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XERRADA 
PLA DIRECTOR DE LA UNIVERSITAT 
LABORAL DE GIJÓN 
A càrrec de Xerardo Estévez, ex-alcalde de 
Santiago de Compostela i Alberto García, 
arquitectes autors del Pla Director de la 
Universitat Laboral de Gijón 
 
Dijous 16 de novembre a les 19.30h  
Sala d’Actes del COAC, c/Sant Llorenç, 22 
Tarragona 
 
 
 
El projecte estratègic per a la Universitat Laboral 
de Gijón, realitzat l'any 2001, partia de la idea 
de rehabilitar un conjunt edificat de reconegut 
valor arquitectònic i urbanístic, amb l'objectiu de 
desenvolupar un projecte d'indubtable interès no 
sols per a la ciutat de Gijón i el Principat, sinó 
també d'abast nacional i internacional. 
 
 

 
 
 

 
 
 
Xerardo-Denís Estévez Fernández (Santiago 
de Compostel·la, 1948) va estudiar arquitectura 
a l'Escola Tècnica Superior de Barcelona. 
Establert el 1972 a Compostel·la, va exercir 
com a arquitecte i urbanista i va realitzar treballs 
d'investigació sobre arquitectura, planejament i 
patrimoni. 
 
El 1983 va ser triat alcalde de Santiago. Durant 
els seus successius mandats la ciutat va 
registrar un impuls al terreny urbanístic i 
d'edificació, en l'activitat cultural i en la projecció 
internacional de Compostel·la i del Camí de 
Santiago. Fruits d'aquesta feina van ser, entre 
altres, la inclusió de la ciutat en la llista del 
patrimoni mundial de la UNESCO, el Premi 
Europa del Consell d'Europa o el Premi 
Europeu d'Urbanisme de la Unió Europea. 
 
El 1999 es va reintegrar a la pràctica 
professional, que compartí amb l'activitat com a 
conferenciant i escriptor. És col·laborador del 
País i La Voz de Galicia. 
 
Alberto García Martínez ( Ponferrada, 1958) 
Inicià els seus estudis a L'Ecole National 
Superieure des Beaux-Arts de Paris, Section 
d'Architecture. L’any 83 va concloure a l’escola 
de La Corunya, els estudis d’Arquitecte 
Superior, amb l’especialitat d’Urbanisme. 
Col·legiat des de desembre de 1983. 
 



 
La Laboral de Gijón va ser construïda als anys 
1950-55 segons projecte de l'arquitecte Luis 
Moya, amb dos llenguatges, un més simbòlic a 
l'exterior i un altre més modern i compromès a 
l'interior. El conjunt gira entorn de la gran plaça 
que li dóna un caràcter unitari, que preval a 
l'hora de desenvolupar els diferents projectes 
per a la rehabilitació del conjunt. 
 
Des del Pla Estratègic es plantejaven quatre 
temes a resoldre: 
 

- el perfil museístic 
- la qüestió de la centralitat 
- intervenció i conservació 

 models de gestió. 

 
 

 
 
 
Del setembre del 84 i juny del 85 desenvolupà 
interinament a Ponferrada el càrrec d’Arquitecte 
Municipal. Des de llavors exerceix la professió 
liberal, realitzant habitualment edificis 
residencials, per a particulars; o, més 
significatius per a alguna Administració Pública,  
en temes d’equipaments i patrimoni històric. 
Annex projectes 
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