario de Mondariz, aínda que
actualmente non estea cualificada así, debe ser considerada como un Conxunto Histórico.
Para non rachar esta unidade, debe reconsiderarse o que se prevé no Convenio antes
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mencionado, xa que o que se busca nel pon máis en risco a integridade da unidade dese
conxunto e abócao á perda da identidade e da autenticidade que aínda mantén. O risco
prodúcese porque se pensa ir máis aló aprobando unha modificación do Planeamento
Xeral para o xardín-bosque, que fai unha unidade inferior co Hotel-Balneario e tamén
porque esta unidade que se pretende modificar por medio do Convenio forma parte
doutra superior que contén as dúas épocas históricas de intervencións feitas pola familia
Peinador e que son as que lle confiren ao conxunto a unidade identitaria que recoñecemos
na actualidade.

A modificación que se prevé no Convenio produciría a perda dos valores sobranceiros,
culturais e naturais que o metaproxecto da familia Peinador soubo crear; é dicir, produciría
a perda dos valores dun lugar, DUN TERRITORIO HISTÓRICO, onde a colectividade se ve
reflectida e sobre a que se percibe un proceso patrimonializador e identitario vivo con
claras evidencias de fidelización.

De facer algunha, a modificación adecuada á realidade actual do Conxunto do HotelBalneario de Mondariz debería ir encamiñada a declaralo como Conxunto Histórico,
porque cumpre as características que a lei galega considera definitorias dunha
caracterización do ben, primeiro, e, logo, porque tamén é sobranceiro. Só cunha
clasificación e categorización dese tipo estaría descrito o seu auténtico valor, que vai máis
alá do que o describiría unha mera listaxe dos bens catalogados que se conteñen no
catálogo do Plan xeral. Caracterizalo así, como Ben de Interese Cultural na categoría de
Conxunto Histórico, permitiría o adecuado tratamento dos valores culturais e naturais,
intrínsecos e extrínsecos, materiais e inmateriais, que o conxunto evoca, e sería facelos
visibles administrativamente, pero sobre todo sería confirmar o que xa existe social e
culturalmente.
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O Consello da Cultura Galega propón, pois, que ese conxunto sexa recoñecido como BIC
na categoría de Conxunto Histórico e que, como tal, a Administración o tramite para
inscribilo no rexistro de Bens de Interese Cultural de Galicia, co grao de protección que iso
implica, dando así resposta ao que parece ser o sentimento e a percepción social actual,
que tamén veñen avaladas por diferentes institucións que piden a súa protección integral.

Avalan esta proposta os contidos desenvolvidos no informe da Dirección Xeral de
Patrimonio Cultural elaborado para o Informe de Sostibilidade Ambiental (ISA) achegado
para o expediente de Modificación Puntual do Plan de Ordenación do Medio Rural do
Concello de Mondariz-Balneario, no que se lles lembra ao Concello e a aos promotores da
modificación que a distribución de usos proposta no documento inicial sobre o xardín
inglés (bosque) como reservas de solo destinadas a uso residencial non parece axeitada xa
que di: “Este bosque trátase dun espazo importante no conxunto do Balneario, entre
outras cousas por estar presente dende o principio da súa conformación, 1873, e existiren
nel exemplares arbóreas centenarias de grande porte...”.

A continuación, ese mesmo documento recorda que toda modificación puntual do
planeamento urbanístico debe fundamentarse en razóns de interese público, que, no caso
desta, parece que as pode achegar o Museo da Auga, que é unha das causas que a motiva,
pero non o resto dos obxectivos da modificación, que son meros aumentos de usos
residenciais.

O informe de referencia tamén xunta, no seu anexo titulado “Resultado das consultas e da
exposición pública do documento de inicio”, o posicionamento da Dirección Xeral de
Patrimonio Cultural lembrando que “as Normas Subsidiarias Provinciais do ano 1991
contemplan xa no seu catálogo ao conxunto do Balneario (Gran Hotel e xardín), onde os
elementos que o configuran conforman unha unidade indivisible, aínda que os catálogos
máis recentes protexeran de forma diferenciada os mesmos”.
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Tamén se fai constar “que o uso residencial privado non resulta un uso compatible coa
protección e conservación do conxunto do Balneario e a súa integridade”, pois considera
que o uso residencial privado é “un uso alleo ao seu desenvolvemento, unha perda e
destrución dunha parte primordial da súa natureza intrínseca”, polo que “non semella
axeitado incluír novas edificacións no ámbito dos espazos libres, agás que colaboren de
forma evidente á súa conservación e protección”.

Sinálase, así mesmo, que “debe conservarse o carácter do xardín do Balneario,
preservando a súa integridade e mantendo os usos adecuados á súa morfoloxía,
propiciando en todo caso usos compatibles coa súa natureza, orixe e evolución histórica. A
segregación do ben cultural en varias parcelas, co obxecto de modificar a súa condición,
non é compatible coa protección da integridade do elemento protexido, polo que calquera
medida que supoña a fragmentación do conxunto do Balneario debe ser evitada”.
Agrégase, ademais, que calquera intervención que comporte a perda da integridade
producirá tamén a perda da autenticidade que resiste actualmente no Ben. Con respecto
aos elementos naturais, árbores e outras especies vexetais, o informe emitido pola
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural recorda unha urxencia que tamén detectamos,
como é a necesidade de propoñer “medidas para a conservación e recuperación dos
elementos que teñan sido deteriorados, especialmente a reposición do arborado, a
conservación de elementos inventariados, e aqueles que formen parte do conxunto, como
fiestras absidais, bañeiras e calquera que conforme o carácter do xardín”.

Finalmente, fai a observación de que o informe inicial do Concello achega unha
documentación pouco desenvolvida, no que a avaliación das alternativas “resulta
insuficiente, xa que non se ten valorado axeitadamente o patrimonio cultural afectado”, o
cal pode ser causa da pouca e inadecuada clasificación, categorización e caracterización do
Ben que se quere modificar, segundo se vén defendendo neste informe.
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4. CONCLUSIÓNS

1ª. Para preservar a integridade e a autenticidade da “memoria do lugar” do HotelBalneario de Mondariz consideramos que as zonas verdes anexas ao gran Hotel son
indisociables dos elementos históricos edificados. Dentro delas, a denominada “o Bosque”
é a de maior extensión e ten unha unidade, especificidade e singularidade propias, en
síntese cos edificios e outros espazos verdes e xardíns da primeira e segunda fase
histórica do Hotel-Balneario.

2ª. Polas súas características naturais, históricas e culturais, a unidade de TODO o
Conxunto do Hotel-Balneario debería ser considerado e inscrito no Rexistro de Bens de
interese cultural, é dicir, como BIC, na categoría de Conxunto Histórico.

3ª. Deberase concretar no expediente para a súa incoación o ámbito da delimitación, así
como o ambiente ou contorno de respecto histórico de acordo coa súa evolución. Tamén
sería conveniente adoptar medidas provisorias para o mantemento das características de
integridade e autenticidade do Conxunto, cuestión que deberá quedar disposta para ser
completada coa figura de planeamento específico que requira (Plan Especial de
Protección).

4ª. A alteración das relacións espaciais históricas e culturais, materiais e inmateriais
existentes nas dúas fases históricas entre os espazos libres e/ou verdes e os edificios
estruturadores destas implicarían a perda dos valores culturais e históricos intrínsecos e
extrínsecos propios dos elementos existentes, edificados e/ou naturais, e do conxunto.

5ª. A construción dun Museo da Auga, se este é dotado cun proxecto museolóxico e
museográfico e avalado coas indicacións dun Plan Especial como o que a Lei do patrimonio
cultural de Galicia suxire, en converxencia con características arquitectónicas que integren
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ao novo elemento, pode ser unha boa iniciativa que irá mais aló do proxecto empresarial.
Esta iniciativa podería chegar a considerarse como restauradora de aspectos ausentes ou
perdidos daquel metaproxecto que a familia Peinador visionou ata completar un rico
imaxinario, fidelizado en parte, da identidade cultural de Galicia. E serao se se converte
nun museo da cultura do balneario e da terma galega e nun inicio e continuidade da
conservación-restauración daquel Conxunto histórico.

6ª. De non ser así, cabe dicir que a alteración das actuais normas urbanísticas para
permitir a construción de máis edificación, como contempla o dito Convenio coa empresa
SODESMON, co único obxectivo de aumentar a rendibilidade residencial privada á custa de
ocupar espazos que estableceron as singulares relacións espaciais históricas, é moi
inoportuna. Danaríase un gran valor cultural, funcional e fundacional, o que resulta
incompatible xa cos obxectivos da protección actual vixente.

7ª Finalmente, se se teñen presentes os valores da realidade cultural actual dese conxunto,
a caracterización e categorización que habería que facer del tería que concluír,
necesariamente, na súa incoación e logo declaración como BIC, na categoría de
Conxunto Histórico. Deste xeito, a pretensión de permitir máis edificación residencial
privada quedaría aínda máis inxustificada.
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ANEXOS I
5.1. Anexo planimétrico
5.2. Anexo fotográfico
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5.1 ANEXO FOTOGRÁFICO

Fotografía del
Vuelo AMS, de 1946 – 1947. Ejército del Aire.
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Fotografía del Vuelo AMS, de 1946 – 1947. Ejército del Aire.
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Capital do municipio.

27

Planimetría histórica da primeira fase.

28

Gran Hotel.

29

Fonte da Gándara.

30

Acceso ao bosque.

31

Estufa.

32

Xardín e regato canalizado.

33

Estrada de Salvaterra a Maceira.

34

Paseo cara á fonte do Troncoso.
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Paseo á fonte de Troncoso.

36

Muíño que está a carón da fonte do Troncoso.

37

Fonte do Troncoso.

38

Fonte do Troncoso.

39

Fonte do Troncoso. Detalles e vista dende a prolongación do paseo.
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Prolongación do paseo.
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CONCELLO DE
MONDARIZ

MONDARIZ
BALNEARIO

CONCELLO DE
PONTEAREAS

CONCELLO DE MONDARIZ

RIO TEA

RIO XABRIÑA
PASAIS

MUSEO ETNO-ARQUEOLÓXICO

CONCELLO DE
MONDARIZ
BALNEARIO

CONCELLO DE
PONTEAREAS

REGATO

LOCALIZACIÓN DOS RÍOS SEGUNDO OS DATOS DA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DO MIÑO-SIL

DELIMITACIÓN DO CONCELLO SEGUNDO A PLANIMETRÍA CATASTRAL.

ÁMBITO DO CONXUNTO HISTÓRICO (Delimitación proposta)

RÍO

CONTORNO DE PROTECCION AMBIENTAL DO CONXUNTO HISTÓRICO (Delimitación proposta)

LÍMITE DO CONCELLO
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PLANIMETRÍA DE LOCALIZACIÓN
PROPOSTA DE DELIMITACIÓN DO CONXUNTO HISTÓRICO DO BALNEARIO DE MONDARÍZ.

1

ÁMBITO DO CONXUNTO HISTÓRICO (Delimitación proposta)_ 1ª ETAPA
ÁMBITO DO CONXUNTO HISTÓRICO (Delimitación proposta)_ 2ª ETAPA

CONTORNO DE PROTECCION AMBIENTAL DO
CONXUNTO HISTÓRICO (Delimitación proposta)

RÍO
LÍMITE DO CONCELLO

PROPOSTA DE DELIMITACIÓN DO CONXUNTO HISTÓRICO DO BALNEARIO DE MONDARÍZ.

2

ESTRADA DE SALVATERRA A MACEIRA

ÁMBITO DO CONXUNTO HISTÓRICO (Delimitación proposta)

RÍO

CONTORNO DE PROTECCION AMBIENTAL DO CONXUNTO HISTÓRICO (Delimitación proposta)

LÍMITE DO CONCELLO
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PLANIMETRÍA SOBRE A PLANIMETRÍA DO PXOM
PROPOSTA DE DELIMITACIÓN DO CONXUNTO HISTÓRICO DO BALNEARIO DE MONDARÍZ.

3

CAMPO DE GOLF

ÁMBITO DO CONXUNTO HISTÓRICO (Delimitación proposta)
CONTORNO DE PROTECCION AMBIENTAL DO CONXUNTO HISTÓRICO (Delimitación proposta)

RÍO
LÍMITE DO CONCELLO

45

PLANIMETRÍA SOBRE ORTOFOTO DO PNOA (PLAN NACIONAL DE ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA)
PROPOSTA DE DELIMITACIÓN DO CONXUNTO HISTÓRICO DO BALNEARIO DE MONDARÍZ.
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6. ANEXO 2
6.1 DOCUMENTOS EMPREGADOS.
a. RELACIÓN DE DOCUMENTOS EN QUE SE BASEOU O INFORME DO CONSELLO DA
CULTURA GALEGA

Documento nº 0: Escrito de
(en representación da
Plataforma en Defensa dos Xardíns do balneario de Mondariz) dirixido ao Consello da
Cultura Galega o 23 de xuño de 2014.
Documento nº 1: Escrito de
dirixido ao Consello da Cultura Galega o 10 de outubro de 2014.
Documento nº 2: Copia do convenio entre a empresa SODESMON e o Concello de
Mondariz-Balneario de data 17 de outubro de 2013.
Documento nº 2.1: Planos.
Documento nº 3: Ordenanzas das Normas Subsidiarias de Planeamento para o
municipio de Mondariz-Balneario. Xullo de 1990
Documento nº 3.1: Plano.
Documento nº 4.1: Plano 04-A Planimetría do PXOM de Mondariz.
Documento n 4.2: Plano 04-B Planimetría do PXOM de Mondariz.
Documento nº 5.1: Plano da Rede Natura 2000.
Documento nº 5.2: Anotacións sobre a planimetría da Rede Natura.
Documento nº 6: Copia das páxinas 121 a 129 das ORDENANZAS REGULADORAS E
CATÁLOGO DO PATRIMONIO HISTÓRICO, ETNOGRÁFICO E ARQUEOLÓXICO do
Concello de Mondariz-Balneario, dilixenciadas en outubro de 2001.
Documento nº 7: Modificación puntual do Plan de Ordenación do Medio Rural nos
xardíns do Gran Hotel - Concello de Mondariz Balneario
Documento nº 8: Copia do anuncio de aprobación definitiva da modificación puntual
do proxecto de ordenación do medio rural de Mondariz-Balneario publicado no
BOP do 22 de xullo de 2002.
Documento 9: Decisión de someter a avaliación ambiental estratéxica a modificación
puntual do Plan de Ordenación do medio rural no entorno do Gran Hotel.
Documento 10: Trámite de consultas no procedemento de avaliación ambiental
estratéxica.
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Documento nº 11: Copia da resolución pola que se emite o DOCUMENTO DE
REFERENCIA NO PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA na
Modificación puntual do Proxecto de ordenación do medio rural na contorna do Gran
Hotel.
Documento nº 12: Conclusións da tese de doutoramento sobre a Historia do Balneario
ata 1936. Tese de doutoramento de María Jesús del Castillo Campos. Madrid. 1992.
Documento nº 13: Extracto da planimetría catastral.
Documento nº 14: Extracto da planimetría do PXOM.
Documento nº 15: Imaxe do Balneario e o seu contorno tomada de google maps.
Documento nº 16: Fotografías do Balneario e o seu contorno.
Documento nº 17: Documentos varios remitidos
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