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En decembro de 2020 o Consello de Europa designou o 2021 como
Ano Europeo do Ferrocarril, na estratexia comunitaria de favorecer
un maior uso deste medio de transporte ecolóxico, económico e
accesible a case todos os núcleos de poboación de dimensión media
ou grande da Unión. En 2021 cúmprense, ademais, 140 anos da
chegada da primeira locomotora de vapor a Ourense, que deu pé ao
nomeado poema de Curros Enríquez "Na chegada a Ourense da
primeira locomotora” en 1881. Semella, pois, unha ocasión acaída
para revisarmos a situación dun dos eidos do patrimonio cultural
menos interiorizados como tal pola cidadanía e que vén sendo
obxecto de protección pública en Galicia desde a aprobación da
primeira Lei do patrimonio cultural de Galicia, a Lei 8/1995, do 30 de
outubro.  
 
Porén, logo de sucesivas revisións lexislativas e malia o tempo
transcorrido, segue sen existir en Galicia un Museo do Ferrocarril
homologable ao de Euskadi, Cataluña, Asturias ou Madrid. Sobra
lembrar a importancia deste medio de locomoción para a saída cara
aos portos desde os que a poboación emigrante viaxou entre os
séculos XIX e XX e a súa importancia para o transporte das nosas
mercadorías cara ao exterior. 
 
A modernización das redes ferroviarias foi obxecto de atención
serodia e pouco decidida por parte das administracións públicas no
decurso da Historia desde mediados do s. XIX e segue a ser unha
cuestión pendente a conexión co resto de Europa polo corredor
transcantábrico, así como coa fachada atlántica da Península. Non
obstante, en importantes cidades e vilas de Galicia é doado atopar
asociacións de “amigos” do Ferrocarril que manteñen a memoria do
que supuxo a súa construción en canto a obra pública de extrema
complexidade, coma aconteceu nas conexións coa meseta con
túneles e viadutos que custaron moitas vidas e se converteron en
referentes de deseño e solución de problemas complexos á hora de
intervir en territorios coma o noso. Porén, segue pendente a
abordaxe definitiva e homologada de espazos museísticos e centros
de interpretación que cubran, na súa totalidade, a importancia deste
medio de transporte para a conectividade de Galicia, por vía
terrestre, co resto do continente europeo e o acceso aos transportes
marítimos para o comercio e o movemento de pasaxeiros entre
ambas as beiras oceánicas.
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As propias infraestruturas son, en si mesmas, testemuño da
complexidade orográfica e económica para a implantación deste
medio de comunicación. Bo exemplo disto último foi a construción
do chamado Viaduto de Gundián, en Vedra, inaugurado en setembro
de 1958 como remate da conexión de Galicia coa meseta (tramo O
Carballiño-Santiago de Compostela da liña Zamora-Ourense-A
Coruña) e sobre o que existen interesantes traballos de “memoria”
feitos por entidades sociais e tamén prestixiosos estudos de
investigación histórica. En 2011 inaugurouse, en paralelo e tamén
sobrevoando o Ulla, o maior viaduto construído até a data para o
acceso do AVE a Galicia, acometido polo galego Grupo Puentes.
Daquela, sen entrarmos a falar da nosa singularidade como territorio
con “vía estreita”, operativa hoxe en día, ou a importancia de
tranvías e trolebuses na conformación urbana de importantes
cidades galegas, hai motivos abondo para abordar esta cuestión.
Para iso proponse esta xornada, que se realizará o 8 de setembro de
2021, data que coincide coa inauguración, en 1958, como acabamos
de dicir, do último tramo da conexión de Galicia coa Meseta.



9:30 horas 
Inauguración 
RRoossaarriioo ÁÁllvvaarreezz, presidenta do
Consello da Cultura Galega 
RReebbeeccaa BBllaannccoo RRootteeaa e MMaarrííaa XXoosséé
PPoorrtteeiirroo, coordinadoras da xornada  
 
10:00 horas 
A importancia do patrimonio
industrial ferroviario. Ameazas e
oportunidades 
Presenta e modera: RReebbeeccaa BBllaannccoo
RRootteeaa, coordinadora da Sección de
Patrimonio e Bens Culturais (CCG) 
 
10:15 horas 
Conferencia 
JJuuaannjjoo OOllaaiizzoollaa, director do Museo
Vasco do FC - Azpeitia 
 
11:00 horas. Descanso 
 
11:30 horas 
A difícil construción do ferrocarril en
Galicia 
Presenta e modera: XXoosséé MM.. NNúúññeezz
SSeeiixxaass, director do Arquivo da
Emigración Galega do CCG 
 
11:45 horas 
O tren que me leva pola beira do
Miño (faino) pasiño a pasiño. A
historia por facer do ferrocarril en
Galiza 
XXoosséé RRaammóónn VVeeiiggaa AAlloonnssoo, profesor
na Área de Historia Contemporánea
da USC 
 
12:15 horas 
Do ferrocarril á sociedade.
Asociacionismo e actividades
culturais 
FFrraanncciissccoo BBoolluuddaa, ilustrador, escritor
e divulgador no ámbito da historia de
Galicia e presidente da Asociación
Carrileiros de Ourense

12.45 horas 
A materialidade do patrimonio
industrial ferroviario na bisbarra de
Laza 
NNiieevveess AAmmaaddoo, arqueóloga
 
13.15 horas 
O conflito de intereses no trazado da
entrada sur a Galicia 
AAllbbeerrttee BBllaannccoo CCaassaall, escritor,
investigador, enxeñeiro e profesor de
ensino secundario 
 
13:45 horas. Debate 
 
16:30 horas 
Documental Carrilanos: os túneles
dun tempo. Presenta e comenta o seu
autor, RRaaffaafaffaf eell CCiidd, director de TVE-G 
 
17:00 horas 
A responsabilidade patrimonial. O
papel dos museos do ferrocarril 
Presenta e modera: MMaarrííaa XXoosséé
PPoorrtteeiirroo, directora do CDIF do CCG e
exdirectora do Museo do FC-Delicias
e da Comunicación da Fundación de
los Ferrocarriles Españoles 
17.15 horas 
CCaarrllooss AAbbeelllláánn, exdirector do Museo
do Ferrocarril de Madrid, Delicias 
17.45 horas 
LLuuííss BBllaannccoo GGóómmeezz, director do
Museo do Ferrocarril de Galicia,
Monforte de Lemos 
18.15 horas 
JJaavviieerr FFeerrnnáánnddeezz LLóóppeezz, director do
Museo do Ferrocarril de Asturias,
Xixón 
 
19:15 horas 
Conclusións e clausura 
RReebbeeccaa BBllaannccoo RRootteeaa e MMaarrííaa XXoosséé
PPoorrtteeiirroo 
 
Recitado, por nenas e nenos de
Celanova, coa colaboración da
Fundación Manuel Curros Enríquez,
do poema “Na chegada a Ourense da
primeira locomotora”.
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Inscrición
A inscrición é gratuíta. 
O número de prazas é limitado. 
As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición. 
A xornada será presencial e tamén retransmitida a través do noso web e da nosa
canle en Youtube e logo permanecerá na Mediateca para consultas futuras.

Máis información
www.consellodacultura.gal 
difusion@consellodacultura.gal 
Consulta os materiais en http://consellodacultura.gal
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