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A PANIFICADORA
DESTINATARIOS DA VISITA
5º - 6º de Ed. Primaria
E.S.O.
OBXECTIVOS
• Coñecer e valorar o nosa historia.
• Identificar e recoñecer o patrimonio industriaL da cidade.
• Coñecer aspectos fundamentais da historia e da cultura, con especial atención aos relacionados e vinculados con Galicia.
• Facilitar a comprensión da historia de Vigo mediante o contacto co lugar e as arquitecturas conservadas.
• Desenvolver a curiosidade por coñecer o sector industrial no pasado, valorando a
importancia que teñen fábricas para o coñecemento e estudo da historia e como patrimonio cultural que hai que coidar e legar.
• Traballar sobre a linguaxe apropiada para entender e expresarse á hora de falar da historia, introducindo vocabulario básico (industria, fábrica, silo, pan-piensos, etc.)
• Destacar o que significaba para unha cidade de nova creación unha gran fábrica de
pan e tamén nos aspectos arquitectónicos desta gran factoría de cara a valorar a importancia da arquitectura industrial como herdanza cultural e social da evolución da nosa
cidade.

PREPARAMOS A VISITA
Enlaces de interese que axudarán a preparar a visita:
http://galego.farodevigo.es/multimedia/videos/gran-vigo/2016-09-13-107753-entraas-panificadora-descubierto.html
https://www.vigoe.es/vigo/mas-vigo/item/3632-el-grupo-pesquero-privado-mas-grande-deespana
http://www.hjbarreras.es/?page=historia.1
http://www.factoriasvulcano.com/index_ga.php
http://arquitecturavigo.blogspot.com.es/2008/03/fbrica-de-santa-clara-1941.html
http://arquitecturavigo.blogspot.com.es/2007/04/fbrica-de-conservas-alfageme_28.html
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/arousa/ribadumia/2015/04/09/fabrica-alfageme-salesubasta/0003_201504V9C19910.htm

http://museodomar.xunta.gal/es/explora
http://www.gentesdelmar.es/patrimonio-cultural-pesquero/industrias-conserveras/

DESCRICIÓN DO ESPAZO
A panificadora atópase en pleno centro da cidade, pegada ao Concello de Vigo e mirando ao
mar como se fose un xigante paralizado no tempo.

A VIGO

varez

O complexo (comenzouse a construír en 1923) estaba composto de varios edificios con diferentes funcións, ocupando 7.000 m² dentro do chamado barrio da Falperra.

GUIÓN DA VISITA
Antes de que as rápidas comunicacións da actualidade fixeran tan sinxelo mercar en calquera
lugar do mundo a través de E-bay, Amazon ou Aliexpress, as cidades tiñan na súa contorna as
industrias necesarias para o seu abastecemento. No caso de Vigo, unha gran cidade que medrou moi rápido, a creación das empresas levouse a cabo en apenas dúas décadas. Tiñabamos
todo o que precisábamos:
1

Louza no Grupo de Empresas Álvarez (GEA)

2

Pan na Panificadora,

3
4

Conservas en Alfageme ou Massó
5

6

Barcos nos asteleiros de Barreras ou Vulcano
Pesca no Berbés – Casamar - O Porto

A PANIFICADORA: A GRAN FÁBRICA DE PAN

O democratizador do pan blanco
A principios do século XX o pan de trigo era un produto exclusivo das clases altas. Nas casas
de aldea as familias facían o seu propio pan con fariña de millo e de centeo.
Qué pan pensas que será de mellor calidade, o plan blanco ou o pan artesán de millo ou
centeo?
A gran aposta do empresario Antonio Valcarce foi facelo accesible ao consumidor gracias á fabricación masiva, coa que
conseguía baixar o prezo.
Imaxinade Vigo nos primeiros anos do século XX: unha cidade pequena cun gran Porto conectado con América. Dende
aquí partían miles de emigrantes cara Arxentina, México...
E polo fondo do mar tamén estabamos comunicados a través
dos cables telegráficos do Cable Inglés e Alemán que saía de
Vigo e conectaba Europa e América.
Na segunda metade do século XIX a cidade medrou dun xeito moi rápido e traspasou as fronteiras da muralla. As industrias ligadas ao mar, conserveiras, asteleiros e metalúrxicas  acadaron un grande desenvolvemento xa que a demanda de máis produto era constante. Antonio
Valcarce foi un visionario, un home chegado dun fermoso pobo de Lugo (Ferreira de Pantón)
que soubo ver as novas necesidades da cidade que xurdía. A clave do seu éxito foi que industrializou a fabricación do alimento básico, o pan. Viaxou a Alemaña para mercar a maquinaria máis moderna coa que creou nos anos vinte a fábrica máis moderna de España. A empresa panadeira máis importante de Galicia que estivo en funcionamento de 1920 a 1980.

Valcarce empezou a traballar como panadeiro en Vigo en 1914 e en poucos anos multiplicou
a súa produción. En 1920 asociouse con outros panadeiros para crear a Compañía Panificadora Viguesa. A fábrica da Falperra empezou a traballar en 1924 e estaba deseñada para cubrir
todas as necesidades da cidade.
Nos anos nos que a tecnoloxía punta era un ben moi prezado presumía de ter unha fábrica
hixiénica porque non interviñan as mans humanas ao estar mecanizados todos os procesos.
Para buscar o mellor para o negocio viaxou por Europa e mercou tecnoloxía alemana.
Parece imposible pensar que hai cen anos houbera unha fábrica na cidade de semellante tecnoloxía e resulta incrible pensar como un home desenvolveu unha industria tan ambiciosa e ben
pensada. Podía fabricar 30.000 pans nunha hora e 50 toneladas de pan diarias!!!
Con semellante produción buscou novos clientes como hoteis, colexios, cuarteis do exército,
prisións, suministros para os barcos e ata piensos para granxas.
Para facer rentable a empresa o importante era ter controlado o suministro de trigo e non
depender de ninguén. Poido conseguilo abastecéndose tanto de trigo de Castela (tivo fábricas
en Salamanca e Ávila) como de outro chegado do estranxeiro, de Norteamérica. Creou unha
fábrica de fariñas para abaratar os costes e para gardar o gran edificou os grandes silos que
hoxe son emblema da panificadora, construídos en 1931.

Silos da panificadora nos anos 50

É importante nunha cidade contar con pan fresco?
Sabes como se fai o pan e que contén?
Que pan é máis rico o do súper ou o da panadería? Qué pan estaría máis sabroso
o da panificadora (fabricado en serie por máquinas) ou o das panaderías artesanais?
No seu momento a Panificadora era a grande enimiga das pequenas panaderías artesanais.

O EDIFICIO
Cando Antonio Valcarce construíu a fábrica de pan da Falperra ocupou a metade da superficie
do barrio, uns 7.000 m².
A Panificadora é un complexo enclave industrial realizado ao longo de corenta anos no que
traballaron arquitectos e enxeñeiros como Manuel Gómez Román,  Otto Werner, Antonio
Román Conde e  Antonio Fernández. Estaba composto por varios edificios con diferentes funcións: a factoría principal, os silos, os almacéns de fariña e o edificio da rúa Falperra.

Edificio Principal
É un proxecto do arquitecto rexionalista Manuel Gómez Román e do enxeñeiro Otto Werner
en 1923-24 ao que posteriorente se engaden dúas plantas polo continuo crecemento da fábrica.
Combinaba a planta inferior de granito coa superior de ladrillo e a cuberta de madeira e tella.
Aquí situábase o obradoiro e os fornos. Era unha gran obra de arquitectura e enxeñería, posto
que estaba dotada de muros cortalumes e cubertas planas para manter a temperatura dos almacéns de fariña.
Silos De Gran
En 1931 realizaronse catro silos para o gran de 25 metros de altura que remataban nun mirador no que se situaron os pararraios. Era tanta a necesidade de almacenamento que nos anos
50 realizaronse seis silos máis.

Panificadora en 1920

Almacén De Fariñas
As veces a tecnoloxía está oculta en pequenos detalles. O almacén de fariñas, realizado polo
enxeñeiro Antonio Fernández en pedra de granito con cubertas de formigón, chama a atención
por ter escollido en 1948 a cuberta plana na que se almacenaba unha capa de auga de 25 cm.
que funcionaba como illante térmico.
Edificio Da Rúa Falperra
O edificio da rúa Falperra foi edificado corenta anos despois da primeira construción, nos anos
60, coa finalidade de servir de almacéns, talleres e fábrica de piensos. Nos baixos ubicáronse
varios locais comerciais. Foi deseñado por Antonio Román Conde con liñas sobrias e funcionais.
O complexo dispoñía tamén de talleres, zona de carga, enfermaría, e vivendas para empregados e pombal.

Actividade
Se hoxe vos achegades ao complexo, veredes que está un pouco cambiado. Propoño
que coa axuda das imaxes antigas e os enlaces traballedes en grupos de 5 para
intentar reconstruír a panificadora tal e como era cando pechou nos anos trinta.
Os materiais ou formatos son cousa vosa.

A escala: pensas que a escala dos edificios estaba pensada acorde co barrio da Falperra ou  
cunha gran cidade?
Pensaron os arquitectos no barrio á hora de construír os edificios?

Actividade
A arquitectura do movemento moderno dicía que a forma dos edificios debía mostrar a súa función. Que edificios deste complexo mostran a súa función pola forma
que teñen? Pensas que son modernos?

