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MEMORIA

1.- FICHA TÉCNICA

1.1.-TÍTULO:
Memoria técnica da Intervención arqueolóxica (control arqueolóxico) realizada por mor do
Estudo do terreo de cimentación de grúa no marco da 3 a fase de intervención no mosteiro de
Xunqueira de Espadanedo.
1.2.-SITUACIÓN:
NÚCLEO: Xunqueira de Espadanedo
PARROQUIA: Xunqueira de Espadanedo (Santa María)
CONCELLO: Xunqueira de Espadanedo
PROVINCIA: Ourense
1.3.-PROTECCIÓN PATRIMONIAL LEGAL:
Ben de Interese Cultural (B.I.C.)

1.4. -PROMOTOR:
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural
Conselleria de Cultura e Deporte (Xunta de Galicia)
1.5.- EMPRESA ADXUDICATARIA:
NEOR, S.A.

1.6.- ARQUITECTA:
Ana Recuna Carrasco
MENDIZÁBAL Y RECUNA, S.C.

1.7.- AUTORIZACIÓN:
Dirección Xeral do Patrimonio Cultural (Conselleria de Cultura e Deporte).

1.8.- DATA DA AUTORIZACIÓN:
30 de outubro do 2007

1.9.- CÓDIGO DA INTERVENCIÓN:

CD 102A 2007/676-0

1.10.- DATAS DA INTERVENCIÓN:
7 de novembro do 2007
1.11.- DIRECCIÓN DA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓXICA:
Manuel-Anxo López-Felpeto Gómez

1.12.- EQUIPA TÉCNICA:
ARQUEÓLOGOS:

Xosé Ramón Martínez Casal
María Goretti González Vila

PLANIMETRÍA DE CAMPO:
Manuel-Anxo López-Felpeto Gómez

FOTOGRAFÍA DE CAMPO:

Manuel-Anxo López-Felpeto Gómez

PLANIMETRÍA MEMORIA TÉCNICA:
Manuel-Anxo López-Felpeto Gómez

ESTUDO DE MATERIAIS CERÁMICOS:

Xosé Ramón Martínez Casal

1.13.- MEDIOS TÉCNICOS:
PROPIOS:
Materiais específicos de rexistro (documentación planimétrico., cartográfica e
fotográfica).
PROMOCIÓN / EMPRESA ADXUDICATARIA:
Dotación de persoal non especializado, material lixeiro e pesado de obra, medidas de
seguranza, colectores exteriores, estadas e sinalización.

2.- MEMORIA DESCRITIVA

2.1.- PROMOCIÓN:

A presente intervención arqueolóxica (control arqueolóxico) derivou do Estudo do terreo de
cimentación de grúa enmarcado na 3' fase de intervención no mosteiro de Xunqueira de

Espadanedo, sito no lugar de Xunqueira de Espadanedo, parroquia de Santa María de Espadanedo
(Xunqueira de Espadanedo, Ourense).

Ditas obras están promovidas pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Conselleria de
Cultura e Deporte da Xunta de Galicia, sendo adxudiacataria das mesmas a entidade NEOR, S.A.
con C.I.F. n° A-36628535 e domicilio social na Rúa dos Loureiros, 9 da cidade de Santiago de
Compostela (A Coruria).

2.2.- SITUACIÓN:

2.2.1.- Urbanística:

(Pl. 1; Fot. 1).
O Estudo do terreo de cimentación de grúa concernente ás obras enmarcadas

na

3 afase de

intervención no mosteiro de Xunqueira de Espadanedo, ten atinxido ao espazo claustral do mesmo
(cinguindose, en consoancia coas previsións inciais, á súa área sueste).
O conxunto monumental ubicase no núcleo denominado Xunqueira de Espadanedo,
parroquia de Santa María de Espadanedo, concello de Xunqueira de Espadanedo (Ourense).

2.2.2.- Proxección U.T.M.:
X:

613.108

Y:

4.686.210

2.2.3.- Altitude:

A área de intervención sitúase a unha cota absoluta aproximada de 685 m. snm.

2.2.4.- Substrato xeolóxico:
A área xeolóxica (1.G.M.E., 1974) onde se integra o conxunto monumental está conformada
por derrubios de ladeira nun contexto de granito cataclástico (leste), xistos grafitosos (norte) e
aluvial arxiloso areoso (oeste).

2.3.- 0 MOSTEIRO DE XUNQUEIRA DE ESPADANEDO:

(Pls. 1-3; Fots. 1-6)
Fundado cara a 1170, os seus monxes (E.G.U., 2002: 505) acolléronse á orde do Cister. As
súas dependencias, que se construíron con dúas alturas arredor dun patio, sufriron varias reformas
ao longo dos séculos XVI e XVII.

A máis dos dous reloxos de sol gravados no antepeito do sobreclaustro norte, destaca a
fachada, con porta alintelada entre piastras acanaladas que rematan nunha cornixa con acrótera. Na
parte central sobresae o escudo da Congregación de Castela, entre varias cruces pertencentes a
diferentes ordes militares.

A parte sur da á occidental acondicionouse como Casa do Concello.
No que respecta á igrexa, anexada ás dependencias monacais, pasou a funcionar corno unha
igrexa parroquial desde a exclaustración do mosteiro (1835). Presenta planta basilical de tres naves,
a central de anchura dobre, e cinco tramos separados por piares cruciformes, rematadas en tres
ábsidas, a central precedida por un tramo recto.
A cuberta realizouse en madeira, a dúas augas no exterior. Destacou pola austeridade
decorativa e ornamental.
A máis da porta norte, cegada e con dobre arquivolta formada por arcos de medio punto,
destaca a fachada principal (1801) con portada alintelada sobre a que sobresae a fornela en forma
de vieira coa imaxe de San Bernaldo, unha fiestra rectangular, con volutas helicoidais aos lados, e
un frontón triangular, que coroa a fachada e a partir do que se ergue a torre do campanario, de dous
corpos.
A cornixa sobresae do paramento e leva pináculos piramidais nas esquinas. Diante dela
abriuse unha escaleira barroca, de dobre rampla.
No interior destaca o altar de pedra, de estilo románico, o retablo maior, de tres rúas e dous
corpos, atribuido a Juan de Angés, os retablos barrocos das capelas laterais e o sartego do cabaleiro
Payo Yáñez de Abeleda.
Foi declarada BIC en 1981.

2.4.- ANTECEDENTES:

(Recuna Carrasco, 2006: Cap. Antecedentes)
En abril de 1994 elabórase o "Anteproyecto y Programa de intervención en el Monasterio
de Xunqueira de Espadanedo" que define e estrutura as intervencións para a protección e
conservación do monumento.
Amparadas neste documento, principian diferentes fases de intervención, referentes á
organización interna do mosteiro e a igrexa, así como á urbanización dos espazos exteriores a
demanda de necesidades.
En xullo de 1994, encárgase a "Renovación de la Red de Saneamiento y Abastecimiento.

Xunqueira de Espadañedo. l a fase".
Isto supón a intervención na vía principal do núcleo de Xunqueira de Espadanedo, ao seu
paso, xunto á contorna do mosteiro, para lle dar un carácter de praza, organizando os espazos para
tráfico rolado, aparcamento e peonil, con diferenciación por tratamento en superficie. A sección de
rúa proposta amplia a calzada en 0,80 m. e crea unha zona de estacionamento e outra
exclusivamente peonil.
Para rematar as obras de pavimentado, realizase un novo acceso directo ao mosteiro, dende
a praza, mediante unha escaleira-rampla, abrindo o muro de cachoteria no seu extremo e colocando
chanzos de granito.
Tamen se dota de iluminación axeitada tanto ao monumento como ao tramo urbano de
acceso a este.
En xullo de 1994 realizase asemade a "Reforma y Ampliación del edificio del Ayuntamiento
en el Monasterio de Xunqueira de Espadañedo".
Esta intervención resolve o acceso á Casa do Concello dende a escaleira principal, ao seu
nivel e con independencia do andar superior (dende o que anteriormente se accedía) redistribuindoo
para o dotar dun corredor de comunicación, arquivo e zoa de antención ao público.
En novembro de 1994, redactase o "Proyecto Básico y de Ejecución de Intervención en el
Monasterio de Sta. Ma. de Xunqueira de Espadañedo. 1 afase. Antigua Casa Rectoral".

O plantexamento da intervención, na antiga Casa Rectoral, é a súa recuperación para a
adaptar como espazo único de sä de usos múltiples, sen modificar as súas características esenciais e
eliminando elementos posteriores descontextualizados.
Substitúese a cuberta existente de forxado de formigón por outra estructura lixeira, metálica,
coa disposición orixinaria, e sitúase un grande lucernario para iluminar dúas diferentes alturas.
Execútanse os solados, a instalación eléctrica, os cerramentos, as carpinterías exteriores e
interiores e o acabado de paramentos interiores.
En abril de 1996, e debido ás expectativas de intervención na igrexa, elabórase un "Plan de
intervención en la Iglesia de Santa María de Xunqueira de Espada,' edo y organización de los
espacios exteriores".
Realizase un estudo de desenvolvemento futuro dun proxecto para acometer en varias fases,
e que se centra na restauración da igrexa e os seus elementos, en estado de degradación, e o
acondicionamento da contorna inmediata definida pola vía que circunda a parcela como espazo
púbrico de prazas e xardíns, así como a remodelación de parte da vía de tráfico rolado.
O proxecto continúa, a iniciativa do goberno municipal, co acondicionamento do núcleo que
comezou coa recuperación da vía principal ao seu paso ante o monumento, no ano 1964, e o
acondicionado da antiga Casa Rectoral como sá de usos múltiples.
En majo de 2000 elabórase o proxecto de "Reparación de las cubiertas del Monasterio de
Sta. MI de Xunqueira de Espadañedo", no que se realiza unha proposta de obras que, mantendo o
carácter dun proxecto unitario, se basea nas deficiencias manifestas, estruturadas por prioridades
segundo o seu grao de urxencia e na intención de actuar para deter a degradación inminente da
igrexa:

- Drenaxe lonxitudinal exterior do muro norte, coa intención de eliminar a auga do muro da
igiexa máis castigado polas condicións atmosféricas, realizándose ao efecto unha lifla de drenaxe
exterior baixo aquel muro, ao tempo que se recollen as augas superficiais da praza e as procedentes
da cuberta.

- Drenaxe posterior exterior e eliminación de recheo. Na área exterior das ábsidas realizase
un saneamento complementario ao realizado no muro norte mediante a eliminación do material
acumulado no exterior. Este traballo deixa visíbel a antiga pavimentación exterior.

- Desmontaxe do recheo do altar e recolocación do paso de pedra, coa intención de
recuperar a monumentalidade do espazo, desmontando o recheo realizado na ábsida central para
recuperar o nivel orixinal, volvendo a facer a escalinata de pedra no acceso ao altar major.
- Apertura da porta sur e colocación de carpintería, acordada como medida complementaria
á corrección do nivel de humidade interior da igrexa, buscándose a apertura de todos os ocos
posíbeis, que se tivesen tapiado a traverso do tempo, para mellorar a ventilación. Considérase ben
favorábel a orientación desta porta cara o sur. A máis, para mellorar a ventilación da igrexa,
recuperase o acceso dende o claustro á igrexa.
Procúrase, asemade, unha carpintería que permite ventilación permanente.
- Apertura de ocos tapiados (ocos de pequenas dimensións situados ao longo dos muros
norte e sur nun nivel elevado e nas ábsidas laterais) que se abren para corrixir
complementariamente o nivel de humidade interior da igrexa por permitir ventilación.
- Colocación de novas carpinterías nestes pequenos ocos. Consisten en carpinterías fixas
cun deserio que permite unha ventilación permantente.
- Formanción de cuberta con tella sobre prancha asfáltica ondulada, para solucionar a
entrada de auga desde a cuberta, optándose pola substitución desta por outra formada, sobre o plano
actual do enlatado, por unha plancha asfáltica ondulada e tella de cerámica curva.
En febreiro de 2004, elabórase o proxecto de "Intervención en el Monasterio de Xunqueira

de Espadailedo. Iglesia de Sta. Ma 2 a Fase".

Neste caso, a intervención, na igrexa, concéntrase en varios obxectivos:
A principal intervención consiste na restauración da zona central do coro, coas súas
características primitivas de grande valor histórico. Modificase o resto, de época tnáis recente, para
a súa reutilización como espazo de exposición dos fondos da igrexa. Tamén se recuperan os
barrotes e paviméntanse con lousa de granito sobre leito de area as naves laterais baixo o coro,
anteriormente en terra.
Plantéxase así xerar un espazo púbrico que permitirá realoxar a imaxinería para ter unha
percepción clara tanto desta como do propio monumento.

Continúase o proceso de recuperación dos niveis orixinais dos solados na cabeceira da
igrexa, neste caso nas ábsidas laterais. No altar maior colócase un elemento de granito para
mellorar a percepción do retablo.
Para mellorar o aspecto xeral realizase o picado das cales en mal estado a fin de deixar os
paramentos interiores limpos.
En marzo de 2005, elabórase o "Proxecto básico e de execución no Mosteiro de Xunqueira
de Espadanedo. 2a Fase".
Nesta ocasión, o Concello e a Dirección Xeral de Patrimonio encargan o documento
actualizado para dirixir as intervencións no monumento, acometendose outro conxunto de
actuacións na mesma hila dos traballos anteriores, e nos que se plantexa unha complementación
cara as seguintes fases (e sempre proporiendo as demandas máis urxentes):

-Substitución de cubertas sobre a antiga Casa Rectoral.
-Acondicionarnento de Sä de Plenos do Concello no espazo baixo a antiga Casa Rectoral no
nivel de entreplanta, con acceso dende a escaleira principal e dotándoo dos acabados e instalacións
que precisa.
-Modificación do acceso ás oficinas de entreplanta e mellora da stia envolvente, limpeza e
destapiado dos arcos e da superficie pavimentada nesta área.
-Elemento de división de lamas de madeira no corredor do claustro para crear unha estancia
independente.
En decembro de 2006, encárgase unha nova fase (3') encamifiada a resolver as deficiencias
detectadas nas fases anteriores, pero tamén para a mellora da imaxe e percepción do edificio.

2.5.- OBRAS PREVISTAS NA TERCEIRA FASE:

Baseándose nas tiñas xerais de intervención global (Recuna Carrasco, 2006: Cap. 2.
Deserición das obras a realizar)a proposta vai resolvendo as demandas máis urxentes a executar
no conxunto edilicio, como se viña a facer ata o momento actual, para logo continuar con
aqueloutras encamiriadas a unha mellor percepción e uso do edificio.
Logo, pois, da 2' fase da intervención e analisadas as deficiencias máis significativas, a
intervención desenvolverá, en tiñas xerais, os seguintes puntos:

2.5.1.- Cuberta:

Resolverase a cuberta sobre a Casa do Concello de forma similar á fase anterior, é dicir,
mediante a eliminación da tella e as pranchas de fibrocemento, a formación de novos apoios da
estrutura con piastras de tixolo, de elementos novos de apoio, do emprego de conejas de madeira,
cumios e limas de zinc-titanio, taboleiro hidrófugo, lámina asfáltica ondulada e tella cerámica
curva.
Asemade, instalarase unha canle rectangular sobre cornixa e baixante de zinc-titanio, e
illamento ténmico sobre forxado horixontal.
Colocaranse, durante os traballos de intervención na cuberta, estadas en todo o perímetro.

2.5.2.- Fachada:

Procederase á substitución das portas exteriores da á leste (sobre a oficina do LEADER e o
armacén baixo a Sä de Plenos) e das sás abovedadas na á sur.
Subsituiranse, asemade, as fiestras balcoeiras do Concello (procedéndose á restauración en
xeral de todas as ventás) e biblioteca.

Claustro:

2.5.3.-

A intervención no claustro vai encamiriada ä mellora deste espazo dotändoo das condicións
axeitadas para o seu uso mediante a recomposición volumétrica, os acabados e a instalación
eléctrica:

- Eliminación dos elementos descontextualizados de carpintería exterior e acristalamento.
- Substitución dos cerramentos do final do claustro por outros de madeira e vidro.
- Demolición do forxado de formigón nos extremos do claustro para dar unha solución de
remate.
- Substitución dos solados por lousa de granito.
- Canle de desaugue de zinc no encontro do pavimento co paramento exterior.
- Novo cerramento de vidro laminar e elementos practicäbeis para ventilación.
- Pintura ao silicato de teitos e paredes.
- Formación de celosía de madeira en teitos e iluminación con lämpadas pendulares.
- Cerramento de celosía de madeira de cedro e vidro corredoiro en extremo sur do claustro.
- Cerramento abatíbel de taboleiro maririo e vidro en extremo oeste.
- Pasarela de madeira de cedro e aceiro cara ao acceso ä igrexa pola planta alta.

2.5.4.-

Instalación eléctrica:

Instalación do novo cadro de distribución no claustro para catro circuitos de iluminación e
un

circuito de forza, e catro puntos de luz sinxela múltiples para catro grupos de lämpadas.

2.5.5.-

Remate de fases anteriores:
Concretado nas seguintes:
- Rexuntado de cal do volume do antigo water existente na nova Sä de Plenos.
- Eliminación de ancoraxes de ferro existentes na face externa do cerramento de vidro da sä

polivalente e acabado con pintura ao esmalte.

- Lucido de cal e pintura ao silicato das paredes internas do lucernario e a parede de acceso
ä nova Sä de Plenos.
- Montaxe de estadas necesarias para os traballos de pintura de paredes e rexuntado do
water.
- Remate da cheminea de calefacción con paredes de ladrillo pintado e chapa metálica
superior.
- Canle de encontro do plano de cuberta coa nova cheminea de calefacción.
- Subsitución dos tubos de calefacción existente no espazo das escaleiras xerais do edificio
realizando unha ascendente por conducto previsto en fase anterior, paso polo fajo cara o Concello e
baixada ata o punto de conexión coa instalación existente.

2.6.- OBXECTO DA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓXICA:

(Pl. 4)
A intervención realizada tiña o obxecto de avahar o impacto arqueolóxico que puideran
ocasionar os labores de desterre comenentes e concretados no "Estudio Geotécnico del terreno de
cimentación de una grúa en Xunqueira de Espadariedo (Orense)" (EUROCONSULT, 2007) dentro
do marco xeral que supón o "Proxecto básico e de execución de intervención no mosteiro de
Xunqueira de Espadanedo fase. Xunqueira de Espadanedo, Ourense" (Recuna Carrasco, 2006).

2.6.1.- Resumo da proposta de Estudo Xeotecnico:

2.6.1.1.- Obxecto:
Os obxectivos fixados para a realización do Estudo Xeotécnico consistían no seguinte
(EUROCONSULT 2007: 3):
1.- Determinación das unidades litolóxicas que conforman o subsolo da zona en estudo e
realización da súa caracterización xeotécnica, agrupándoa por niveis de igual comportamento
xeotécmco.

2.- Comprobación da idoneidade do tipo de cimentación da grúa, a partires das
caracteristicas xeotécnicas observadas nos materiais.

2.6.1.2.- Traballos de campo:
Co propósito de precisar a natureza e características xeotécnicas dos materiais que
conforman o subsolo na zona de estudio e poder determinar, en consecuencia, as recomendacións
de cimentación, estaba previsto que a campaña de investigación de campo consistise (Ibid., 2007:

3, 4) na execución de ensaios de penetración dinámica tipo DPSH que se profundizarían ata
rechazo e, de xeito eventual, na execución dunha calicata.

2.6.1.2.1.- Ensaios de penetración dinámica:

Tratariase de ensaios de penetración dinámica continua tipo DPSH de accionamento
hidráulico automático.
Estes consistirían en introducir no terreo unha puntanza cónica de área 20 cm 2 mediante
impactos dunha maza de masa 63,5 kg., que cae libremente dende unha altura de 76 cm. O
parámetro que se obtén é o número de pétos necesario para penetrar no terreo a intervalos de 20
cm. (N20).
Remataría o ensaio cando ao se superar os 100 pétos para unha penetración de 20 cm, (N
N20> 100) ou ben cando tres valores consecutivos N20 fosen iguais ou superiores a 75 golpes.

2.6.1.2.2.- Calicata:
Agrúpanse baixo este nome xenérico as escavacións de formas diversas (pozos, gábias,
rozas, etc.) que permiten unha observación directa do terreo a certa profundidade, así como a toma
de mostras e, eventualmente, a realización de ensaios in situ.

En ambos e dous casos, a situación das investigacións ficaria rexistrada no correspondente
"Plano de Situación de Recoñecementos Xeotecnicos" prevéndose a súa incorporación, o mesmo
que as descritivas procedentes, ao pertinente Informe arqueolóxico e/ou Memoria Técnica da
intervención.

Dita avaliación pretendía realizarse mediante a posta en práctica dun control arqueolóxico
(supervisión directa, a pé de obra) das actividades descritas (e que conlevasen movemento de
terras).

2.7.- METODOLOXÍA:

Tendo en conta o exposto, a metodoloxía tivo de se adaptar aos labores que se querían
acometer en relación co estado actual da área do conxunto edilicio afectada polos mesmos.
A tal efecto, no desenvolvemento da estratexia de seguimento dos traballos (directo -a pé de
obra-) esa metodoloxía entendéuse orientada a contemplar os seguintes aspectos:

2.7.1.- Aspectos xerais:
1.-

Observar a conformación de cada un dos posíbeis elementos constitutivos do subsolo

(antigos solados ou pavimentos, indicios de antigas estructuras de ocupación da área, ...),
imposíbeis de prever polas características superficiais actuais, coa fin de:

1.1.- Delimitar a conformación que presenten

na

actualidade.

1.2.- Delimitar os aspectos estructurais suprimidos en anteriores intervencións.
1.3.- Establecer as relacións entre eles, tanto horizontais como verticais.
1.4.- Detectar a ausencia doutros elementos ou estructuras que tiveron de formar
parte do mesmo.

2.- Detectar a existencia de materiais arqueolóxicos a fin de:

2.1.- Establecer a súa adscrición tipolóxica.
2.2.- Establecer a súa relación con elementos estructurais.
2.3.- Establecer correspondencias entre os procesos deposicionais e postdeposicionais e as súas causas (naturais e/ou antrópicas).

2.4.- Establecer relacións crono-estratigráficas.

3.-

Recompilar toda a información obtida no proceso da intervención por medio da:
3.1.- Documentación gráfica: planimetría, delineación e fotografía.
3.2.- Descritiva complementaria: estratigrafía, de indicios e elementos.

2.7.2.- Aspectos específicos:
Tódolos aspectos que de xeito xeral se levan exposto no apartado metodolóxico,
concretáronse polo miúdo no desenvolvemento da intervención atendendo ás seguintes pautas:

1.-

Os traballos executáronse nas condicións comenentes de tempo e espazo para que,

sen deixar de minimizar o custo económico e social dos mesmas, os labores de
observación, delimitación e documentación fosen realizados coa calidade oportuna.
2.-

Malia se ter contemplado, de xeito previo, a posibilidade de elaborar informes

parciais no transcurso da Intervención que contivesen unha descritiva exhaustiva daqueles
elementos localizados que, susceptíbeis de ter unha adscrición crono-cultural e unha
importancia arqueolóxica indeterminadas ou ambiguas, poideran ser considerados dalgún
interese, co gallo de consensuar as solucións técnicas que permitisen compatibilizar a
implantación do enxerio (grúa) previsto coas propostas de protección aplicábeis tanto cos
técnicos responsábeis do estudo xeotécnico como cos da Dirección Xeral de Patrimonio
Cultural, o propio devir da intervención (ausencia de evidencias de interese arqueolóxico e
previsións de cimentar a grúa sen traballos que comportasen movementos de terras)
conlevou a improcedencia dos mesmos.

2.7.3.- Plan de intervención:

2.7.3.1.- Control arqueolóxico:
(Pl. 4)
Partindo dos plantexamentos expresados no correspondente Proxecto arqueolóxico (López-

Felpeto, 2007), proxectábase, a xeito de referencia e cos condicionantes que o decurso dos traballos
impuxese de seu (e que o propio arqueólogo director da intervención teria de valorar) respectar o
orde do traballo proposto pola promoción, empresa adxudicataria e/ou empresa executora do estudo
xeotécnico, sempre e cando os labores previstos fosen realizados dun xeito racional, permitindo
desta maneira unha observación clara de calquera elemento de interese (emerxente ou
subsuperficial) posibilitando así a súa delimitación e valoración.

As referencias para as áreas de análise previstas, integrarianse nos parámetros establecidos
previamente dando curnprimento ao obxectivo de integrar as referencias e documentación
pertinentes.

Estaba previsto que a área de actuación se limitase ao claustro do conxunto, estando
concretadas as previsión de avaliación, a priori, na área sueste do mesmo

2.8.- 0 ESTUDO XEOTÉCNICO REALIZADO:

2.8.1.- Descrición dos traballos:

Segundo consta na nota técnica correspondente (EUROCONSTULT, 2007) en base ás
previsións xa expostas (ver Cap. 2.6 da presente Memoria Técnica) a camparía de investigación d
campo consisteu na execución dunha calicata e dous ensaios de penetración dinámica tipo DPSH
que se terien profundizado ata acadar rexeitamento.

2.8.1.1.- Calicata:

Coa fin de determiñar a natureza e características xeotécnicas dos materiais que comporien o
subsolo onde se pretendía situar a grúa, escavouse unha calicata situada, segundo información
facilitada polo peticionario (NEOR, S.A.) próxima a o futuro emprazamento da mesma.
Dita calicata puido ser escavada só ata unha profundidade de 1 m., por conlevar dificultades
de orixe arqueolóxica.

2.8.1.2.- Ensaios de penetración dinámica:

Foron realizados dous ensaios de penetración dinámica continua tipo DPSH de
accionamento hidráulico automático, segundo Norma 103801-84, designados coa letra "P" e
numerados de forma correlativa dende P-1 ata P-2.
Os resultados obtidos reflicten as seguintes correspondencias:

Ensaio penetrómico P-1 Profundidade de rexeitamento 2,20 m.
Ensaio penetrómico P-1 = Profundidade de rexeitamento 2,80 m.

2.8.2.- Resultados:

2.8.2.1.- Natureza do terreo:

Como resultado do estudo dos labores de campo realizados foi posibel diferenciar un nivel
xeotécnico constituido por unha mestura de recheos antrópicos e terra vexetal, baixo a que se
presupón a existencia de terreo natural, evidenciada por valores de péto obtidos nos ensaios de
penetración dinámica realizados.

2.8.2.2.- Descritiva dos niveis xeotecnicos:

2.8.2.2.1.- Nivel I: Recheo antrópico e terra vexetal:
Baixo esta denominación enmárcase o horizonte máis superficial do terreo, constituido por
unha mestura de terra vexetal e materiais granulares commpostos por unhas arcas limosas con
gravas milmétricas e centimétricas de granito.
O presente nivel puido ser recoñecido de forma directa na calicata realizada e, de maneira
indirecta, mediante o péto dos ensaios de penetración dinámica executados.
A táboa de profundidade (medida dende a cota de inicio dos recoriecementos) ata a que se
estima que se encontra o presente nivel xeotécnico, en cada un dos puntos mostrados, reflicte os
seguintes parámetros:

Recoñecemento P-1 = Profundidade acadada: 1,40 m.
Recoiiecemento P-2 = Profundidade acadada: 1,80 m.
Recoriecemento C-1 = Profundidade acadada: 1,00 m. (min.)

2.8.2.3.- Condicións xerais de cimentación:

En base aos datos anteriormente expostos (datos obtidos

na

campaña de campo: ensaios de

penetración dinámica e escavación da calicata) e o tipo de estructura (grúa) que se proxecta
emprazar, seria factibel emprazar a cimentación mediante catro zapatas, que recollan cada unha das
patas da estructura.
Estas zapatas posuirán as dimensións habituais para este tipo de grúas (1,1 x 1,1 x 0,4 m.) e
irán pousadas en pozos, escavados ata acadar un material de resistencia suficiente (estimase que
este material acadariase a unha profundidade de 1,80 m. na área de influencia do P-1 e a 2,20 m. na
zona do P-2).
A tensión admisibel estimada é de 300 KN/m 2 (3,0 kp/cm2 ). O asento máximo establecido
de 15 mm. é o habitual en estructuras flexíbeis, polo tanto, considérase tolerábel para asegurar a
estabilidade da estructura.

2.9.- A INTERVENCIÓN ARQUEOLÓXICA REALIZADA:

2.9.1.- Orde dos traballos:

Con estas consideracións, foron realizada-las seguintes actividades e nesta secuencia:

1.- Delimitación da área a intervir.

2.- Escavación da calicata xeotecnica por capas artificiais prefixadas.
3.- Limpeza dos pedís.
4.- Toma de datos en campo para fornecer descritivas (unidades estratigráficas e adscrición

de materiais antrópicos).

2.9.2.- Control arqueolóxico:

(Pls. 4, 5; Fots. 10-12)
Tal e como se tiña proxectado, a xeito de referencia e cos condicionantes que o devir das
obras poidese impoher de seu, respectouse o orde do traballo proposto pola empresa responsábel do
estudo xeotécnico, ao se considerar que os labores de escavación se realizaron dun xeito racional,
permitindo desta maneira unha observación clara de calquera elemento que formase parte do
subsolo e posibilitando así a súa delimitación e valoración.
Non obstante, considerouse comenente o intercambio de opinións entre os técnicos do
estudo xeotécnico e arqueólogo director para delimitar o alcance da sondaxe a fin de que servise
aos obxectivos plantexados sen minguar o potencial patrimonial do elemento soporte da mesma.
Malia que non foran establecidas de xeito previo as dimensións, consideróuse suficiente a
apertura dunha calicata de 70 x 100 cm. acadando finalmente unha profundidade relativa (dende a
cota superficial do terreo nese punto) de 100 cm. aprox.

De xeito previo, procedéuse o establecemento do

Plano O xeral,

de maneira que constituise

unha única referencia para a área de escavación prevista en razón de integrar os datos na súa
totalidade, sendo considerado como tal o coincidente coa superficie do terreo preexistente.
Foi establecido, asemade, o Norte arqueoláxico (Pl. 4) paralelo ao que se sitúa o eixo de
ordenadas do sistema de coordenadas establecido, e en coincidencia co norte xeográfico.

2.10.- ESTRATIGRAFÍA':

2.10.1.- U.E. 1:

(Pl. 5; Fots. 13-16)
Unidade: Estrato.
- Potencia: 15-18 cm.
- Cotas iniciais: O cm.
- Cotas finais: -15 cm. ¡-18 cm.
- Descritiva: Capa vexetal conformada a partir da cama de nivelación e/ou recheo do claustro.
-Limite:
-Demarcación: Crara.
-Configuración: Lisa.
-Consistencia: Solta a moderadamente compacta.
-Cor:

-Combinada: Con pintas e manchas irregulares (alternancia de cores pardo escuro e
craro).
-Contraste: Feble (interno e externo).
-Lindes de cor: Fortes (internos e externos).
-Separados maiores:
-Materia: Granito.
-Forma: Angular.
-Tamaño e frecuencia: Ausencia de cantos (>10 cm.), presencia puntual de pedras
grandes (5-10 cm.) e maioritaria de pedras pequenas (1-5 cm.) e grava (2 mm.-1
cm.).
- Orientación:
-Dirección: aleatoria.
-Buzamento: aleatorio.
-Relación co resto do estrato: aleatorio.
-Terra fina: Area.
- Materiais antrópicos: Fragmentos de tella industrial, vidro de recipiente, cerámica (louza e
de producción local).
- Materiais de interese arqueolóxico: Mateiriais cerámicos (Siglas: XE/07/1 a XE/07/11).
- Adscrición cronolóxico/cultural: Contemporánea.

2.10.2.- U.E. 2:
(Pl. 5; Fots. 13-16)
- Unidade: Estrato.
- Potencia: 25-32 cm.
- Cotas iniciais: -15 cm. ¡-18 cm.
- Cotas finais: -42 cm. / -50 cm.
- Descritiva: Capa derivada de actividades de nivelación e/ou recheo do claustro.
-Limite:
-Demarcación: Neta.
-Configuración: Lisa.
-Consistencia: Moi compacta.
-Cor:

-Combinada: Con pintas e manchas irregulares (alternancia de cores agrisadas e
castañas).
Seguense nesta descritiva as pautas de E. A. Fitzpatrick (1.987)

-Contraste: Feble (interno e externo).
-Lindes de cor: Fortes (internos e externos).
-Separados maiores:
-Materia: Granito.
-Forma: Angular.
-Tamaño e frecuencia: Ausencia de cantos (>10 cm.), presencia puntual de pedras
grandes (5-10 cm.) e maioritaria de pedras pequenas (1-5 cm.) e grava (2 mm.-1
cm.).
- Orientación:
-Dirección: aleatoria.
-Buzamento: aleatorio.
-Relación co resto do estrato: aleatorio.
-Terra fina: Area e arxila areosa.
- Materiais antrópicos: Fragmentos de tella do país.
- Materiais de interese arqueolóxico: Estéril.
- Adscrición cronolóxico/cultural: Contemporánea?.

2.10.3.- U.E. 3:

(Pl. 5; Fots. 14, 16)
- Unidade: Estrato.
- Potencia: 26-40 cm.
- Cotas iniciais: -42 cm. / -50 cm.
- Cotas finais: -74 cm. / -83 cm.
- Descritiva: Capa derivada de actividades de nivelación e/ou recheo do claustro.

-Límite:

-Demarcación: Abrupta.
-Configuración: Ondulada.
-Consistencia: Solta e moderadamente compacta.
-Cor:

-Combinada: Listada (alternacia de cores agrisados e negros) e con pintas e
manchas irregulares (alternancia de cores agrisadas e pardas).
-Contraste: Forte (interno e externo).
-Lindes de cor: Craros (internos e externos).
-Separados mai ores:
-Materia: Granito.
-Forma: Angular.
-Tamaño e frecuencia: Ausencia de cantos (>10 cm.), presencia puntual de pedras
grandes (5-10 cm.) e maioritaria de pedras pequenas (1-5 cm.) e grava (2 mm.-1
cm.).
- Orientación:
-Dirección: aleatoria.
-Buzamento: aleatorio.
-Relación co resto do estrato: aleatorio.
-Terra fina: Area.
- Materiais antrópicos: Fragmentos de tella do país (presencia ben puntual).
- Materiais de interese arqueolóxico: Materiais cerámicos (Siglas: XE/07/12, XE/07/13).
- Adscrición cronolóxico/cultural: Contemporánea?.

2.10.4.- U.E. 4:
(Pl. 5; Fots. 14, 16)
- Unidade: Estrato.
- Potencia: >27 cm. (cotas finais non acadadas na intervención).
- Cotas iniciais: -74 cm. / -83 cm.
- Cotas finais: >-100 cm.
- Descritiva: Capa correspondente, con probabilidade (e coas reservas que a escasa potencia atinxida
pola escavación permite acreditar), a un estrato superficial soterrado polo recheo e nivelación do
claustro (unidades estratigräficas supraxacentes descritas).

-Limite:

-Demarcación: --Configuración: ---Consistencia: Solta.

-Cor:

-Uniforme: Pardo moi escuro a negra.
-Contraste: ---.
-Lindes de cor:

-Separados maiores:

-Materia: Granito.
-Forma: Angular.
-Tamaño e frecuencia: Presencia case que testemurial de cantos (>10 cm.), puntual
de pedras grandes (5-10 cm.) e maioritaria de pedras pequenas (1-5 cm.) e grava (2
mm.-1 cm.).
- Orientación:
-Dirección: aleatoria.
-Buzamento: aleatorio.
-Relación co resto do estrato: aleatorio.
-Terra fina: Arxila areosa.
- Materiais antrópicos: Fragmentos de tella do país (presencia ben puntual).
- Materiais de interese arqueolóxico: Materiais cerámicos (Siglas: XE/07/14 e XE/07115).
- Adscrición cronolóxico/cultural: Medieval, moderna, contemporánea?.

2.11.- MATERIAIS ARQUEOLÓXICOS RECUPERADOS:

2.11.1.- Sigla:

Empregouse a sigla seguinte: XE/07/n°
- XE:
- 07:
- N°:

Xunqueira de Espadanedo.
Ano de realización da intervención (2007).
Número correlativo de inventario.

2.11.2.- Localización:
SIGLA

UE.

XE/07/1

1

O cm. / -18 cm.

XE/07/2

1

0 cm. / -18 cm.

XE/07/3

1

0 cm.! -18 cm.

XE/07/4

1

O cm. / -18 cm.

XE/07/5

1

O cm. / -18 cm.

XE/07/6

1

O cm. / -18 cm.

XE/07/7

1

O cm. / -18 cm.

XE/07/8

1

O cm. / -18 cm.

XE/07/9

1

O cm. / -18 cm.

XE/07/10

1

O cm. / -18 cm.

XE/07/1 1

1

O cm. / -18 cm.

XE/07/12

3

-42 cm.! -74 cm.

XE/07/13

3

-42 cm.! -74 cm.

XE/07/14

4

-75 cm. / -100 cm.

XE/07/15

4

-75 cm. / -100 cm.

COTAS2

Con respecto do Plano O xeral da intervención arqueolóxica (cota relativa —superficial-).

2.11.3.- Descritiva3:

Sigla: XE/07/1
Nome: Cuneo.
Parte morfolóxica: Base.

Clasificación xenérica: UD
Uso: Servizo de mesa.

Adscrición xeral cerámica: Porcelana.
Dimensións: 2,8x5,8x0,8 cms.
Diámetro: Base: 10 cms.
Con Branco (esmalte).
Superficies: Superficies esmaltadas, ben rematadas, lisas e suaves.
Elaboración: Molde.
Pasta: Pasta de cor rosa moi pálido, pasta fina, moi ben decantada e traballada, compacta, de
fractura recitlínea, con algunha vacuoliria, de aparencia laminado. Desgraxantes imperceptíbeis.
Cocción oxidante.
Descrición: Fragmento de base de recipiente tipo Cuneo. Base con pe anular.
Decoración: ---.

Sigla: XE/07/2
Nome: Prato.
Parte morfolóxica: Bordo.
Clasificación xenérica: UD
Uso: Servizo de mesa.
Adscrición xeral cerámica: Porcelana.
Dimensións: 1,5x2x0,5 cms.
Diámetro: Bordo: indeterminado.
Cor: Branco (esmalte).
Superficies: Superficies esmaltadas, ben rematadas, lisas e suaves.
Elaboración: Molde.
Pasta: Pasta de cor amarela, pasta fina, pouco compacta, con vacuolifias, desgraxantes moi ben calibrados.
Cocción oxidante.
Descrición: Fragmento de bordo de recipiente tipo Prato. Bordo esvasado, case indiferenciado do corpo, que
remata nun beizo redondeado, lixeiramente labiado.
Decoración: Presenta unha decoración en azul na zona que delimita o bordo, horizontal e paralela ao beizo.

Sigla: XE/07/3
Nome: Recipinte indeterminado.
Parte morfolóxica: Bordo.
Clasificación xenerica: UD
Uso: Servizo de armacenaxe.
Adscrición xeral cerámica: Cerámica vidrada.
Dimensións: 2,5x2,3x0,4 cms.
Diámetro: Bordo: 12 cms.
Cor: Melado.
Superficies: Superficies cubertas por vidrado melado, relativamente irregulares.
3

Estudo realizado por Xose Ramón Martínez Casal.

Elaboración: Torno e vidrado.

Pasta: Pasta de cor gris, pasta fina, compacta e dura, con vacuolifías, desgraxantes de seixo de gran moi fino.
Cocción redutora.
Descrición: Fragmento de bordo de recipiente indeterminado. Bordo lixeiramente esvasado que remata nun
beizo redondeado.
Decoración: Vidrado amarelo.

Sigla: XE/07/4
Nome: Recipinte de forma globular.
Parte morfolóxica: Base.
Clasificación xenérica: UD
Uso: Servizo de armacenaxe e de cocifía.
Adscrición xeral cerámica: Cerámica común.
Dimensións: 2,5x6,3x0,9 cms.

Diámetro: Base: 9 cms.

Cor: Beixe/rosa moi pálido.

Superficies: Superficies sen tratamento aparente.
Elaboración: Torno.
Pasta: Pasta de cor rosa pálido, pasta groseira, mal amalgamada e decantada, pasta porosa, pouco
compacta, poirenta ao tacto, con vacuolas. Desgraxantes de gran medio - groso de seixo. Cocción
oxidante.
Descrición: Fragmento de base de recipiente tipo Ola, de forma globular. Base plana.
Decoración: ---.

Sigla: XE/07/5
Nome: Botella?.
Parte morfolóxica: Base.
Clasificación xenerica: UD
Uso: Servizo de amiacenaxe.
Adscrición xeral cerámica: Cerámica vidrada.
Dimensións: 1,3x5,3x0,4 cms (desconchada).
Diámetro: Base: 8 cms.
Cor: Vidrado marrón (a peza está descunchada).
Superficies: Superficie exterior vidrada, relativamente ben regularizada. A interior está
descunchada.
Elaboración: Tomo e vidrado.
Pasta: Pasta de cor gris, pasta fma, compacta e dura, con vacuolifias, desgraxantes de seixo de gran
moi fino. Cocción redutora.
Descrición: Fragmento de base de recipiente tipo botella. Base plana.
Decoración: Presenta un vidrado marrón na superficie exterior.

Sigla: XE/07/6
Norne: Recipiente indeterminado.

Parte morfolóxica: Corpo.
Clasificación xenérica: UD

Uso: Servizo de armacenaxe.
Adscrición xeral cerámica: Cerámica vidrada.
Dimensións: 3,2x2,9x0,7 cms.

Diámetro: Con Acastañado/verde claro.
Superficies: Superficie interior vidrada, a exterior sen tratamento.
Elaboración: Torno e vidrado.
Pasta: Pasta de cor rosa, pasta media, mal decantada, con abundante aporte de chamota, pouco compacta.
Desgraxantes de gran fino de calcita e seixo. Cocción oxidante.
Descrición: Fragmento de corpo de recipiente indeterminado.
Decoración: Vidrado amarelo na superficie interior.

Sigla: XE/07/7
Nome: Prato.
Parte morfolóxica: Base.
Clasificación xenerica: UD
Uso: Servizo de mesa.
Adscrición xeral cerámica: Porcelana.
Dimensións: 1,6x3,2x0,5 cms.
Diámetro: Base: indeterminado.
Cor: Branco (esmalte).
Superficies: Superficies esmaltadas, ben rematadas, lisas e suaves.
Elaboración: Molde.
Pasta: Pasta de cor branca, caolínica, pasta moi pura, moi ben traballada, sen partículas non plásticas. Cocción
oxidante.
Descrición: Fragmento de base de recipiente tipo Prato. Base plana.
Decoración: ---.

Sigla: XE/07/8
Nome: Cunco.
Parte morfolóxica: Base.
Clasificación xenérica:
Uso: Servizo de mesa.
Adscrición xeral cerámica: Louza de estilo talaverano.
Dimensións: 1,6x3,8x0,5 cms.
Diámetro: Base: indeterminado.
Cor: Branco (esmalte).
Superficies: Superficies esmaltadas, ben rematadas, lisas e suaves.
Elaboración: Torno e esmaltado.
Pasta: Pasta de cor rosa moi pálido, pasta fina, moi ben decantada e traballada, compacta, de fractura
recitlínea, con algunha vacuoliria, de aparencia laminada. Desgraxantes imperceptibeis. Cocción oxidante.
Descrición: Fragmento de base, moi alterada, de recipinte tipo cuneo, con pé anular (descunchado). Corpo
semiesférico.
Decoración: Presenta superficies esmaltadas en branco e motivos decorativos en azul, laranxa e morado.

Sigla: XE/07/9
Nome: Recipiente globular tipo Ola.
Parte morfolóxica: Ombreiro.
Clasificación xenérica: UD
Uso: Servizo de armacenaxe.
Adscrición xeral cerámica: Cerámica vidrada.
Dimensións: 2,8x3,8x0,4 cms.
Diámetro: Cor: Amarelento.
Superficies: Superficies ben rematadas, regularizadas, con vidrado parcial na exterior.
Elaboración: Torno e vidrado.

Pasta: Pasta de cor amarelo moi pálido, pasta dura, compacta, con abundantes partículas de seixo de gran fino.
Cocción oxidante.
Descrición: Fragmento de ombreiro con arrinque de colo seccionado, de recipinte de forma globular.
Decoración: Vidrado na superficie exterior en verde.

Sigla: XE/07/10
Nome: Cuneo.
Parte morfolóxica: Bordo.
Clasificación xenérica: UD
Uso: Servizo de cociña e mesa.
Adscrición xeral cerámica: Cerámica vidrada.
Dimensións: 1,4x2,9x0,5 cms.
Diámetro: Bordo: 12 cms.
Cor: Gris verdoso/verde.
Superficies: Superficies vidradas, con restos de feluxe.
Elaboración: Torno e vidrado.
Pasta: Pasta de cor grisácea, pasta fina, compacta e dura, con algunha vacuoliria, de fractura quebrada.
Desgraxantes de seixo moi ben calibrados. Cocción redutora.
Descrición: Fragmento de bordo de recipinte tipo Cunco. Bordo lixeiramente esvasado, que remata nun beizo
plano.
Decoración: ---

Sigla: XE/07/11
Nome: Prato.
Parte morfolóxica: Bordo.
Clasificación xenérica: UD
Uso: Servizo de mesa.
Adscrición xeral cerámica: Porcelana.
Dimensións: 1,1x1,8x0,5 cms.
Diámetro: Bordo: 11 cms.
Cor: Branco (esmalte).
Superficies: Superficies esmaltadas, ben rematadas, lisas e suaves.
Elaboración: Molde.
Pasta: Pasta de cor amarela, pasta fina, pouco compacta, con vacuolirias, desgraxantes moi ben calibrados.
Cocción oxidante.
Descrición: Fragmento de bordo de recipinte tipo Prato. Bordo esvasado, case indiferenciado do corpo, que
remata nun beizo redondeado, lixeiramente labiado.
Decoración: ---.

Sigla: XE/07/12
Nome: Recipiente indeterminado.
Parte morfolóxica: Corpo.
Clasificación xenerica: UD
Uso: Servizo de mesa.
Adscrición xeral cerámica: Cerámica vidrada.
Dimensións: 2,7x2,7x0,4 cms.
Diámetro: Cor: Ocre acastariado (vidrado).
Superficies: Superficies cubertas por un vidrado. Superficies irregulares.
Elaboración: Torno e vidrado.
Pasta: Pasta de cor rosa pálido, pasta porosa, pouco compacta, poirenta ao tacto, con vacuolas. Desgraxantes
de gran medio de seixo. Cocción oxidante.
Descrición: Fragmento de corpo.
Decoración: Presenta vidrado cubrinte de cor amarelento nas dúas superficies.

Sigla: XE/07/13
Nome:

Parte morfolóxica: Base, corpo e colo.
Clasificación xenérica: UD
Uso: Servizo de cociña e armacenaxe.
Adscrición xeral cerámica: Cerámica común.
Dimensións: 6x7,4x0,6 cms.
Diámetro: Base: 8 cms.
Cor: Gris, máis craro no interior.
Superficies: Superficies sen tratamento aparente, a exterior mellor rematada que a interior. A exterior presenta
evidencias de estar exposta lixeiramente ao lume e un sucinto alisado/regularizado da superficie, con pó
micáceo. Interior con finas marcas de torneado.
Elaboración: Torno.
Pasta: Pasta de cor gris, pasta fina, ben decantada, compacta e dura, ainda que fráxil ao corte, con
desgraxantes de seixo ben calibrados e aporte micáceo. Cocción oxidante.
Descrición: Fragmento de recipiente que conserva a base, o corpo e o comezo do colo. Recipiente de forma
globular, de moi reducido tamaño. Base plana, corpo globular.
Decoración: ---.

Sigla: XE/07/14
Nome: Ola.
Parte morfolóxica: Base.
Clasificación xenérica: LTD
Uso: Servizo de cociria e armacenaxe.
Adscrición xeral cerámica: Cerámica Común.
Dimensións: 5,7x4,5x0,8 cms.
Diámetro: Base: 10 cms.
Cor: Ocre acastariado, con certo cromatismo grisáceo.
Superficies: Superficies sen tratamento aparente, pó micáceo.
Elaboración: Torno.
Pasta: Pasta de cor parda no interior e alaranxada no exterior, pasta media, compacta e dura, con vacuolifías,
desgraxantes de seixo abundantes, con algunhas partículas grosas, aporte de mica. Cocción oxidante.
Descrición: Fragmento de corpo inferior con arrinque de base, de recipiente tipo Ola. Base plana.
Decoración: ---.

Sigla: XE/07/15
Nome: Fusaiola.
Parte morfolóxica: Corpo.
Clasificación xenérica: UD
Uso: Servizo de tecido
Adscrición xeral cerámica: Fusaiola.
Dimensións: 3,5x1,4x0,5 cms.
Diámetro: Diámetro: 3 cms.
Cor: Negro cincento.
Superficies: Superficies sen tratamento aparente, de aspeito micáceo, expostas ao lume.
Elaboración: Torno e tratamento posterior.
Pasta: Pasta de cor parda, pasta media, mal decantada, con partículas de seixo mal calibradas, compacta.
Cocción oxidante.
Descrición: Fragmento de fusaiola, fragmentada á metade. Forma circular, de sección plana.
Decoración: ---.

2.11.4.- Valoración da mostra:

O conxunto cerámico recuperado durante a intervención arqueolóxica está conformado por
quince fragmentos pertencentes a outros tantos recipientes cerámicos.
Pódese caracterizar o conxunto como un amplo elenco de formas de cronoloxías diversas.
As pezas con siglas XE/07/13, 14 e 15 semellan representar as producións máis antigas,
encadrábeis na tradición oleira baixomedieval que se manterá durante época moderna, entroncando
coa denominada cerámica popular (cerámica vidrada), tamén reflectidas. Esta cerámica "mäis
antiga" presenta as mesmas características que a cerámica común de época baixomedieval, mais a
súa asignación cronolóxica a esta época é dubidosa perante a escaseza de exemplares. Estas pezas
están representadas por unha fusaiola (realizada reaproveitando un fragmento de recipiente
fracturado), un recipiente de pequen° tamaño que ben poderia ser unha oliria e un fragmento de
corpo inferior dunha ola que conserva o arrinque da base.

Pola súa banda, o resto do material, pódese adscribir a tempos máis recentes, dende cando
menos o século XVII (caracterizado pola louza de estilo talaverano XE/07/8), e posteriores por
fragmentos de louza e porcelana.
Asemade, destaca a presenza de cerámica vidrada, uns elementos pouco definidos no
noroeste peninsular. Cecais pertencen a producións cerámicas realizadas en olarías próximas ao
lugar obxecto de estudo, onde se coriecen importantes centros produtores.
En canto á porcelana, ese tipo de cerámica posúe unha periodización craramente recente,
non anterior ao século XVIII.

2.12.- CONCLUSIÓNS E PROPOSTA DE ACTUACIÓN:

En base aos datos xa expostos nos apartados antecedentes da presente Memoria Técnica
pódese acreditar o seguinte:
1.- Considérase o tipo de intervención arqueolóxica desenvolvida (control arqueolóxico)
como suficiente cuantitativa e cualitativamente para a avaliación das relacións entre o obxecto das
obras que a motivan (con referencia ás cotas acadadas na avaliación e as abranguidas por este
motivo, evidentemente, na intervención arqueolóxica) e a súa incidencia sobre calquera elemento
integrante do patrimonio arqueolóxico.
2.- Na área soporte da escavación executada foi constatada a superposición de distintos

paquetes deposicionais antrópicos (uu.ee . 1 a 4) en relación de superposición correlativa, con
probabel función de nivelación e/ou recheo do espazo claustral, tendo como base unha u.e. (4) só
parcialmente escavada e que presenta indicios de ter ocupado unha posición superficial na
secuencia estratigráfica en datas relativamente recentes (dado o escaso grao de compactación que
presenta malia soportar actualmente o peso dos estratos superiores).

3.- Pódese asemade supor a asignación crono-cultural das unidades estratigráficas
superiores observadas ao período Contemporáneo en base á súa natureza e/ou á dos materiais
antrópicos a ela asociados, non podendo precisar a da u. e. inferior (pola escasa incidencia que a
escavación tivo sobre a mesma).
4.- Na presente intervención non foi detectada a presencia de estructuras de interese

arqueolóxico.
5.- Os materiais móbeis de interese arqueolóxico (fragmentos cerámicos) son incorporados
ao inventario no capítulo correspondente da presente Memoria Técnica.
6.- As características e dimensións da área complementaria colindante a aquela escavada
permite presupor, coas reservas que esta consideración tén de seu, unha estratigrafía coherente coa
observada.

Tendo en conta, asemade, que:
1.- A escavación desenvolvida con criterios xeotécnicos non afectou a nengún elemento
estructural do ben soporte da mesma.
2.- Que todo o proceso foi rexistrado con criterios arqueolóxicos, polo que a documentación
acadada é susceptibel de se incorporar ao elenco de evidencias de que se dispón ou disporá para o
dito ben.
3.- Que, tal e como consta no adianto da nota técnica vencellada ao informe xeotécnico
(EUROCONSTULT, 2007), a analítica do terreo non permite acreditar a idoneidade do mesmo
para soportar unha estructura (grúa) que resulte operativa aos fins pretendidos sen derivar, para a
súa cimentación, en acomodacións que suporian remocións de terras.

Así pois pódese afirmar que non existen evidencias obxectivas e razoábeis de que a
actuación comprendida no Estudo do terreo de cimentación de grúa no marco da 3' fase de
intervención no mosteiro de Xunqueira de Espadanedo (Ourense) tivese incidencia algunha sobre
este elemento integrante o Patrimonio Cultural.
Malia iso, e no que atinxe ás perspectivas de instalación do enxerio (grúa), e asumindo as
reflexións espostas na nota xeotécnica xa mencionada, non resulta compatíbel a súa implantación
sen se plantexar a escavación (cando menos na área de colocación) no marco do espazo claustral do
ben soporte coas debidas garantías, polo que cumpriría aterse, nese suposto, ao especificado na Lei
8/1995, de 30 de outubro, do Patrimonio Cultural de Galiciae a& Decreto 199/1997, de 10 de
xullo, polo que se regula a actividade arqueolóxica na comunidade autónoma de Galicia.

Compostela, \de xaneiro do 2008

Asdo.: Manuel Anxo López-Felpeto Gómez
ARQUEÓLOGO DIRECTOR
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