ENCONTROS MONOGRÁFICOS CO PATRIMONIO CULTURAL:
IN SITU. CONXUNTOS HISTÓRICO

O Casco Vello de Vigo. A memoria, a relación
coa cidade e as intervencións públicas na
rexeneración urbana
Casa Galega da Cultura
Vigo
Martes, 25 de setembro de 2018

O programa IN SITU pretende crear outros lugares de reﬂexión fóra do habitual espazo
dos Encontros Monográﬁcos co Patrimonio Cultural (EMPC), trasladando o debate ao
contexto xeográﬁco e social dos bens nos que se focalice cada xornada de “IN SITU”. A
elección dos conxuntos históricos onde se van desenvolver os Encontros (Vigo, Ferrol,
Braga-Guimarães, Ourense-Ribadavia) pretende mostrar a diversidade das situacións
nas que estes se atopan e introducir os múltiples e complexos aspectos do debate
arredor da protección patrimonial da cidade histórica.
O cambio radical que experimentou o Casco Vello de Vigo dende o ano 2005 cando se
iniciou o proceso de recuperación aínda en marcha, pode ilustrar a eﬁcacia dos
instrumentos de intervención e das políticas públicas, a calidade da práctica
restauradora, a evolución da relación do Casco Vello en relación ao resto da cidade e as
transformacións proxectadas no seu contorno, os procesos sociais que provocou e a
continuidade da súa identidade, autenticidade e historicidade.

PROGRAMA

PROGRAMA
17:00 horas
Presentación
Rebeca Blanco-Rotea, coordinadora da
Sección de Patrimonio e Bens Culturais do
Consello da Cultura Galega (CCG)
Teresa Nieto, arquitecta e membro da
sección de Patrimonio e Bens Culturais do
CCG17:00 horas
17:15 horas
O Casco Vello no contexto urbano da cidade de
Vigo. A paisaxe urbana histórica,
transformacións e novas intervencións
Antonio Alonso Fernández
Arquitecto xefe de Desenvolvemento
Urbanístico da Xerencia de Urbanismo do
Concello de Vigo

18:00 horas
A rexeneración urbana do Casco vello de Vigo
2005-2018. A vivenda social, o comercio e os
novos usos públicos
Alfonso Ramos Covelo
Xerente do Consorcio Casco Vello de Vigo
18:45 horas
A memoria na revitalización do Casco Vello de
Vigo
Manuel Bragado Rodríguez
Membro da Sección de Lingua, Literatura e
Comunicación do Consello da Cultura
Galega e do Instituto de Estudios Vigueses,
redactor da sección "Campo de Granada" no
diario Faro de Vigo sobre actualidade sociocultural de carácter local e do blog
Brétemas.
19:15 horas
Debate

ORGANIZA
Sección de Patrimonio e Bens Culturais (CCG)
COLABORA
Fundación Penzol
Concello de Vigo
COORDINA
Rebeca Blanco Rotea
Teresa Nieto
LUGAR
Casa Galega da Cultura
Praza da Princesa, 2
36202 Vigo
INSCRICIÓN
A inscrición é gratuíta.
O número de prazas é limitado.
As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición.
MÁIS INFORMACIÓN
www.consellodacultura.gal
difusion@consellodacultura.gal
Consulta os materiais en hip://consellodacultura.gal/mediateca

COLABORA

