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NOTA DE PRENSA

A Delegación de Santiago do Colexio de 
Arquitectos presenta un concurso de ideas para o 
deseño da marquesiña da escola infantil “Os 
Ánxeles” de Brión

Este proxecto permitirá aos alumnos resgardarse da 
chuvia durante os recreos

O concurso conta co apoio da empresa madeireira Finsa

Santiago de Compostela, 6 de outubro de 2014 (Vía Láctea Comunicación).- A 
Delegación de Santiago do Colexio de Arquitectos de Galicia presentou hoxe, no 
Día Mundial da Arquitectura, un concurso de ideas arquitectónicas para o 
deseño dunha marquesiña para o patio de recreo da Escola de Educación 
Infantil “Os Ánxeles” en Brión. O acto estivo dirixido polo secretario da 
delegación compostelá do Colexio de Arquitectos, Santiago García, a 
presidenta da Asociación de Pais e Nais de Alumnos (ANPA) do centro 
educativo, María Rodríguez, o seu secretario, Xavier Estévez, e o director de 
Márketing de Finsa, Siro Gómez.

Este ano o Día Mundial da Arquitectura dedícase ás “Cidades saudables, 
cidades felices”. O compromiso dos arquitectos composteláns para cos cidadáns 
de construír edificios e paisaxes urbanas saudables e felices que fomenten a 
“socialización, a saúde e a calidade de vida dos seus usuarios” esténdese tamén 
ás asociacións de carácter social nas que estes cidadáns se organizan. É por 
este motivo que a Delegación de Santiago do Colexio de Arquitectos decidiu 
aceptar a proposta de colaboración recibida da ANPA da escola infantil, e 
colaborar na organización dun concurso de ideas para levantar unha marquesiña 
que cubra parcialmente un soar anexo ao centro, e que permita aos seus 
alumnos permanecer ao abeiro das inclemencias do tempo durante os recreos.

A presidenta da ANPA destacou o contorno rural e natural no que se enmarca a 
escola infantil, que dispón de tres aulas para nenos de entre tres a cinco anos e 
acolle actualmente a sesenta alumnos. “Urxe a necesidade dunha marquesiña 



que cubra o patio de recreo que actualmente está ao aire libre. Só temos un 
soportal aberto de cincuenta metros cadrados onde xogan todos os rapaces do 
centro” –indicou–.

A ANPA sostén que a implicación e compromiso dos pais e nais coa docencia e 
actividades dos seus fillos está máis que demostrada. “Os nenos reciben unha 
atención individualizada por parte dos mestres e son tremendamente felices no 
centro” –explicou María Rodríguez–.

Xavier Estévez salientou que nun comezo desde a ANPA intentaron solicitar 
fondos públicos para a execución da obra, pero sen fortuna. As vías alternativas 
foron as fundacións. “Recibimos o apoio e asesoramento inmediato da 
Fundación Paideia que nos aconsellou optar polos Fondos Europeos para o 
financiamento do proxecto” –explicou–. A colaboración futura con Paideia aínda 
está por definir.

Así, a Delegación de Santiago do Colexio de Arquitectos asumiu o reto desde o 
inicio. Xavier Estévez indicou que os arquitectos composteláns realizaron un 
primeiro anteproxecto que serviu de guía para convocar o concurso de ideas, 
financiado pola empresa madeireira Finsa. O Concello de Brión cedeu o terreo 
para poder realizar a obra.

Pola súa parte, Siro Gómez agradeceu a invitación a participar nun concurso de 
ideas de interese social, onde destaca o papel da madeira como material 
construtivo. “É moi importante recuperar a madeira como un material tradicional 
axeitado para este tipo de aplicacións. Trátase dun material sostible, 
fundamental para o desenvolvemento socioeconómico das zonas rurais de 
Galicia” –resaltou–.

As bases faranse pública no prazo de dez días e o certame 
fallarase nos meses de decembro ou xaneiro

O gañador será un proxecto que, ademais de resolver axeitadamente esta 
necesidade básica dos alumnos, terá en conta as propias dun ámbito no que os 
nenos se abren á vida en sociedade, e que, ao mesmo tempo, sexa un referente 



da actitude coa que os arquitectos fan fronte ás actuais esixencias éticas en 
materia de enerxía, emisións e residuos. Ademais, valorarase positivamente o 
uso da madeira. O concurso fallarase entre os meses de decembro e xaneiro de 
2015. As bases do concurso publicaranse no prazo máximo de dez días, 
aproximadamente o día 20 de outubro.

Xa pola tarde, ás 18:30 horas, visitarase o colexio e darase un paseo polo 
contorno. Ademais, o xoves 30 de outubro a Delegación de Santiago celebrará 
unha xornada informativa sobre os tipos e usos da madeira, moi indicada para 
os arquitectos que queiran participar neste concurso de ideas. 

Nota.- Inclúe fotografías da escola infantil “Os Ánxeles” de Brión e fotografía da 
rolda de prensa. Ás 19:00 horas enviarase fotografía da visita á escola infantil
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