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paula barros

PONTEVEDRA. «Neste momento, 
a Illa das Esculturas atópase nun 
estado de bastante abandono, leva 
moitos anos descoidada, coas pon-
tes perigosamente destruídas, os 
bordes en derrube, unha ilumi-
nación pouco axeitada... ten pro-
blemas de coidado e de atención a 
pesar dos labores de limpeza que 
con anterioridade se teñen levado 
a cabo».  Así describe a situación 
da Illa das Esculturas a arquitecta 
paisaxista Isabel Aguirre, que pe-
chou onte o ciclo de conferencias 
‘Galicia, a paisaxe e o territorio’ no 
Café Moderno. Ela é a responsable 
do proxecto de rehabilitación des-
te parque.

«Este espazo é importantísimo 
para a cidade e, aínda que se ten 
limpado, non se fixo o suficien-
te. A illa conta cunhas esculturas 
moi interesantes e únicas e máis 
persoas ca min pensan que a idea 
de mellorala xurdiu a raíz de que o 
Concello se decatou de que é unha 
xoia que hai que coidar. Por iso se 
está traballando actualmente no 
seu proxecto de rehabilitación: 
agora mesmo estanse desenvol-
vendo os estudos previos para po-
ñer en marcha as principais liñas 
de traballo para esta zona», decla-
ra Aguirre.

Respecto ás reclamacións do 
comisario da Illa das Escultu-
ras, Antón Castro, que exise un 
investimento de 150.000 euros 
en novas pezas, Aguirre comen-
ta que «o plantexamento inicial 
para esta zona contemplaba al-
gunhas esculturas máis e é por 
iso polo que Antón Castro lle pe-
diu ó Concello que completase a 
colección porque, repito, a Illa 
das Esculturas é un dos poucos 
expoñentes singulares de intere-
se da cidade de Pontevedra, unha 
zona fermosísima moi próxima 
ó centro urbano e que é acertado 
rehabilitar.

Aguirre: «Castro ten razón 
coa Illa das Esculturas»

Anisia Miranda, a escritora que compartiu a súa vida co autor galego Xosé Neira Vilas desde 1957, recibiu onte 
sepultura no cemiterio de Gres, en Vila de Cruces. Ó velatorio, que estivo encabezado polo propio Neira Vilas, 
acudiron distintas personalidades da vida cultural galega como Víctor Fernández Freixanes, Xosé Ferro Ruibal, 
Xesús Alonso Montero, David Otero, Xosé Ballesteros e os músicos Mini e Mero, entre outros. iria eiras

personalidades da cultura galega despiden a anisia Miranda en Vila de Cruces

Isabel Aguirre durante a súa intervención onte, no Café Moderno. j.c.-m.

«A paisaxe é un ben 
común»

isabel aguirre pechou onte o ciclo 
de conferencias ‘Galicia, a paisaxe e 
o territorio’ que organizou o ateneo 
de Pontevedra cunha ponencia 
denominada ‘a paisaxe como cons-
trución social e cultural’. 

segundo as declaracións da 
propia arquitecta, a conferencia 
trataba «sobre a paisaxe entendida 
como un conxunto social e cultural, 

unha temática coa que se se trataba 
de facer comprender á sociedade 
a necesidade coidar a paisaxe, que 
é un ben común que nos afecta a 
todos».

outros invitados
O 1 de outubro, josé crespí rodrí-
guez inaugurou as conferencias coa 
ponencia ‘Proxecto de restauración 
de O Pasatempo de Betanzos’, tralo 
que foi a quenda de antón sobral, 
que precedeu a clausura de aguirre 
coa ponencia ‘arte e natureza’ o 
venres 16 de outubro.


