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"Sempre que se proxecta o espazo urbano xorde a pregunta de como se enfronta o arquitecto 
ao proxecto, como asume a responsabilidade de cambiar e crear o espazo de todos. 
Penso que o espazo público, como espazo de todos, non debe ter dono, é dicir, o arquitecto 
como creador debe renunciar a deixar a súa presenza nel, de tal modo que esta anule ou poida 
anular co seu sinal as complexas e variadas vivencias dos cidadáns. Debe asumir o traballo coa 
vontade dun certo anonimato. A presenza do deseño, tanto como estilo, como na resolución 
do detalle, debe pasar a un segundo plano, xa que se está proxectando o espazo baleiro 
capaz de acoller as múltiples expresións da vida cidadá, é dicir, un colector de actividade 
urbana. 
Pero, ao mesmo tempo, o arquitecto non debe esquecer nin ocultar a súa decidida vontade na 
construción do proxecto coa presenza racional clara na toma acertada de decisións, nin a 
mirada sensible para entender o lugar e construílo despois." 
 
MANUEL GALLEGO JORRETO 
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MEMORIA XUSTIFICATIVA E DESCRIPTIVA DA PROPOSTA 
A proposta de remodelación da Praza de Armas do Concello de Ferrol quere transformar a 
actual situación nun verdadeiro espazo multifuncional. Promover un baleiro que poida servir 
para todos os veciños e visitantes do centro de Ferrol, transformándose continuamente en función 
das necesidades de cada momento. A segunda prioridade, e non menos importante, é a de 
construir un espazo totalmente accesible para os cidadáns, sen ningún tipo de diferenciación, é 
dicir, os mecanismos para achegar á xente os espazos e os seus accesos non distinguirán 
diferentes recorridos e todo faráse con naturalidade, ao xeito de cómo está feita a cidade. 
 
O espazo público é o escenario onde a arquitectura materializa o compromiso entre os distintos 
usos e dinámicas da cidade, onde os seus tránsitos e pulsacións deben chegar a un acordo. 
Identifica á cidade cos seus cidadáns, converténdose en reflexo fiel da súa calidade cívica. 
 
O espazo público é continuo: o ceo penetra na cidade a través dela, a arquitectura márcalle 
os percorridos… comprende todo o que a vista alcanza, aprópiase das fachadas dos edificios e 
das perspectivas que estes definen e encaixan, e tamén da paisaxe. 
 
O histórico barrio da Magdalena, no centro urbano da cidade conta cunha disposición 
ortogonal do século XVIII e foi precursor dos trazados realizados entre os sécalos XIX e XX en 
gran parte das cidades españolas. É un ejemplo de urbanismo racional da época da Ilustración. 
 
A proposta pretende xerar dinámicas que aproveiten a disposición estratéxica do barrio na 
cidade, aproveitando os seus fluxos e manexándoos adecuadamente. 
As oportunidades da área son: a súa posición, a súa consolidación e a continuidade do seu 
espazo público. 
O trazado ortogonal do barrio facilitaría a súa compresión coma supermazá onde puidese 
establecerse unha convivencia entre o tráfico rodado e mailo peonil. Porén, é máis que factible 
a transformación das seis rúas paralelas en peonís, levando o tráfico rodado cara o perímetro e 
as nove rúas transversais restantes, reservando, na medida do posible, a maior superficie para o 
peón. 
 
Os barrios tradicionais, mostraron a súa eficiencia no tempo para albergar a vida en 
comunidade e son exemplo para o futuro. A súa permanencia é consecuencia da súa 
capacidade de adaptación ao cambio continuo da vida urbana nun clima e territorio 
concretos, o que as acredita como modelos urbanos de éxito. 
Esta capacidade de evolución, perfectibilidade e resiliencia, é a que nos permite pensar 
que estes barrios soportarán como tantas veces fixérono no pasado, os cambios indispensables 
nos modelos de convivencia e nos modelos enerxéticos do futuro. 
 
A estabilidade física de ensanche ten máis que ver coa habitabilidade, a accesibilidade e o 
mantemento que coa rehabilitación. 
 
As decisións de proxecto deben someterse a unha lóxica superior vinculada coa cidade, con 
sentido común do lugar e coa austeridade económica resultante de aceptar as leis naturais e 
as limitacións dun emprazamento determinado. 
 
No proceso de protección e posta en valor dunha cidade, a atención e manexo do baleiro é 
quizáis, en termos de proxecto urbano, máis importante que a restauración e conservación do 
patrimonio construído. No baleiro están as claves da implantación da cidade no territorio, do 
uso e continuidade do espazo público, da súa estrutura ambiental. 
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RESUMO DE SUPERFICIES 
 
Patamal (Accesibilidade e equipamento)……………………………………………………814.64 m2 

 Acceso…………………………………………………………………………………..31.45 m2 

 Vestíbulo………………………………………………………………………………161.37 m2 

 Local sociocultural……………………………………………………………………211.21 m2 

   Aseos e almacén……………………………………………………44.23 m2 

   Instalacións…………………………………………………………..26.95 m2 

   Patio………………………………………………………………….97.73 m2 

Local hostalaría……………………………………………………………………….211.49 m2 

   Aseos e office……………………………………………………….44.76 m2 

   Instalacións…………………………………………………………..26.98 m2 

   Patio………………………………………………………………….96.33 m2 

Graderíos (Acceso e estancia)……………………………………………………………….183.00 m2 

Praza (Espazo multiuso)……………………………………………………………………..2077.24 m2 

Parra (Pórtico de acceso e estancia)…………………………………………………………684.18 m2 

Rúa Real (Plataforma única peonil)…………………………………………………………1063.84 m2 

Rúa María (Plataforma única rodada-peonil)……………………………………………….956.83 m2 

Rúa Rubalcava (Plataforma única radada-peonil)…………………………………………1014.81 m2 

 

TOTAL PROPOSTA…………………………………………………………………………..7747.04 m2 
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AVANCE DE CONDICIÓNS CONSTRUTIVAS 
 
Conexión e conxunción: o chan 
Os edificios, ricos en textura e cor, levántanse sobre o chan. Se o pavimento das rúas está 
constituído por unha superficie chaira e lisa de gris asfalto, os edificios seguirán estando 
separados, porque o pavimento non consegue intrigar a mirada do mesmo xeito que o fan os 
edificios. 
Un dos máis poderosos e eficaces axentes cos que se conta para lograr unificar e conxugar os 
elementos que compoñen unha cidade é o pavimento das súas rúas. 
A paisaxe urbana. 
Tratado de estética urbana. 
GORDON CULLEN 
 
Pernas e rodas 
A escena rueira ten como límites o ceo, os muros das casas e o pavimento… 
Capitaneados polos coches de bombeiros e as ambulancias, os vehículos foron penetrando e 
invadindo todas as físgoas das nosas cidades, paseos, avenidas, calexóns, prazas e patios. 
Toda a posible riqueza e variedade do pavimento quedou mergullada baixo a marea do tráfico 
rodado, e os moradores das casas, conscientes do perigo que para eles representa, vense 
obrigados a ter que deambular polas rúas aproveitando illotes, refuxios, zonas de seguridade e 
semáforos. 
Se nos detemos a considerar que o conxunto viario dunha cidade ocupa, aproximadamente, 
unha terceira parte da superficie da mesma, poderemos ter unha idea da perda de espazo 
producida pola mecanización que, na nosa época, angústianos. No canto de estar pavimento e 
fachadas en perfecta harmonía, unindo ou separando o primeiro dos elementos arquitectónicos e 
constituíndo a expresión da clase de espazo existente entre os edificios, parece coma se estes 
estivesen emplastados contra un taboleiro, ou coma se fosen modelos planos representados sobre 
unha lousa.(…) 
A paisaxe urbana. 
Tratado de estética urbana. 
GORDON CULLEN 
 
Prioridade para peóns 
Ninguén pode ignorar a existencia, nunha cidade, dunha cada día máis rápida circulación 
rodada. O que levanta ondas de protestas non é a súa existencia, senón o seu constante 
aumento, o seu arrogante dominio sobre todas as rúas da cidade. É moi humano o desexar 
deixar o coche diante mesmo da propia casa; pero, de admitir tal actitude, deberiamos admitir a 
posibilidade de calquera tipo de circulación… 
…Hai dous puntos que debemos facer observar: a) A carencia de circulación rodada produce o 
efecto de realzar o carácter(…) b) Os condutores que entran (…), ao sentirse como na súa 
propia casa, mostraranse atentos e educados cos demais, cousa bastante difícil de lograr cando 
senten en “territorio estranxeiro”, como, por exemplo, cando non se ten o temor de ser 
recoñecido e fai o que vén en gana. (…) Convención: a zona deberá ser pavimentada con (…) 
significado (…) Prioridade para peóns. (…) 
A paisaxe urbana. 
Tratado de estética urbana. 
GORDON CULLEN 
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O pavimento 
(…)O poderse reunir, o poderse deter e charlar un intre cun amigo, o ter a sensación de ser libre 
fóra de casa, parece perder importancia comparado coas ansias de velocidade nos 
transportes.(…) 
(…)Dende o punto de vista do visual, a máis importante perda sufrida é a neutralización do 
chan, do pavimento urbano, do espazo entre construcións, que dunha superficie de contacto 
pasou a ser unha superficie divisoria.(…) 
1) Contrariamente ao que sucede coas edificacións, cuxos volumes e deseños son, 
esencialmente, de tipo xeométrico, o deseño e modelaxe das superficies do chan son algo 
primitivo e, posiblemente, moito máis sutil. Consisten nunha capa máis ou menos delgada de 
material duradeiro que cobre o elemento máis poderoso e natural de toda a escena urbana: a 
ondulación da terra. Iso confire ao pavimento un evidente carácter de austeridade e, tamén, de 
voluntariedade. 
2) Debido ao feito de que o chan existe unicamente en canto superficie, todo o que se faga nel 
deberá ser feito en dúas dimensións. Convence, segrega, subliña, matiza, une e divide, a causa 
do aspecto superficial. Pode imaxinarse un adorno máis perfecto para o ríxido cubismo dos 
edificios, que o dos traballados e pintados “debuxos movimentados” sobre a deprimente 
plenitude do pavimento? 
3) Máis que ningún outro elemento da paisaxe urbana, o pavimento posee a calidade de 
producir a sensación de expansión e extensión. Esta calidade pode atoparse non só nunha rúa 
ou praza debidamente pavimentada, senón tamén nunha estreita beirarrúa que desaparece da 
nosa vista ao dar a volta a unha esquina. No primeiro caso trátase dunha afirmación, no 
segundo, dunha suxestión. 
4) Por último, debemos facer mención dos materiais e do lugar no que deben ser empregados. O 
importante, en todo caso, é que sexan duradeiros e consistentes. Iso impón unha certa disciplina 
no labor de realzar o valor do chan, e esta calidade é a que, en definitiva, confire ao pavimento 
a súa característica final. 
A paisaxe urbana. 
Tratado de estética urbana. 
GORDON CULLEN 
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MEMORIA DE DESEÑO DO CUMPRIMENTO DAS CONDICIÓNS DE ACCESIBILIDADE E 
ELIMINACIÓN DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS 
 
Un elemento característico fundamental da arquitectura popular galega é o que soluciona os 
accesos exteriores á vivenda. En boa parte da nosa xeografía, a escaleira exterior é un 
elemento permanentemente ligado á casa campesiña. A solución máis sinxela e primitiva limítase 
a unha escaleira de pedra desprovista de todo tipo de pasamáns que achega a porta da 
vivenda, ben directamente ou ben a través dunha plataforma coma un pequeno descanso, 
chamado patamal ou patín. As peculiaridades dos patamais  virán finalmente determinadas 
polo desenrolo desas escaleiras exteriores, usándose, en boa parte dos casos, o espazo situado 
por baixo deles para dar acceso aos cortellos.  
 
Coa acción de construir un patín substituíndo a actual escalinata de acceso á Casa do Concello, 
o proxecto pretende resolver tres aspectos: 
· A accesibilidade universal do acceso principal ao Consistorio mediante a inclusión dunha 
rampla no propio patín. 
· Mante-lo carácter representativo da Casa do Concello, construindo unha nova plataforma 
previa a éste. 
· Posibilita-la construcción dun novo acceso ao Concello dende a propia plaza, cun novo 
vestíbulo e, ao mesmo tempo, equipando o conxunto con dous novos espazos: un local 
sociocultural a disposición de tódolos veciños de Ferrol e un local hostaleiro que 
complemente os usos da praza en conexión directa con ela. 
 
Polo demáis a idea trata de acadar un espazo unitario e flexible no que poidan ter cabida o 
maior número de actividades colectivas. 
A topografía resólvese cuns graderíos que matizarán a permeabilidade entre as rúas e o 
propio plano da plaza. Estas transicións complétanse con ringleiras de carballos e unha parra 
coma pórtico de entrada ao espazo libre, coma pasos previos dende as rúas. 
 
A proposta, dende a súa concepción, quere ser unha actuación mínima, enchendo o espazo 
máis non invadíndoo e, por outra banda, unha abstracción de recordos da cultura material 
popular. 
O proxecto ten en conta aspectos sensoriais desta cultura material (como poden ser o patín, os 
carballos e as parras, a auga  ou a pedra en xeral) sen esquecer os aspectos funcionais do 
espazo flexible para a estancia ou eventos (feiras, verbenas, banquetes, etc), ainda que tendo 
moi presentes posibles necesidades veciñais. Por iso os novos locais integrados no patín poden 
servir de espazos de encontro e desenrrolo de actividades para os cidadáns dentro da propia 
Casa do Concello. 
 
O conxunto persegue un equilibrio entre o construido (-concreto- que equipa e fai de transición 
co Concello creando un novo vestíbulo de acceso a través da praza) e entre o intuido (-difuso- 
situando un pórtico vexetal no lado oposto, engadindo un matiz de escala e otras posibilidades 
de interese). 
 
En definitiva, a ordenación do ámbito da Praza de Armas de Ferrol enténdese coma unha 
evolución do propio espazo e a súa contorna. Trátase dunha estratexia de intervención no 
espazo público, sen tentar resolver unha foto estática, propoñendo as posibles evolucións da 
praza cunha solución unitaria e de futuro. 

O proceso será o resultado dunha formulación conxunta máis dunha execución no tempo, 
ademáis do uso necesario. 
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RESUMO DE ORZAMENTO POR CAPÍTULOS 
 
01 DEMOLICIÓNS 
01.1 Pavimentos e firmes...............................................................................34.960,20 € 
01.2 Estruturas..............................................................................................69.667,56 € 
01.3 Instalacións urbanas..............................................................................12.080,25 € 
 
02 MOVEMENTO DE TERRAS...................................................................7.079,94 € 
 
03 INSTALACIÓNS URBANAS 
03.1 Rede de pluviais....................................................................................14.800,12 € 
03.2 Redes de auga........................................................................................8.550,33 € 
03.3 Redes de electricidade...........................................................................85.560,25 € 
 
04 PATAMAL 
04.1 Estrutura...............................................................................................99.277,17 € 
04.2 Carpintaría e particións.........................................................................75.366,63 € 
04.3 Instalacións...........................................................................................49.087,22 € 
04.4 Acabados.............................................................................................65.298,41 € 
 
05 PAVIMENTOS..................................................................................347.760,35 € 
 
06 XARDINERÍA......................................................................................44.960,45 € 
 
07 EQUIPAMENTO..................................................................................79.160,78 € 
 
08 XESTIÓN DE RESIDUOS.......................................................................8.873,18 € 
 
09 S.S. E CONTROL DE CALIDADE..........................................................16.280,13 € 
 
P.E.M........................................................................................................1.018.762,97 € 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


