
Estructura urbana da Pobra do C
 

 
0. O plano. 

  
 Este crecemento lonxitudinal ó longo da costa
decir, a organización espazos libres e edificios
antigo da vila ó longo do arco que forma a ensenada. Como a maioría dos núcleos mariñeiros da costa galega as 
vivendas van formando pequenas rúas e corredoiras
facilitando ó acceso ó mar desde as vivendas
ortogonal irregular en espiña de peixe. 
 

  
 Nun principio, a paisaxe inical amosarianos a imaxe 
tempo as necesidades fixeron necesarias a construción de peiraos e recheos que favoreceran a circulación v
a finais do S XIX e primeiros do S XX.
 
 Dentro da vila podemos distinguir unha terceira zona, aparte da 
arredor das fábricas de salgadura dos cataláns na praia do 
localizadas nesta imaxe: 
 

Estructura urbana da Pobra do Caramiñal -  Xosé Fdez. Maneiro – IES daPobra do Caramiñal             

crecemento lonxitudinal ó longo da costa, condiciona á súa vez o plano da vila. A 
decir, a organización espazos libres e edificios  ven dado polo crecemento e desenrolo do que ven sendo o casco 

que forma a ensenada. Como a maioría dos núcleos mariñeiros da costa galega as 
pequenas rúas e corredoiras que, nun sentido, son perpendicul

desde as vivendas) e, noutro, paraleas ( facendo abrigo ), f
 

Casco histórico ( acotado en liña vermella ) 

, a paisaxe inical amosarianos a imaxe das embarcacións mariñeiras varadas na
tempo as necesidades fixeron necesarias a construción de peiraos e recheos que favoreceran a circulación v
a finais do S XIX e primeiros do S XX. 

vila podemos distinguir unha terceira zona, aparte da Pobra do Deán
arredor das fábricas de salgadura dos cataláns na praia do Areal. Podemos ver estas tres partes da trama urbana 

IES daPobra do Caramiñal             1 

, condiciona á súa vez o plano da vila. A trama urbana, é 
ven dado polo crecemento e desenrolo do que ven sendo o casco 

que forma a ensenada. Como a maioría dos núcleos mariñeiros da costa galega as 
que, nun sentido, son perpendiculares á liña costeira ( 

e, noutro, paraleas ( facendo abrigo ), formado así unha trama 

 

mariñeiras varadas na praia. Pero co 
tempo as necesidades fixeron necesarias a construción de peiraos e recheos que favoreceran a circulación viaria 

Pobra do Deán e o Caramiñal, que creceu 
. Podemos ver estas tres partes da trama urbana 
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As tres partes principais da estructura urbana da vila: Deán ( vermello ), Caramiñal ( azul ) e Areal ( branco ) 

 
 

 Polo tanto, a paisaxe urbana non é máis que unha construcción no tempo, no que podemos 
identificar  as etapas de desenrolo da vila: 
 

• Época pre-industrial ( ata o S XIX ):  Etapa na que xurdiron os cascos históricos de Pobra do Deán e 
o Caramiñal. Son o símbolo da vila, onde se concentran a maioría dos  edificios singulares : pazos e 
casas nobres, edificios relixiosos, hospitais de peregrinos, casas mariñeiras nas estreitas e sinuosas 
rúas con edificios de pedra. Bos exemplos son as igrexas de Santiago do Deán e Santa María do 
Caramiñal, a Torre Bermúdez, a Casa Grande de Aguiar, o Pazo do Couto, a Casa da Cadea ou o 
Hospitaliño de Peregrinos. 
 
Estes dous núcleos terían o seu auxe no S XVI, comenzando o seu declive xa a finais dese mesmo 
século. Mostra delo pode ser o ataque de piratas ingleses ó Caramiñal en xullo de 1594. 

  
  O informe de Jerónimo del Hoyo ( 1607 ) falaba así do declive sufrida polas dúas vilas:  
 

“… Pero ya todo es pobreça la qual se ha causado, parte por haber 
faltado la pesca del mar,y parte por los pleitos y disensiones que 

entre sí han traído y traen los vecinos de dicha villa…” 
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As orixes da Pobra: Pobra do Deán e Caramiñal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 2ª ½ SXIX e 1º S XX: a burguesía transforma a cidade: Os cataláns traen xa no S XVIII as súas artes 
de pesca e as fábricas de salazón, fundando o barrio do  Areal ( “ barrio dos cataláns “ ). Nas 
inmediacións da praia van asentando as súas vivendas e as industrias de salgadura de sardiña, 
chegando ata os terreos de marisma ( zona de Xunqueiras, onde actualmente se atopa a ponte de 
San Antonio ). Chegou a haber dezaoito fábricas de salgadura e nove de conserva. 

 
 Ó mesmo tempo, a poboación aumenta. Case se duplica entre mediados do S XIX e o primeiro tercio 
do S XX, coma podemos ver nesta gráfica: 
 

Pobra do Deán Caramiñal 
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Evolución demográfica da Pobra do Caramiñal ( S XVI - 2009 ) 

  
 Os concello pasa de menos de 5.000 habitantes a mediados do S XIX a contar con case 9.000 en 
1930. Xurde entón novas necesidades que transforman a vila: vivendas, prazas máis amplas, xardíns e 
alamedas. É a época en que se constrúen as estradas ( Padrón - Ribeira, e Pobra - Corrubedo ), diques e 
recheos do porto e os xardíns Valle-Inclán. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• 2ª ½  S XX: A partir dos 60 a poboación aumenta notablemente ( ver gráfica ) e con ela a vila crece, 
grazas ó diñeiro dos emigrantes. Abandónase progresivamente a zona rural e edifícase na zona 
urbana pola mellor oferta de bens e servizos. Despois nacen novas zonas, ladrillo e formigón, á parte 
da irrupción sen contemplacións nos cascos históricos.  

 
 Son os anos en que máis dano se fixo á zona histórica:  varias alturas ( ata catro e cinco ) en vivendas 
contiguas, remodelacións desastrosas ou uso de materiais inadecuados, son boa mostra deles coma 
podemos ver nas seguintes imaxes. 
 

O Areal 
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 A estructura urbana sufre un profundo cambio: aumento de alturas nas vivendas no casco histórico, sobre 
todo na fachada portuaria; construción nos límites do casco antigo; recheos portuarios con novas áreas de 
recreo e zonas verdes. 
  
 
 

 


