
recuperación do edificio do Matadoiro vello

Foron varias as tentativas e ideas que ao longo dos últimos tempos trataron de recuperar o edificio
do vello matadoiro  de  Cuntis,  pero  na  actualidade o seu  estado presenta os  síntomas  propios  do
abandono. Está situado á beira do regato da Patela, ao pé da ponte da estrada EP-8402 e na saída da
Rúa da Palma cara a Cardecide.

O entorno é envexable e a súa recuperación suporía un impulso para aquel enclave, servindo de nexo
que aproxime as aldeas da contorna e, dalgún xeito, as achegue ao casco urbano. A rehabilitación
deste espazo suporía, polo tanto, un dobre beneficio. A rúa da Palma precisa, ademais das reformas
urbanísticas que supoñan unha rehumanización, un impulso que a revitalice e que ao mesmo tempo
achegue espazos tan importantes – e esquecidos- como o Monte de Maráns ou a ruta que conduce a
Castrolandín, un dos principais atractivos turísticos do municipio e con gran número de visitantes. A
rehabilitación  lúdico-pedagóxica  do  espazo  do  Matadoiro  sería  un  complemento  de  inmellorable
situación ao estar a escasos metros do colexio público Don Aurelio.

A  edificación  do  Matadoiro  presenta  nestes  momentos  unicamente  unha  pranta  e  precisaría  de
reformas considerables, así como dos accesos correspondentes.

Cuntis vincúlase dende tempos inmemoriais á pedra e á canteiría. Non é obxecto deste documento
facer un repaso histórico desta vinculación, pois é de sobra coñecida por calquera veciño/a, así como
os númerosos canteiros de sona que deu o noso Concello. Tanto é así que este oficio conta xa cun
monumento adicado no Campo da Feira.

Dende a época castrexa ás primeiras décadas do século pasado, Cuntis é pedra. O de canteiro chegou
a ser o oficio máis común nas familias cuntienses e a sona dos nosos canteiros chegou lonxe e viuse
representada  en  nomes  ben  ilustres:  Manuel  Rodríguez  (alcalde  republicano  asasinado  polo
fascismo), Xoán Xesús González ou Maxín Picallo, por citar tan só a tres. A riqueza etnográfica e a
representación en pedra é unha constante no noso municipio: horreos, cruceiros, fontes, lavadoiros,
etc. están presentes en todas as aldeas do municipio. 
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a proposta

Reivindicar esta relación e adoptar medidas para a súa posta en valor debe ser un dos sinais  de
identidade de Cuntis, tanto como elemento diferenciador de promoción como por orgullo da nosa
historia. O Matadoiro é un espazo óptimo para presentar esa relación e na que centralizar esta parte
das nosas raizames.

Un espazo no que crear unha exposición permanente adicada a esta vinculación coa
pedra, así como cos seus e coas súas protagonistas. Un centro de interpretación e
musealización que nos explique a liña continua que nos leva dende os achados de
Castrolandín ata os nosos días, ao pé do principal centro formativo da nosa vila e a
medio camiño co Monumento do Monte de Maráns, no discorrer da auga da Patela e a
escasos minutos do centro da vila.

A divulgación é sempre unha tarefa de formación e información, imprescindible para o mantemento
dos coñecementos adquiridos así como para a súa ampliación. O potencial turístico da vinculación
entre Cuntis  e a pedra  agocha  o  complemento  perfecto que  precisa a carta  de presentación  que
nestes momentos exhibe a nosa vila. Reforzar esa vinculación e apostar por un futuro sobre ese eixo
é unha decisión que pode marcar, en parte, as posibilidades de desenvolvemento socioeconómico
por esta vertente. Crear un espazo de referencia que enmarque e poña en valor esta aposta resulta
imprescindible.

Apostar  pola  recuperación  do  Matadoiro  vello  e  aproveitar  a  súa  excepcional  ubicación  é  unha
oportunidade  que  leva  moitos  anos  agardando,  ignorada  ante  outras  ‘prioridades’.  As
particularidades  técnicas  da  reforma,  así  como  as  decisións  a  nivel  arquitectónico  deberán  ser
concibidas logo de concretar con exactitude o proxecto e o desenvolvemento desta idea inicial que
aquí se plantexa. 
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anexo fotográfico
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