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PUNTA DOS PRADOS (SAN X0ÁN DE ESPASANTE, ORTIGUEIRA-A CORUÑA)

1.- DATOS DO PROXECTO
Titulo do proxecto
Traballos de consolidación e restauración no xacemento Punta dos Prados (San Xoán de
Espasante, Ortigueira - A Coruña).

Promotor
Consellería de Cultura e Deporte.

Lugar da actuación
Xacemento de Punta dos Prados (San Xoán de Espasante, Ortigueira-A Coruña)

Tipo de actuación
Consolidación e restauración.

Código del Proyecto: CD 102A 2007/718-0
Arqueóloga directora
Lorena Vidal Caeiro.

Equipo técnico Arqueológico
Cristóbal Nodar Nodar.

Técnica en Restauración
Iria Sinde Vázquez.

Tempo de execución
Inicio: 26 de Novembro. Fin: 28 de Novembro de 2007.
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2.-

INTRODUCCIÓN

Preséntase esta Memoria Técnica Final dos traballos de consolidación e restauración das
estructuras afectadas polas destruccións levadas a cabo no xacemento de Punta dos
Prados (San Xoán de Espasante, no concello de Ortigueira, provincia de A Coruña) a fin
de cumplimentar o Decreto 199/97 do 10 de Xulio polo que se regula a actividade
arqueolóxica na Comunidade Autónoma de Galicia, comunicando así, ás institucións
pertinentes, os resultados inmediatos acadados na intervención consistente esta na
consolidación e restauración dos restos arqueolóxicos afectados a fin de semana do I 0-11
de Novembro, unha vez que o noso equipo rematase as tarefas arqueolóxicas de
escavación, consolidación e posta en valor o venres 9 de Novembro.
Tal e como se indicaba no proxecto solicitude, as destrucións ás que facemos referencia
alteraron aos muros consolidados na fase anterior dos traballos (levada a cabo entre os
días 22 de Outubro e 9 de Novembro) así como ao chan do monumento con fomo. Estas
alteracións foron postas en coriecemento da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da
Xunta de Galicia así como da Garda Civil de Ortigueira onde se tramitou unha denuncia
cursada pola Fundación Ortegalia, propietaria do castro.
Como consecuencia desto, a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural contrata de novo os
servicios da nosa empresa para solucionar os problemas orixinados coas destruccións
citadas tanto nos muros coma no monumento con forno do xacemento castrexo.
precisamente dos traballos levados a cabo nesta segunda fase de intervención, do que
tratará o presente documento.
A actuación cingueuse ao establecido no proxecto de solicitude presentado ante o
Servicio de Arqueoloxía da Dirección Xeral de Patrimonio. O traballo de campo
desenvolveuse entre os días 26 de Novembro e 28 de Novembro, durante os que se
executaron a totalidade dos traballos plantexados.

4
MEMORIA FINAL

PUNTA DOS PRADOS (SAN X0ÁN DE ESPASANTE, ORTIGUEIRA-A CORUÑA)

3.-

ESTADO DOS RESTOS ARQUEOLÓXICOS

Tal e como se indica en páxinas anteriores, os destrozos levados a cabo na fin de semana
do 9 ao 11 de Novembro deron como resultado o estrago casi total da intervención de
consolidación das semanas anteriores e incluso o levantamento das lousas que facían parte
do monumento con forno, non restauradas nesta fase.
No muro Norte, encontramos, a fila superior que fora consolidada (empregando un
morteiro a base de cal e area de canteira inerte e carga de pigmento mineral nunha
proporción de 1:3.), levantada na súa maioría. Case todas as rochas foron esparcidas pola
zona, incluso chegando, unha das de maiores dimensións, a ser atopada tirada no foso máis
exterior. Por outra parte hai que indicar que algunhas das pedras que integraban estas
estructuras estaban partidas debido fundamentalmente ao tipo de soporte (esquistoso) que
debido a súa maleabilidade estaba moi fracturado.
Pola súa banda o muro Sur, tamén sufreu unha serie de alteracións, levantando a cabeza
superior do mesmo integrada por rochas xa consolidadas e levantando incluso outras
orixinais que non levaron ningún tipo de tratamento

na

fase de intervención anterior.

Polo que respecta ao monumento con forno, apareceron descalzadas dúas das lousas do
chan, unha no acceso de entrada e outra no acceso á segunda estancia. Estas dúas lousas
encontrábanse tiradas nos arredores do monumento. A primeira delas estaba partida
laminarmente, coa parte superior á súa vez partida en dúas; a segunda lousa tiña un canto
partido pero que ainda se conservaba prácticamente íntegra.
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4.-

RESULTADOS DA INTERVENCIÓN

Pola situación delicada na que se atopaba o castro e ante a posible pérdida de materiais
orixinais, a Dirección Xeral de Patrimonio enseguida contratou ao noso equipo para
resolver os danos ocasionados no castro. Unha vez chegados ao xacemento, e cun plan de
traballo previo, dispuxemos o material preciso para a actuación. A intervención que se
plantexou cingueuse ás seguintes pautas:
1. LIMPEZA DAS ZONAS AFECTADAS

En primeiro lugar levouse a cabo unha limpeza en profundidade das zonas onde se levaron
a cabo os destrozos, retirando, no caso das rochas de recente calzo, os restos de morteiro.
A continuación, lavouse a zona con auga e cepillo.
2. ACONDICIONAMENTO DESTAS ZONAS E BÚSQUEDA DOS MATERIAIS
ORIXINAIS PARA A RESTAURACIÓN

En segundo lugar, procedeuse á busqueda das rochas orixinais que estaban esparcidas pola
zona, algunhas incluso partidas procedendo a súa restitución. Fíxose unha recolocación
previa sen morteiro para comprobar o asentamento despois dos desperfectos ocasionados,
buscando outras pezas que puideran asentar ás orixinais tratando de que o resultado final
fose o máis parecido posible ao orixinal.
3. RECOLOCACIÓN DAS ROCHAS DESCALZADAS NO SEU LUGAR DE ORIXE CO
EMPREGO DE MORTEIRO.

Finalmente calzáronse as rochas nestas zonas do mesmo xeito que na anterior
intervención, por medio dun morteiro a base de cal hidráulica e area de canteira inerte
nunha proporción de 1:3, incrementando unha carga de pigmento mineral. Neste caso, ante
a fraxilidade das rochas e a necesidade da colocación de fragmentos máis pequenos,
empregáronse dous tipos de area, 40% de area grosa e 60% de area fina. Esta mistura de
areas faría máis fácil o agarre.
o
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Dependendo da zona a restaurar, fixéronse distintas proporcións de cor, sempre coa
mesma base de cal e area a 1:3. Así, na zona do momumento, debido á que a argamasa
posuía unha cor máis vermella, acentuouse esta cor un pouco máis no morteiro. Na zona
do muro Norte, a argamasa posúe unha cor máis amarela e foi así como acentuamos o
morteiro, ao igual que no muro Sur, onde a argamasa era lixeiramente máis oscura.
O morteiro aplicouse do mesmo xeito que na intervención anterior, con espátula, e facendo
a limpeza dos restos de cal con auga, cepillo e esponxa.
Coa restauración dos muros rematou a intervención. Podemos destacar por un lado a boa
conservación do pavimento, incluso boa adaptación estética da restauración ao propio
camifio. Pola contra cabe destacar a marca dos destrozos na lousa do acceso de entrada ao
monumento con forno, pois foi imposible a súa unión perfecta.
Finalmente queda por indicar os criterios básicos da intervención aplicados nesta segunda
fase de actuación que coma no caso da fase anterior son os seguintes:
- Os traballos de restauración axustáronse aos criterios de intervención mínima e
reversibilidade.
- Non se realizaron modificacións importantes e permanentes no ambiente no que se
transmiteu o xacemento ate agora.
- Todos os productos utilizados na restauración son de probada eficacia e
envellecimento, non realizando ningún ensaio sobre os elementos a tratar.
- Os productos que empregados foron aplicados coas medidas de seguridade
adecuadas para resultar o menos lesivo para a obra, o entorno e os traballadores.
- Non se alterou o aspecto do material nin a cor da superficie.
- A pátina da pedra conservouse por razóns históricas, estéticas e técnicas xa que
desempeña unha función protectora.
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5.- CONCLUSIÓNS
Tal e como se explica en páxinas anteriores, os traballos de consolidación e restauración
levados a cabo nesta segunda fase de intervención, remataron con éxito, alcanzado o
obxectivo fundamental que era o de conseguir que os restos arqueolóxicos quedasen no
mesmo estado que ao remate da fase anterior (finalizada o 9 de Novembro de 2007).
Por tanto, e salvo en puntos moi concretos, a apariencia estética dos alzados Norte e Sur
que delimitan o camiño empedrado é exactamente a mesma que ao remate da fase anterior,
tendo consolidado a cabeza superior de ambos muretes evitando así que os axentes
naturais puideran alterar a estas estructuras. Noutros puntos concretos, coma no caso da
lousa de acceso ao interior do monumento con forno, resulta imposible disimular
totalmente a afección realizada xa que esta lousa orixinal estaba íntegra e na actualidade,
pese a ter sido restaurada e reintegrada, nötanse as lirias de rotura.
Dito todo esto podemos concluir que a intervención plantexada rematou de xeito

satisfactorio, conseguindo acadar os resultados da consolidación e restauración de
algunhas das estructuras do castro de Punta dos Prados (precisamente nas que se actuou na
anterior fase de intervención).
Finalmente indicar que todos estos traballos se complementaron cun control arqueolóxico
levado a cabo durante os días que durou a intervención, plasmando en fotografía dixital o
proceso de intervención así como colaborando activamente nestas tarefas.

A Técnica Conservadora-Restauradora.

Asdo. fria Sinde Vázquez.

A Arqueól ga Directora.

aeiro.

Asdo. Lo
e
ZEIA. Arqueoloxía

de Xestión Integral do Patrim

mas
nio, S.L.

-806

PUNTA DOS PRADOS (SAN X0ÁN DE ESPASANTE, ORTIGUEIFtA-A CORUÑA)

6.- FOTOGRAFÍAS

Foto 1: Vista xeral dos traballos realizados antes da afección.
Foto 2: Muros Norte e Sur restaurados, antes da afección.
Foto 3: Vista final do Muro Norte restaurado, antes da afección.
Foto 4: Detalle do Muro Sur restaurado, antes da afección.
Foto 5: detalle dunha parte das afeccións no Muro No rt e.
Foto 6: detalle de parte das afeccións do Muro Sur.
Foto 7: Detalle da afección a unha das lousas do Monumento con Forno.
Foto 8: Outra vista da afección ao Monumento con Forno.
Foto 9: Avaliación de danos no Muro Sur.
Foto 10: Avaliación de danos no Muro Norte.
Foto 11: Recolocación dunha das lousas do Monumento con Forno.
Foto 12: Traballos nos muros Norte e Sur.
Foto 13: Vista final do Muro Norte.
Foto 14: Vista final do Muro Sur.
Foto 15: Aspecto final da lousa de entrada recolocada.
Foto 16: Aspecto final da segunda lousa recolocada.
Foto 17: Vista xeral dos traballos nos Muros Norte e Sur, xa rematados.
Foto 18: Vista xeral dos traballos rematados no Monumento con Forno.
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Foto 1: Vista xeral dos traballos realizados antes da afección.

Foto 2: Muros Norte e Sur restaurados, antes da afección.
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Foto 3: Vista final do Muro Norte restaurado, antes da afección.
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Foto 4: Detalle do Muro Sur restaurado, antes da afección.

Foto 5: detalle dunha parte das afeccións no Muro Norte.
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Foto 6: detalle de parte das afeccións do Muro Sur.

13

MEMORIA FINAL

PUNTA DOS PRADOS (SAN

X0ÁN DE ESPASANTE, ORTIGUEIRA-A CORUÑA)

Foto 7: Detalle da afección a unha das lousas do Monumento con Forno.

Foto 8: Outra vista da afección ao Monumento con Forno.
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Foto 9: Avaliación de danos no Muro Sur.

Foto 10: Avaliación de danos no Muro Norte.
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Foto 11: Recolocación dunha das lousas do Monumento con Forno.

Foto 12: Traballos nos muros Norte e Sur.

Foto 13: Vista final do Muro Norte.
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Foto 14: Vista final do Muro Sur.
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Foto 15: Aspecto final da lousa de entrada recolocada.

Foto 16: Aspecto final da segunda lousa recolocada.
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Foto 17: Vista xeral dos traballos nos Muros Norte e Sur, xa rematados.
.:
e--.e21c2egge

Foto 18: Vista xeral dos traballos rematados no Monumento con Forno.
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7.- PLANIMETRÍA
Plano 1: Ubicación e vista das zonas restauradas tras a afección.
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