
PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR 
PEPRI CASCO VELLO. VIGO

NºFICHA: K_001FICHA CATÁLOGO ESPACIOS E ELEMENTOS URBANS PÚBLICOS

NO CONTORNO: Racionalización do mobiliario circundante en busca dunha correcta percepción do Kiosco acorde coa xeneralidade do 
Paseo (vease a profusión de sinalizacións e tipos distintos de alumeado).
NO ELEMENTO: Restablecemento do seu uso primitivo a través da recuperación da morfoloxía orixinal eliminando os engados superfluos. 
Limpeza e preveneción de actos vandálicos.

MELLORAS NECESARIAS:

ELEMENTOS A PROTEXER

DATOS XERAIS

OBRAS

Kiosco

TIPO:
Kiosco

DENOMINACIÓN:
Kiosco Praza Alfonso XII

DESCRIPCIÓN:
Proxectado por Jenaro de la Fuente Álvarez, esta pequena peza de arquitectura sintetiza, case que por ela mesma, as características do 
racionalismo vigués vixente ata mediados de século pasado.
Formalmente ven definido por dous módulos pechados semicirculares e independentes, dispostos simétricamente respecto a columna e banco 
circular central e unificados a través da cuberta continua. Malia a grande sinxeleza do plantexamento non deixan de ser evidentes as 
contradiccións do "estilo", xa que a pesar da súa denominación, a racionalización enténdese como unha simplificación decorativa non exenta 
das metáforas formais máis recurrentes da época (veanse as claras referencias navais ou o fluente e aerodinámico moldurado Art Decó.
Tamén é patente o "matizado" exhibicionismo estructural propio da etapa de popularización do formigón armado, de xeito que incluso a 
diferenciación entre pechamento e estructura aparece audazmente plantexada: ancorada nunha fieria de pilares voa a atrevida cuberta plana 
e baixo ela os bancos extremos debuxan a directriz dun cerramento vítreo con vontade de ser certamente inmaterial. Nembargantes -víctima 
das contradiccións anteriormente citadas-, a estructura disfrázase, cúbrese co omnipresente granito, pero neste caso coa perda da súa 
cualidade tectónica unha vez alixeirado o grosor a través dos novos cortes mecanizados e confiando a súa adherencia ao morteiro de 
cemento.
Chegados e este punto é preciso retomar a cualidade fundamental deste proxecto: a diafanidade que conleva o uso dunha moderna estructura 
de vector activo, a certa independencia da solución de pechamento vítreo continuo. Deste modo é posible desmarcarse das decisións que fan 
do primeiro racionalismo unha cuastión de "estilo" provocado polo agotamento das linguaxes do eclecticismo, e permite definir vagamente a 
metodoloxía.

ESTADO CONSERVACIÓN:
Regular.

Víctima da modificación da súa ubicación e uso, recentemente foi ornamentado para dar unha nova imaxe como oficina de información 
turística municipal mediante o engado de elementos lixeiros de cuberta e rotulación que desvirtúan completamente a peza primitiva.
Desgraciadamente tras o traslado da devandita oficina ao remozado Mercado da Pedra, este pequeño moble urbán foi pechado ata acadar 
o actual estado de abandono.

LOCALIZACIÓN:
Miradoiro do Paseo de Alfonso XII.

CATEGORÍA:
Incluido en catáologo

ÁMETO:
Local

INTERESE HISTÓRICO:
B. Alto

INTERESE ARQUITECTÓNICO:
B. Alto

INTERESE URBAN:
B. Alto

NIVEL PROTECCIÓN:
Ambiental

OBSERVACIÓNS:

PROHIBIDAS:

Alteración dos elementos protexidos

PERMITIDAS:

Consolidación ou reforzo das partes danadas da estructura
Limpeza
Reforma ou dotación de novas instalacións de servicios ou 
de protección
Reparación dos elementos decorativos deteriorados
Restauración para voltar a súa imaxe orixinal
Reubicación do kiosco
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