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A Nova Praza de Armas traballa sobre a súa propia 
memoria, recuperando as trazas orixinais con que foi 
concibida, para desde ela ser impulso cara ao futuro da 
rexeneración urbana de todo o Barrio da Magdalena, 
verdadeira xoia do patrimonio arquitectónico e histórico 
de Galicia. 

A Nova Praza de Armas aséntase sobre a súa propia 
topografía xerando un plano aberto e continuo que 
facilita e provoca a total comunicación urbana á vez que 
restablece a praza como un lugar de estancia, amable e  
acolledor.  Verdadeiro salón urbano concebido para a 
hospitalidade e comodidade de toda a cidadanía. 

A praza como o baleiro urbano máis cheo de posibilida-
des, aberto e provocador de todos os actos e usos. Un 
lugar onde a colectividade poderá recoñecerse e sentirse 
a si mesma; un lugar que de novo respirará democracia, 
historia e  civilización. Ser Ferrol.

ACTIVACIÓN DA REXENERACIÓN URBANA DA 
MAGDALENA

Por iso a Nova Praza de Armas busca na súa propia memoria, 
recuperando as súas trazas históricas, a esperanza dun futuro mellor 
para o Barrio da Magdalena, para Ferrol.

O proxecto parte dun entendemento da convivencia de estratifica-
cións históricas e novas arquitecturas sen utilizar xerarquías a 
priori, conferindo a cada marca do pasado como da presente autono-
mía, autenticidade e autoridade. 

Asumindo a complexa relación co tempo que ten a forma construída, 
ésta non pode insistir nun momento concreto do seu tempo histórico, 
senón que debe tratar de instalarse nel. Polo cal NON é este un 
proxecto de reconstrución, que se centra exclusivamente na súa 
materialidade esquecéndose do seu contido, significado e interrela-
cións, xa que  asume que a historia é un proceso dinámico. A Nova 
Praza de Armas de Ferrol aséntase na súa propia memoria, no 
pensamento orixinal dos construtores do Barrio da Magdalena, 
verdadeira xoia do patrimonio arquitectónico e histórico de Galicia, 
na recuperación da memoria do que foi, para o que estivo pensada, 
pero sen nostalxias , nin “remakes”.  Non entende a tradición como 
herdanza inmovilizadora, así a todo como impulso, forza xeradora, 
acción de progreso.

Habitar significa moverse entre o tempo dun lugar, así a Nova Praza 
trata de provocar a reactivación da rexeneración urbana de todo o 
Barrio da Magdalena, volver pensar concienzudamente un plan de 
acción integral que deixe dunha vez unha política urbana de parches 
para pasar a outra máis ambiciosa, con maior amplitude de miras.

MEMORIA- ESPERANZA

Emerson, nos albores da democracia occidental, opoñía o Partido da 
Esperanza ao Partido da Memoria, pero hoxe, nun momento onde as 
democracias occidentais saben que deben reconfigurarse,  o Partido da 
Memoria é o Partido da Esperanza.

E así ha de ser nas nosas cidades. Lonxe de institucionalizar a memo-
ria, e menos aínda a esperanza, a cidade europea debe reconfigurar, 
reactivar o seu modelo afirmándose nos valores que están na esencia 
mesma da súa ser. A cidade como o lugar humano por excelencia. O 
lugar preparado para o encontro, para o intercambio, para o diálogo 
en liberdade.  

A praza representa o espírito que debe impulsar este modelo de 
cidade, simboliza o ben común. O símbolo en que cabemos todas, 
todos. Un símbolo que nos fala da nosa individualidade. Porque todos 
os símbolos falan da nosa individualidade e da nosa soidade, pero 
tamén falan da nosa necesidade dos demais; porque para que haxa 
cidade debemos estar todas, todos.

Nun momento onde o espazo público tantas veces desvanécese en 
entretemento, e en mobiliario urbano "pret a porter", fanse necesarios 
lugares onde a colectividade poida recoñecerse e sentirse a si mesma; 
parafraseando a Roberto Bolaño, lugares que cheiren a democracia, a 
historia e a civilización.

PLANO ABERTO E CONTINUO

A Nova Praza de Armas aséntase sobre a súa propia topografía 
xerando un plano aberto e contínuo que facilita e provoca a total 
comunicación urbana con todas as rúas circundantes. 

Isto é, establecemos un único plano seguindo as trazas das ruas que 
conforman a praza: a Rúa María ao norte, a Rúa Real ao sur e  as ruas 
Rubalcava e Terra ao leste e oeste respectivamente. 

Asumindo as súas xeometrías e aliñacións establécese unha superfi-
cie regrada de pendentes suaves, amables, que posibilitan e facilitan 
tanto a estancia como o seu paseo. As pendentes controladas escrupu-
losamente polo proxecto van desde o 1,1%,na liña que une a Rúa 
Dolores coa Rúa Galiano, ata o 4,4% en certos tramos da Rúa Terra, 
cunha media do 3%. Referencias incuestionables  de espazos públicos 
conformados por planos abertos e continuos son a Praza da Quintana, 
a Piazza do Campo en Siena, do Duomo en Siracusa, As Ramblas 
barcelonesas, por citar só unhas poucas.

Deste xeito a praza permite ser atravesada sen esforzo algún desde 
calquera parte en todas as direccións, propoñéndose por tanto como 
un lugar de encontro e comunicación. A Praza convértese nun espazo 
aberto a todos os camiños e camiñantes. Trata de lograr un espazo 
onde comunicarse sexa máis fácil.

córrese a rega sempre de perecer en mans da abstracción estética.                                                                                        
                                               caligrafía versus sentido
25 leccións de frankfurt                                                     peter sloterdijk
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Praza de Amboage Praza de Armas

alzado frontal

planta axonometria

alzado lateral

USOS  

Defendemos o baleiro urbano, a Praza, como o lugar máis 
cheo de posibilidades.

É o lugar, ao non estar determinado por funcionalidades limitadoras, 
onde cabe todo: a festa, a exposición ao aire libre, as construcións 
temporais e efémeras, o cinema de verán, a feira ambulante, as 
procesións, as manifestacións, as concentracións cidadás, os concertos 
de todas as músicas, o teatro,... Ideas e ocasións nunca faltarán.

O feito de non dispoñer de áreas de usos específicos e restrinxidos é o 
que posibilita e impulsa que todas as accións teñan acollida no valeiro 
da praza. Un valeiro que énchese co libre facer da cidadanía  coa súa 
vivir de cada día.

Pero non só é o lugar que se ofrece con xenerosidade para as datas e 
momentos onde a colectividade festéxase e reivindica senón que por 
encima de todo está atento ao facer e vivir cotián, rutineiro da 
colectividade.  Como xa diciamos é un Verdadeiro salón urbano onde 
corretear en bicicleta, xogar á petanca ou ao balón,  onde se abrazan os 
namorados,  onde pasear coa familia e os amigos, onde botar un intre 
á sombra plácida dos tilos tras as xestións no concello ou as compras 
pola zona, un lugar para a conversación e a lectura nos seus  conforta-
bles bancos ao carón dos tilos,  ou onde poder simplemente ver como 
pasa a mañá ou transcorre a tarde mentras vai cheegando o solpor,… 

Un lugar sereno, acolledor, para a comunicación , o descanso e o 
repouso, que representa ese ambiente de Ferrol do que falaba D. 
Ramón Otero Pedrayo, “claro, ordenado, mariño, onde, a beleza da 
paisaxe e da ría proxecta reflexos sobre a severa ordenación de rúas e 
prazas”.

Un lugar onde todos e todo teñen cabida. Un salón público da cidade 
aberto a todos os usos, aos usos que lle vaian dando as xentres de 
Ferrol no seu facer cotián e festivo.

ATEMPORALIDADE E PAISAXE URBANO 

A materialidad, os sistemas construtivos, as xeometrías e a morfoloxía 
da Nova Praza de Armas fan que unha vez construída parecerá que 
sempre estivo aí. Búscase a construción dunha peza sen partida de 
nacemento nin autor, integrada plenamente na paisaxe urbana en que 
se inscribe, no Barrio da Madalena. A Praza incrústase e ábrese a e 
cara á cidade. Recupera a súa vocación de facer cidade, de ser lugar de 
todos.

Como xa apuntamos non é leste un proxecto de reconstrución, a 
dinámica imponderable da historia así o aconsella, pero si é un 
proxecto que trata de restaurar o rigor arquitectónico do trazado 
orixinal do Barrio da Magdalena, o seu espírito racionalista da súa 
arquitectura como aquel máis propio da vila de Ferrol, aquel que 
logrou impulsar a cidade cara ao progreso. Entendemos atemporali-
dade nunca como tempo plano, que ignora as trazas do cambio 
momificando a cidade, senón que significa o contrario, a constru-
ción dun espazo publico da cidade onde esta móstrase permanente-
mente máis viva, máis aberta na súa relación co tempo.  Unha praza 
que perdurará sendo protagonista  dos seus propios tempos, que se 
enriquecerá con e no transcurso dos anos. Un lugar plenamente 
consolidado no facer e o vivir das xentes de Ferrol.

Os materiais que o constrúen, as lousas de granito dos seus pavimen-
tos, a terra compactada, os adoquíns das súas rúas, os tilos que lle 
dan sombra e frescor serán parte integrante do lugar. A Praza busca o 
anonimato e a presenza discreta dentro da súa poderosa xeometría 
urbana, nunca ser espectáculo. Por isto o proxecto afástase conscien-
temente do deseño para ser construción de lugar, proposición de 
acción, suxestión para que todos fagan e sintan seu o lugar. O obxecto 
desta arquitectura son os actos da cidade.

É leste un proxecto que trata de emponderar, de reimpulsar un lugar, 
como diciamos, atento ao facer e vivir cotián, rutineiro da colectivida-
de, pero que se ofrece con xenerosidade para as datas e momentos 
onde a colectividade festéxase e reivindica. É un proxecto que se 
preocupa de afianzar o feito construído prexistente, o Barrio da 
Magdalena, a cidade de Ferrol, para que o vivir, o traballar e o 
celebrarse día a día camiñen da man co fin de enriquecer ao lugar e ás 
súas xentes, se é que cabe a diferenza.

PRAZA ARBOLADA SALON URBANO 

Verdadeiro salón urbano  da cidade, un lugar privilexiado pola súa 
localización e orientación que se ofrece á cidadanía como un lugar 
para estar. Un lugar que quere recuperar o espírito acolledor, 
hospitalario, amable da antiga praza. 

Un espazo público onde corretear en bicicleta, xogar á petanca ou ao 
balón, con acolledores bancos onde se abrazan os namorados,  onde 
pasear coa familia e os amigos, onde botar un intre á sombra plácida 
dos tilos tras as xestións no concello ou as compras pola zona, onde 
poder simplemente ver como pasa a tarde ou transcorre a mañá,... 

Un poderoso pavimento de granito enmarcado polas rúas abertas ao 
tráfico pavimentadas con lastra, que á súa vez enmarca un amplo 
plano de terra compactada, perfectamente compactada e drenada, 
rodeado de árbores de gran porte. Un gran plano de terra. Cada vez 
son máis necesarios espazos onde pisar terra nas nosas cidades 
sustentables. Os modelos de referencia están claros, a alameda de 
Santiago,  do mesmo Ferrol, o Palais Royal en Paris, as “squares” 
londinienses, tantos exemplos que nos sinalan a terra como o 
pavimento máis adecuado para lugares de similares características. 

As árbores, de rápido crecemento, serán tilos, verdadeiros elementos 
construtores da praza, xa que  delimitan o espazo achegando sombra e 
frescor no verán,  mellorando a acústica do lugar, achegando un pouco 
máis de serenidade ao lugar coa fragrancia da tila, e o cantar dos 
paxaros que neles aniñen . A árbore como elemento de arquitectura 
urbano de primeira orde. 

Do mesmo xeito o mobiliario urbano sitúase onde é necesario, nunca 
por razóns meramente compositivas,  alí onde pode resultar máis 
acolledor e útil. A área conta con suficiente iluminación urbana polo 
que o proxecto trata de non aumentar a contaminación lumínica, nin o 
malgaste enerxético . A praza ilumínase insertando entre dous tilos 
unha luminaria tipo, sen cegamentos, dando  luz e intimidade.
 
O proxecto afástase conscientemente do deseño para ser constru-
ción de lugar, proposición de acción, suxestión para que todos fagan 
e sintan seu o lugar. Son as accións da cidade as que terminarán de 
construír a praza día a día.

CONSTRUCIÓN DE BAIXO CUSTO

Proponse un equipamento público, unha praza de BAIXO CUSTO E 
BAIXO MANTEMENTO. É consciente na súa construción da 
limitación orzamentaria ( 1.200.000 ?), pero consciente tamén de que 
este tipo de espazos públicos non deben supoñer unha carga nos 
orzamentos cun mantemento oneroso. Por isto propoñemos un 
modelo de Praza aberta sen xardinería nin apenas mobiliario 
urbano, tan só arborizada, construída con materiais resistentes, que 
saben envellecer, que o uso os ennoblece e mellora. Unha arquitectu-
ra realista tan realista como cando escolles uns zapatos cos que terás 
que percorrer un longo camiño

Traballamos sobre unha arquitectura que implica, como valor, a 
honestidade e a ética do material, da súa construción. Unha arquitec-
tura de gran carnalidade, sen detalles. Os acabados son consecuencia 
mesma do proceso de construción. Arquitectura que se desposúe de 
todo para quedar no esencial. Sen resabios, allea a todo fetichismo. O 
material transfórmase en constituínte do lugar, a xeometría e a 
gravidade danlle forma.
 
Unha arquitectura obxectiva, concreta, afastada da inspiración, da 
auto expresión, de idealizaciones consumistas sobre o novo. Cons-
ciente de estar a traballar nun espazo arquitectónicamente privi-
lexiado, que debemos protexer, respetar. Impulsar Ferrol. 

ORZAMENTO

DEMOLICIÓNS.-                                       184.661,16 €

MOVEMENTO DE TERRAS.-                 101.545,45 €

PAVIMENTACIÓN.-                                  619.611,57 €

INSTALACIÓNS URBANAS.-                  185.917,35 €

ARBOLEDO E URBANIZACIÓN.-           80.487,60 €

VARIOS.-                                                        27.776,87 €

                                       TOTAL P.E.M.- 1.200.000,00 €

ACCESIBILIDADE  TOTAL

Ademais do plano continuo, onde como dixemos as pendentes son 
amables e en ningún caso supoñen obstáculo nin esforzo algún, o 
proxecto propón unha accesibilidade total tamén ao plano de 
entrada do Concello mediante novo acceso plenamente accesible que 
se insere na escalinata prexistente. 

Este novo acceso ao Concello, que se insere na praza e na escalinata 
prexistente e incorpora un banco corrido para permitir o descanso e a 
estancia en contacto directo con ambos, dispón de dous arranques e 
tramos: un desde a propia praza, con pendente 5%, e outro desde a rúa 
Rubalcava con pendente 3,1%, conseguindo a accesibilidade que o 
Concello, a Casa da Cidade, require e esixe.  A rampa constrúese con  
laminados de aceiro naval nos seus costados, que fan  de peto cara a 
praza, o pavimento faise con lousas de granito . O banco perimetral 
que a percorre, constrúese con pezas macizas de granito procedente 
das vellas canteiras que construiron Ferrol.

A aparición deste novo elemento propicia a reincorporación da 
presenza dunha fonte na praza. Fonte que se insere no novo banco 
corrido xerando un lugar pracenteiro. A auga  construíu as cidades, 
incorporar unha fonte á Praza de Armas, lembrando aquela que 
ocupou o seu centro, non deixa de ser unha acción máis dunha 
memoria activa. Volverá o son e o frescor da auga da fonte á Praza 
de Armas de Ferrol.

 

MONUMENTO A O BARRIO DA MAGDALENA

Situado na parte baixa da praza, entre os tilos de gran porte, próxima 
ao encontro do eixo que trazan as ruas Dolores e Galiano coa Rúa 
Rubalcava, e orientado canónicamente en dirección Norte Sur. Un 
monumento a o Barrio da Magdalena, aos seus construtores e ás 
súas xentes.  

Unha escultura construída con seis pezas de granito que representan 
as seis rúas lonxitudinais do Barrio da Magdalena. Cada peza, 
paralepípedos de xeometría 70x70x366 cm., feita dun tipo de granito 
distinto, dous delas, que sinalan o eixo Norte-Sur, extraídas das  
vellas canteiras que construíron Ferrol e as outras catro prodecen-
tes, cada unha delas, dunha canteira das catro provincias galegas, 
como homenaxe de Gacia enteira á vila de Ferrol. 

Unha construcción moi sinxela que traballa exclusivamente coa 
xeometría e a gravidade , as dúas ferramentas primeiras da arquitec-
tura, as mesmas que serviron para pensar e construír esta xoia da 
arquitectura racionalista do século XVIII  que é o Barrio da Magda-
lena. Evidentemente o Modulor e Max Bill inspíraa. Unha peza, que 
como os castelos de naipes traballa estritamente a compresión. 

Un monumento que á vez se fai porta ao Barrio.

sección rúa Dolores - rúa Galiano          descenso: 1,1 m.
pendiente: 1,1%

sección rúa Rubalcava                             descenso: 3,8 m.  
pendiente: 4,5%

sección lateral Praza de Armas               descenso: 2,4 m. 
pendiente: 3,7%
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O proxecto  aquí proposto é da mesma opinión que a maioría de de a cidadanía de Ferrol, expresada nas enquisas de participación cidadá  promovidas e 
realizadas polo Concello de Ferrol, de que estes non son tempos para exporse o traslado e derriba do actual edificio do Concello, aquel que Gónzalo 
Torrente Ballester denominou “castelo dos pirulitos”, pero que aínda así, insistimos, o proxecto conserva no seu estado e función actual.

Estes non son tempos e este tampouco é o espazo, o concurso para exporse este asunto, xa que esixe información precisa sobre o funcionamento e organi-
grama de funcionamento da administración municipal, así como as expectativas, previsións de futuro para unha maior eficiencia da mesma. Pero aínda así 
o proxecto aquí proposto exponse como unha solución aberta  e facilmente viable a un futuro en que as necesidades e desexos da cidade de Ferrol 
esixan e demanden esta hipotética posibilidade de cambio das instalacións administrativas e de representación do Concello de Ferrol.

Así o proxecto  posibilita a recuperación total do espazo orixinal da Praza de Armas en toda a súa superficie, expondo unha praza igualmente aberta e 
continua, delimitada por árbores de gran porte, por tilos que a circundan no seu catro lados abertos ás catro ruas que a atravesan, e que no seu extremo 
Norte, xunto á Rúa María salva a pendente existente co plano da praza cun bancada-anfiteatro, propoñendo a praza como un escenario natural á vez que 
un lugar de estancia, comunicación e repouso.

3,66

sección rúa Real                                      descenso: 1,1 m.
pendiente: 1,1%

sección rúa Terra                                      descenso: 2,4m. 
pendiente: 2,7%

sección central Praza de Armas              descenso: 2,1 m.   
pendiente: 3,8%

“O lugar e alí onde nos paramos: é pausa e comunicación, é análogo ó silencio dunha partitura. A música non se produce sen o silencio.”
A Cidade                                                                                                                                                                                                                                 Massimo Cacciari

“Ferrol naceu cos arsenais e ofrece un aspecto de elegancia regular. 
Pola xeométrica ordenación das súas rúas e a construción sinxela e 
ampla dos edif icios, lembra os tempos da administración do século 
XVIII. Seis longas rúas lonxitudinais tendidas entre as prazas 
cadradas de Armas ou do Carmen e de Dolores ou Amboage, 
cortadas por nove transversais, ordénano en sistema simétrico de 
mazás.”
Guía de Galicia                                                    Ramón Otero Pedrayo                                                                                                                                                                                              

PLANTA ESQUEMATICA DA NOVA PRAZA DE ARMAS
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