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Resumo dos avatares das paredes  do cárcere do Partido 
Xudicial de Lugo 
 
 
Este edificio  do que estamos a falar  foi construído como O Cárcere do Partido Xudicial 
de Lugo entre 1884 e 1887, como consecuencia  do Real Decreto de data 4 de Outubro 
de 1877: “Programa para la construción de cárceres de partido” e máis da necesidade 
perentoria que tiña a nosa cidade dun novo establecemento penitenciario, ao estar o 
cárcere do Bispo Armayá en estado ruinoso, comezando a súa ocupación en Xullo do 
devandito 1877. 
 
Distintas circunstancias tanto políticas como económicas farán, que este cárcere sexa 
o segundo “cárcel modelo” construído no Estado español, seguindo as regras ditadas 
para os presidios de menor capacidade , deste tipo, coñecido tamén como panóptico-
celular. Esta característica é a razón principal da conservación deste Cárcere, 
conservación  que os distintos gobernos da cidade perseguiron sen descanso  dende o 
ano 1947. 
 
A novidade consistía en seres prisións construídas ,especificamente, para este uso 
coas condicións máis dignas que os vellos  palacios castelos ou mosteiros reutilizados 
como establecementos penitenciarios, calificados por Concepción Arenal como “antros 
cavernosos de maldade, propios para matar los buenos sentimientos y dar vida  a los 
monstruos (“A todos”. 1869) 
 
O 30 de Xuño de 1878, D. Nemesio Cobreros Cuevillas, á sazón arquitecto provincial 
presenta o proxecto que lle fora encargado, comezando a súa construción trala compra 
dos terreos no ano 1881,no lugar coñecido como A Mosqueira no extrarradio da cidade, 
por razóns de seguridade. 
 
Este emprazamento fará que este novo elemento arquitectónico amplíe o ámbito do 
casco irán e o trazado urbanístico do mesmo, nas distintas épocas, así en 1888 ábrese 
a denominada Porta do Bispo Izquierdo , en recoñecemento a súa labor de en prol da 
vila, para comunícala coa Audiencia, sita dentro do recinto amurallado. 
 
Entre esta porta e ´”novocárcere” , como será coñecido durante moitos anos, quedaba 
un espacio de campo que pronto será convertido nun xardín chamado Xardín de 
Canalejas en 1903 , na honra do recoñecido político, máis tarde de García Morato, na 
ditadura, e máis coñecido como  “ o do Cárcere” ao longo do tempo ata a actualidade 
xurdindo ao lado o mercado dos cacharros ( pezas diversas de cerámica ) e o Campo 
da Feira, xa a comezos do século XX.  
 
A ampliación forzosa do edificio, sen licenza municipal, con tódolos lucenses en contra, 
realizase no ano 1947 , impedindo así a apertura da Avda. do Alcalde Angel López 
Pérez , pese a calificación como zona verde que tivo no PXOU do ano 1960. 
En 1944 trala modificación do sistema penitenciario  a propiedade deste Cárcere pasa 
a seres do Estado, por cesión ao Ministerio de Xustiza  e convértese en Prisión 
Provincial , pero xa é outra historia… 
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Nembargantes queremos facer un percorrido polo destino que correrán estas paredes 
ata 1994, ano no que se firma a escritura de reversión do ben a favor do Partido 
Xudicial de Lugo: 
 

• En 1913, como consecuencia do cambio de lexislación penitencíaria, pasa seres 
Prisión Provincial, despois aloxará aos presos políticos da Guerra civil e seguirá 
ata 1981 dando custodia aos presos comúns. 

 
• Dende o ano 1947, todos os gobernos municipais loitarán pola volta ao 

patrimonio lucense deste ben, dende os gobernos da ditadura ata os da 
transición. 

 
• En 1981 queda fora de servizo  e o Concello de Lugo solicita a reversión do ben 

e cesión provisional para usos municipais, tralo cal  este, agora “ vello cárcere” 
aloxou á Policía Municipal e ás oficinas administrativas do mesmo, na  tan 
denostada ampliación do ano 1947. 

 
Unha vez o Partido Xudicial de Lugo recupera a  propiedade o Concello desta cidade 
tratará por tódolos medios  de quedarse coa propiedade do edificio, terminando nun 
proceso de expropiación aos outros concellos do partido xudicial, e comezando o 
proceso de rehabilitación desta. 
 


