O proceso de transformación urbanística de Elviña: ocupación, cercamento e desconexión.
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Elviña 1934
Nas primeiras décadas do século XX, San Vicenzo de Elviña é unha forma urbana complexa e
xenérica en Galicia: un núcleo de orixe preindustrial. Na cartografía de Fermín Gutiérrez de 1934
pódese observar a súa condición de estrutura urbana e camiñeira completamente ligada aos usos
rurais: un nodo máis dentro dun territorio intensamente interconectado por unha rede de camiños moi
densa e vinculada ás formas xeomorfolóxicas e produtivas. A complexidade das lóxicas que
estruturan esta forma urbana impide a consideración dun centro ou duns límites claros para o núcleo.

Elviña 1958-1978

A primeira gran transformación do territorio de Elviña é a aparición das grandes infraestruturas de
comunicación: o novo enlace ferroviario e a avenida de Lavedra. O ferrocarril implica unha certa
desconexión territorial, pero moi minimizada no caso de Elviña polo respecto aos principais camiños
cara o centro urbano (que coinciden co túnel). A construción da avenida implicou moitas
expropiacións e a destrución dalgunhas casas en Elviña, pero non supuxo unha gran desconexión por
ser unha vía camiñable, arborada e con moi pouco tráﬁco ata os anos oitenta.

O despropósito chega ao
século XXI: o polígono de
Someso destrúe sen o máis
mínimo motivo a conexión
natural de Elviña con
Someso e O Birloque.

A conectividade xerada pola nova avenida fomenta a dispersión urbana e a aparición nas periferias
de multitude de pezas de actividade industrial, escolar ou de servizos. Estes novos elementos
modiﬁcan as lóxicas urbanas do territorio e cortan camiños importantes, pero dispóñense dun xeito
disperso que non compromete a urbanidade e as formas de vida de Elviña. A fábrica de fertilizantes si
tivo un impacto importante, tanto a nivel de expropiacións como da contaminación xerada polos
procesos químicos da planta.

Durante varias décadas, a
avenida de Lavedra non foi
unha barreira senón unha
conexión cos centros
urbanos, cando volverá a
ser así?
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Os vellos e novos solos urbanizables aspiran a completar o cercamento de Elviña e seguen a
propoñer a eliminación dalgunhas das súas pezas ediﬁcadas. Como proceso urbanístico, podemos
falar dunha especie de limpeza do impuro, do que non dispón de atributos para formar parte da
burbulla patrimonial promovida polas lóxicas capitalistas, como nicho de mercado turístico, e polas
lóxicas académicas, como forma de simpliﬁcación (cando non reescritura) da historia urbana de orixe
popular.

A ampliación do Campus Universitario de Elviña e a chegada dos grandes polígonos residenciais do
século XXI supoñen importantes transformacións no ámbito: comeza a ser perceptible o seu proceso
de cercamento. Desalóxase e derríbase a primeira casa en San Vicenzo de Elviña, a de Isabel e
Varo, e destrúese o camiño de conexión natural co Birloque. Por primeira vez, unha operación
urbanística aporta algo máis que problemas para a veciñanza, xa que o campus inclúe unha serie de
espazos públicos como forma de contacto co núcleo de Elviña.

A transformación da avenida nunha vía rápida conectada coa autopista convértea nunha auténtica
fronteira para Elviña e elimina a súa principal conexión peonil co centro urbano. Ademais, aparecen
novas vías de comunicación que fragmentan o territorio (enlace a Pocomaco) e achéganse as
grandes operacións urbanas de polígonos docentes (o Campus Universitario de Elviña nos terreos
anteriormente ocupados por Fertiberia) e residenciais (Matogrande), así como os primeiros
contedores comerciais periféricos (Continente-Carrefour).
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Problemas xerados á veciñanza polas transformacións urbanas do territorio de Elviña:
Presións para a venta de terreos (promotoras ou administración)

Expropiacións de terras de cultivo

Expropiación e destrución de vivendas habitadas

Recaliﬁcacións de terreos xudicializadas

Contaminación da terra por actividades industriais

Corte de camiños peonís (desconexión)

Restricións á construción pola caliﬁcación urbanística

