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1. MEMORIA XUSTIFICATIVA E DESCRITIVA

INTRODUCIÓN

A actual praza de Armas preséntase ante nós como unha praza illada: 
unha plataforma horizontal, unida á rúa Real mediante unha escaleira e 
unha beirarrúa estreita, chea de vehículos aparcados, cunha superficie 
máis baixa en completo desuso diante dos locais xa pechados. No outro 
lado da praza está o concello, elevado sobre a rúa, chea de fochancas 
que forman pozas cando chove. Actualmente é case un obstáculo no 
medio nas dúas rúas peatonais da cidade. 

A configuración do barrio e a forma da praza establece claramente uns 
fluxos peatonais na forma de retícula rectangular. Particularmente, frente 
a outras prazas como a de España o a do Marqués de Amboaxe, a praza 
de Armas implica un obstáculo para o peatón. Prácticamente non permite 
percorridos diagonais, ben pola excesiva presencia do tráfico rodado e 
os seus escasos accesos á plataforma central, máis que un espazo de 
cruces, fluxos e intercambios, é unha “bolsa” como lugar de estancia, mais 
non de forma cómoda, pola escasa presenza de mobiliario ou vexetación, 
e tampouco como espazo de eventos debido á mala conservación da 
estrutura do aparcadoiro.

Estas características da praza producen unha infrautilización da mesma 
pola poboación, especialmente se a comparamos con espazos públicos 
próximos como os Cantóns ou a citada praza de Amboaxe. O principal 
obxectivo da proposta será recuperar este espazo como punto de 
atracción á poboación, así como lugar central da vida pública ferrolá. Para 
conseguilo, a proposta abórdase por varios puntos: a configuración da 
praza e os fluxos, as zonas verdes, as posibilidades da praza para os 
cidadáns e a capacidade de relación activa cos cidadáns que permiten 
as novas tecnoloxías.

OS FLUXOS

A trama histórica do barrio da Magdalena xenera na cidade unha 
configuración na que as rúas lonxitudinais son as principais, mentres que 
as transversais serven para conectalas entre si. Así é que as devanditas 
rúas que unen a praza de España coa cidade vella conserva a maior 
parte de locais comerciais e a restauración no barrio da Magdalena, 
especialmente as peatonais, mentres que as transversais, aínda con 
tráfico, quedan nunha posición máis secundaria. 

Na proposta concíbese vencellada ao plan de peatonalización de Ferrol 
2017. Xa se contempla esta nova realidade na actuación en toda a 
contorna da praza. Búscase o establecemento de fluxos diagonais, esta 
xerarquía establecida desapareza na praza de Armas e pase a ser un 
punto de intercambios e encontros, estancia e actividade, que reactive 
o interior do barrio. Mediante os percorridos que se establezan na zona 
poderán determinarse actividades a desenvolver na mesma. Plantéxase 
unha duplicación do espazo da praza. Unha cuberta transitable que 
aporte unha solución ás particularidades do clima galego, así como á 
accesibilidade da praza e permita unha diversificación de usos e un 
repertorio de posibilidades no lugar. 

Para que a praza teña éxito e pase a ocupar unha parte importante 
da vida ferrolá debe ser un espazo atrativo para os cidadáns, un lugar 
que mediante a súa espacialidade e o seu potencial para o uso chame 
aos veciños a realizar actividades dentro dela, que consiga pasar a 
ser un espazo importante dentro da trama urbana. Esta potencialidade 
explotarase mediante os tres seguintes puntos a tratar.

Estado da praza antes e despois da realización do 
aparcadoiro actual.

Estudo dos fluxos actuais e cómo melloralos coa 
proposta.

FLUXOS PEATONAIS

ESPAZO POLIVALENTE 

PRAZA INTERACTIVA, ESPAZOS INTELIXENTES

ESTADO ACTUAL
PLAZA SEN VIDA, SEN USO, SEN IDENTIDADE
PROBLEMAS DE ACCESIBILIDADE

CARENCIA DE ZONAS VERDES E DE ZONAS DE ESTAR

ELIMINAMOS O APARCADOIRO
RECUPERAMOS O ESPAZO DA PRAZA

ITINERARIOS ACCESIBLES

ACCESIBILIDADE
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ZONAS VERDES

O barrio da Magdalena presenta unha forte escaseza de espazos verdes. 
Dentro da retícula histórica só aparecen árbores illadas nalgunhas rúas, 
as zonas axardinadas da praza do Marqués de Amboaxe e as reducidas 
zonas verdes na propia praza de Armas. Isto claramente é insuficiente, e 
empurra aos cidadáns a desprazarse ata os lindes do barrio, xa sexa nos 
Cantóns de Molíns, no parque Raíña Sofía ou a praza de España para 
gozar de lugares de estancia e paseo axardinados. 

Actualmente a praza de Armas preséntase hostil para o cidadán. Unha 
superficie plana e dura, con escasa vexetación nos lindes, que non ofrece 
lugares de abrigo en inverno nin de sombra no verán. Na intervención 
plantéxase unha invasión verde que tome o espacio e o enriqueza.

Mediante a realización dun bosque comestible o espazo gaña en olores, 
cores e experiencias. A posibilidade de sentar baixo unha árbore chea de 
flores, ou de poder coller unha froita e comela. Ademáis, son uns xardíns 
con menos mantemento, xa que os froitos serven como cuito para as 
propias plantas. 

Nunha posible evolución da cidade plantéxase una extensión desta 
invasión verde ás rúas da cidade, conectando todo o barrio da Magdalena 
mediante uns percorridos verdes entre os parques Raíña Sofía e San 
Francisco coa praza de España, facendo o barrio moito mais atrativo para 
o transeúnte.

POSIBILIDADES DA PLAZA

A seguinte premisa do proxecto é adaptar a praza ao século XXI en todos 
os sentidos. O sentido do espazo público vai ligado á sociedade que o 
usa, e polo tanto é un punto a ter moi en conta para o desenvolvemento 
de calquera intervención. Tendo presente isto, a proposta non debe 
ser simplemente unha maquillaxe que simplemente actúe no estético 
do espazo, senón que se debe profundizar, entender onde estamos 
actualmente e actuar en consecuencia. 

Enténdese a potencialidade que posúe a cidade de Ferrol, especialmente 
en relación coa comarca e o espazo metropolitano do arco Ártabro ata 
Coruña. O novo espazo de praza de Armas debe ser unha peza neste 
novo artellamento de vida urbana. Entenderase a intervención na praza 
en todas as escalas: global, metropolitana, local e humana.

Por isto, a proposta non se plantexa cuns usos fixos e inmóbiles. Os 
espazos públicos cambian constantemente, serven para establecer 
vencellos entre os cidadáns.  Na proposta búscase que onde hoxe 
xoguen nenos, mañá haxa un concerto, e o seguinte día un espectáculo 
de danza. Plantéxanse lugares mais abertos ou máis íntimos, espazos 
de sombra ou descubertos, planos ou inclinados... Búscase unha praza 
diversa na súa configuración, e sempre adaptable. Nesta capacidade 
de cambio constante xogan un papel primordial as novas tecnoloxías. O 
estudo de actividades que se desenvolveu para a proposta especifícase 
con mais detalle no apartado correspondente ao resumo de superficies.

Seclusión: é a caracterización dun tipo de espazo no que é posible 
superpoñer programas e actividades diferentes e cada un deles poida 
manter a súa integridade, tanto no uso como na especifidade. Defínese 
como a privacidade dos programas sobre o mesmo espazo. Eludir a 
reclusión. /coexistir/superpoñer/coincidir.1

1. http://viveroiniciativasciudadanas.net

FLUXOS PEATONAIS

ESPAZO POLIVALENTE 

PRAZA INTERACTIVA, ESPAZOS INTELIXENTES

ESTADO ACTUAL
PLAZA SEN VIDA, SEN USO, SEN IDENTIDADE
PROBLEMAS DE ACCESIBILIDADE

CARENCIA DE ZONAS VERDES E DE ZONAS DE ESTAR

ELIMINAMOS O APARCADOIRO
RECUPERAMOS O ESPAZO DA PRAZA

ITINERARIOS ACCESIBLES

ACCESIBILIDADE

Búscase unha praza polivalente e mutable.

Evolución do corredoiro verde no barrio da 
Magdalena.
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NOVAS TECNOLOXÍAS

A relación entre espazo público e tecnoloxía variou moito nos últimos 
anos. Xa non se debe entender como as intervencións custosas e con 
pouca utilidade (esencialmente comercial) como nas míticas prazas de 
Picadilly ou Shibuya. As pantallas con anuncios quedaron no imaxinario 
colectivo como paradigma da “tecnoloxía urbana”. Sen embargo, hai que 
entender que a nosa relación coa tecnoloxía xa non é pasiva, como no 
caso das pantallas. A actual extensión dos smartphones permite unha 
interación activa co cidadán. Cunha mínima inversión (un proxector e 
unha superficie plana) pódese conseguir que a praza funcione como 
unha plataforma activa para o cidadán. 

En segundo termo, a relación de espazo público (relación local) coa 
rede de Internet (relación global) é evidente. Ademáis, poden fusionarse 
fácilmente mediante a potenciación e extensión da actual rede Wifi 
urbana. Isto serve como seguinte nivel de interación entre o espazo e o 
cidadán, e permite a relación con outros lugares da cidade ou do mundo. 
Experiendas como os FabLabs ou as Wikiplazas ensinan cómo este tipo 
de intervencións poden servir para rexenerar unha cidade e a súa vida 
interior. Espazos urbanos coma a City de Londres ou Manhattan apostan 
por redes Wifi públicas, e comprobando os seus beneficios como puntos 
de atracción e enriquecemento da vida pública.

En moitos sentidos podemos comparar a auga nas cidades antigas e 
medievais cos fluxos electrónicos nas metrópolis globais contemporáneas. 
Como acontecía coa auga nas sociedades agrícolas tradicionais, os 
fluxos electrónicos atravesan e organizan hoxe a metrópole, e dan lugar a 
novas formas de vida: novas relacións entre humanos e máquinas, entre 
persoas e comunidades, co tempo e o espazo, con nós mesmos. Este 
rizoma de fluxos e redes dixitais que caracterizan a sociedade actual 
convertiuse nunha das principais fontes de riqueza social e de constante 
transformación do mundo.2

En conclusión, A proposta pretende dar conta á accesibilidade e a 
multidisciplinariedade de usos que o noso centro histórico peatonal 
poida xerar dende un eido local a partir dun novo nodo; servindo como 
un espazo dinámico e mutable que permita transformarse ó longo das 
estacións, dentro dunha ciudade ilustrada na que natureza e tecnoloxía, 
fusionados coma un organismo, poidan colonizar e expandirse na trama 

racionalista do Barrio da Magdalena.

2. RESUMO DE SUPERFICIES:

Para o deseño dos espazos realizouse un análise tendo en conta os tipos 
de actividades que se poden desenvolver na nova praza de Armas, e as 
necesidades das devanditas actividades.

Seguindo este análise, na proposta establécense as seguintes zonas de 
supeficie:

En planta baixa:
Graderíos: 476m2 en tres gradas segundo documentación gráfica.
Plataformas planas: 1083m2 en dúas plataformas nas cotas 11.20m e 
10.70m
Lugares de estancia ou paseo cunha inclinación igual ou menor a 6%: 
2470m2 
Espazo de intervención nas rúas da contorna: 3780m2 as rúas Real, 
María, da Terra e Rubalcava.
Zonas axardinadas repartidas entre as anteriores superficies: 903m2 
Lámina de auga: 38m2 

Superficie elevada: 1761m2 
Zonas axardinadas na superficie elevada: 632m2 

(2) Jose Pérez de Lama, Sergio Moreno. Wikiplaza. 
(2012)

Estudo dos fluxos electrónicos en relación coa trama 
urbana de Ferrol.
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3. AVANCE DE SOLUCIÓNS CONSTRUTIVAS

Nunha primeira fase de obra prevese a demolición do aparcadoiro actual, 
incluidas as superficies que conectan a rúa Galiano e a rúa Dolores. 
Preverase unha entrada alternativa ao concello durante as obras. Os 
cascallos poderán ser empregados para o posterior recheo nas zonas 
onde fose necesario. Desmontarase o aparcadoiro ata a súa cimentación. 
Posteriormente construirase a cimentación da superficie elevada e as 
soleiras das distintas superficies.

Prevese a instalación dos servicios urbanos (saneamento, iluminación, 
mobiliario...) e pavimentación da praza, comezando polas rúas da 
contorna, para permitir o seu uso no menor tempo posible. 

Nunha terceira fase realizarase a superficie elevada mediante unha 
estrutura mixta de aceiro e hormigón, así como a instalación dos servicios 
urbanos, varandas, pavimentación e acondicionamento dos espazos 
verdes.

Prevese unha dotación de instalacións audiovisuais e electrónicas, con 
dispositivos Wifi e proxectores para a creación dunha plaza interativa.

4. MEMORIA DE ACCESIBILIDADE

No desenvolvemento da proposta tívose en conta dende o principio 
os criterios de accesibilidade presentes tanto no Código Técnico da 
Edificación coma na Lei de accesibilidade de Galicia. 

No deseño da proposta téñense presentes en todo momento o 
desenvolvemento de percorridos accesibles en todo o proxecto, de xeito 
que todos os espazos e usos vencellados á praza están conectados 
por itinerarios accesíbles, totalmente integrados no deseño xeral da 
proposta. Deste modo, o acceso ao centro da praza dende as rúas 
Galiano e Dolores prodúcense mediante ramplas cun máximo dun 6% 
de inclinación, deixando dencansos de 1.5m cada 9m como máximo. Os 
mesmos criterios téñense en conta no deseño da cuberta transitable. 

Teranse tamén en conta para a proposta de pavimentos tanto o grado de 
resbaladicidade coma a configuración dos módulos para evitar resaltes 
ou diferenzas de nivel cando non sexan necesarias. Do mesmo xeito, 
seguindo as especificacións do DB-SUA do Código Técnico da Edificación 
instalaranse as varandas necesarias para garantir a seguridade dos 
transeúntes.

Así mesmo, non só se consegue que a praza sexa accesible. O concello, 
que actualmente está elevado con respecto á cota da rúa, cambia a súa 
escaleira por dúas ramplas que comunican coas rúas do seu carón, e a 
parte elevada da praza serve á súa vez como comunicación accesible 
dende a esquina da rúa Real coa rúa Rubalcava coa plataforma de 
entrada ao concello. 

FLUXOS PEATONAIS

ESPAZO POLIVALENTE 

PRAZA INTERACTIVA, ESPAZOS INTELIXENTES

ESTADO ACTUAL
PLAZA SEN VIDA, SEN USO, SEN IDENTIDADE
PROBLEMAS DE ACCESIBILIDADE

CARENCIA DE ZONAS VERDES E DE ZONAS DE ESTAR

ELIMINAMOS O APARCADOIRO
RECUPERAMOS O ESPAZO DA PRAZA

ITINERARIOS ACCESIBLES

ACCESIBILIDADE

Itinerarios accesibles e comunicacións. 
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5. RESUMO DE ORZAMENTO

CAP. TÍTULO      EUROS          %

01 DEMOLICIÓN      127,407.41    10.63
02 MOVEMENTO DE TERRAS    18,147.82     1.51
03 CIMENTACIÓN     68,415.74     5.71
04 ESTRUTURA      418,950.34     34.96
05 REDE HORIZONTAL DE SANEAMENTO  28,392.17     2.37
06 PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS   214,202.47    17.87
0. XARDINERÍA E REDE DE REGA   28,060.00     2.34
08 ALBANELARÍA     45,736.17     3.82
09 FONTANARÍA      19,184.36     1.60
10 INSTALACIÓN ELÉCTRICA    78,480.00     6.55
11 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIÓNS  25,874.25     2.16
12 ILUMINACIÓN      61,154.52     5.10
13 CONTROL DE CALIDADE E ENSAIOS  15,425.12     1.29
14 XESTIÓN DE RESIDUOS    27,485.26     2.29
15 SEGURIDADE E SAÚDE    21,604.15     1.80
  
 ORZAMENTO DE EXECUCIÓN MATERIAL  1,198,519.78
 
O O.E.M.  ascende á expresada cantidade de UN MILLÓN CENTO NOVENTA E OITO MIL CINCOCENTOS 
DEZANOVE EUROS con SETENTA E OITO CÉNTIMOS.
 


