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MOCIÓN PARA SOLICITAR A COMPRA DO CONXUNTO ARQUITECTÓNICO “VILLA FLORIDA” 
POR PARTE DO CONCELLO DO PORRIÑO 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Esta vivenda residencial con xardín é un fermoso conxunto de arquitectura ecléctica de influencia 
francesa. Construído entre finais do século XIX e comezos do XX polo matrimonio formado por 
Manuel Rodríguez e Angelina Bonín, emigrados que retornan enriquecidos á súa terra, é un dos 
exemplos máis relevantes no país da denominada arquitectura de promoción indiana. 
 
“Villa Florida” pertence na actualidade aos descendentes de Don Francisco Arias e  Dona Matilde 
Antonia Avendaño, familia que cunha gran sensibilidade conservou durante décadas o conxunto 
arquitectónico sen alteración, facendo posíbel que chegara até nós mantendo o seu aspecto 
orixinal. Fíxose público nos últimos días o interese da familia por vender a propiedade. A 
edificación está catalogada pola Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta de Galicia. 
 
A súa localización estratéxica no centro do casco urbano a camiño entre dúas zonas de 
esparcemento como son o entorno da Casa do Concello e o barrio de San Benito, ademais da 
proximidade dos seus xardíns coa entrada do Paseo do Louro, poden converter “Villa Florida”, de 
pasar a ter un uso público, nun espazo importante para a vida cultural e social do Porriño.   
 
O Concello do Porriño debe traballar para conservar o seu patrimonio arquitectónico. Forma parte 
da nosa historia e faise necesario para entender o que hoxe somos e proxectar O Porriño do 
futuro. Exemplos de desleixo neste sentido temos abondo na nosa vila: pazo Ramiranes, a escola 
Fernández Areal, a alteración do Campo da Feira, o edificio Avelino Villasuso, ou o máis recente 
desmantelamento do edificio “Angelina Rodríguez” fronte á Igrexa de Santa María do Porriño. 
 
 
 
É POLO QUE O GRUPO MUNICIPAL DO BNG SOLICITA DO PLENO DA CORPORACIÓN 
MUNICIPAL DO PORRIÑO O SEGUINTE ACORDO: 
 
1.Instar ao goberno municipal a iniciar negociacións coa familia propietaria para a compra por 
parte do Concello do Porriño do conxunto arquitectónico “Villa Florida”, na rúa Manuel Rodríguez 
 
2.Destinar a edificación para usos culturais e sociais e abrir os xardíns á cidadanía do Porriño 
 

 
       O Porriño a 2 de xaneiro de 2022 
                      Asdo.  

         Pedro Pereira Fernández 
Portavoz do grupo municipal do BNG 
 

 

Alcalde – presidente do Concello do Porriño 

Secretaría Xeral do Concello do Porriño 


