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SECCIÓN A

SECCIÓN B

SECCIÓN C

POTENCIACIÓN DA MONUMENTALIDADE DO

EDIFICIO DO CONCELLO

Búscanse as principais perspectivas do edificio como parte
fundamental da solución do deseño da praza. Dende todos
os recunchos potenciase a presenza do concello pola súa
importancia histórica e actual na vida dos veciños, como un
punto focal da actividade da praza e da cidade no seu
conxunto.

ESCALA DE PLAZA URBANA

A praza é un espazo nuclear onde chegan as principais vías
da cidade. Non se trata dun lugar  convencional, da típica
praza de barrio onde só se busca a estancia e
contemplación, senón que tense que adaptar a
multiplicidade de actividades e necesidades así como á
representación de toda a cidade neste espazo singular.

REAPROVEITAMENTO DO APARCADOIRO:
ESPAZO MAGDALENA

Elimínase o uso de aparcadoiro soterrado desa zona, pero
re-aprovéitase unha parte no chamado “ESPAZO
MAGDALENA”, un lugar polivalente, coa intención de dotar
de maiores servizos culturais, sociais e de lecer á cidade.
Dito espazo terá un acceso principal accesible a través de
propia praza, así como a posibilidade de conexión co
edificio do concello.

Deste xeito créanse espazos de lecer para os veciños da
cidade aumentando a productividade da zona e viabilidade
nos negocios do entorno.

REVITALIZACIÓN DO BARRIO

Partindo da idea de praza de escala urbana, proponse un
espazo aberto en dúas plataformas totalmente peonís, unha
inferior a cota da calle Real e outra superior na cota de
acceso á escalinata do concello, a modo de plinto do
mesmo, cun desnivel aproximado de dous metros de altura e
outra inferior de carácter máis lúdico, vinculada ós negocios
da rúa.

Os pavimentos das rúas do entorno introdúcense na propia
praza, converxendo no centro da mesma coa idea de
converter a zona nun espazo neurálxico da cidade.

SOLUCIÓN AO DESNIVEL EXISTENTE

As dúas plataformas comunícanse a través dunha grada
corrida de 7 chanzos, cunha escaleira incorporada. Dúas
zonas verdes triangulares simétricas nos extremos solucionan
o encontro das vías laterais en pendente e a plataforma
inferior. Nun lateral da bancada sitúase a entrada ao
ESPAZO MAGDALENA. Esta disposición consegue que o
espazo manteña unha continuidade visual armónica nas súas
proporcións, e pese a diferenza de altura entre os niveis a
resolver sempre conserva o edificio do concello como centro
do espazo.

ZONAS VERDES

As dúas cuñas verdes transitables marcan unha clara
focalización cara ao concello. Ademais, pola súa orientación,
sempre hai unha ó sol e outra á sombra (independentemente
da sombra arroxada polas árbores) e isto fai que a solución
gañe versatilidade, cun maior abanico de actividades que se
poden realizar. As árbores de gran porte axudan a reforzar a
perspectiva e engaden un pulmón verde a esta zona tan dura
da cidade. Os patios presentan tamén arbores de menor
porte, pensadas para sobresaír por enriba do nivel do chan
superior e engadir riqueza vexetal á praza.

SOLEAMENTO E ILUMINACIÓN

A iluminación é un dos elementos principais deste proxecto, xa que é
o factor máis importante para garantir o confort dos usuarios
Realizase un estudo pormenorizado do Espazo Magdalena, co
obxecto de dotalo da iluminación natural adecuada, resolta mediante
a entrada de luz a través das gradas da fachada, que debido a súa
orientación garanten unha boa iluminación, así como os patios aos
lados da escalinata do concello que axudan a encher de luz este
espazo todo o ano.

Trátase de propoñer unha solución sinxela e sutil na que con

poucos elementos se consiga solucionar a meirande parte

dos problemas que presenta a praza na actualidade. As

características principais do espazo, que influíron na idea de

proxecto, son a presenza monumental do edificio do

concello e a escala urbana da praza no barrio de A

Magdalena. A proposta de praza busca corrixir na medida

do posible os erros cometidos ao longo dos anos. A busca

de perspectivas, o edificio do concello como elemento

monumental e predominante, a versatilidade do espazo de

estancia, o re-aproveitamento do espazo de aparcadoiro,

son algunhas das liñas xerais de actuación da proposta, que

busca revitalizar esa zona a tódolos niveis, dende o barrio á

cidade, para devolver a Ferrol a vida e actividade que

perdeu nos últimos anos e conseguir un crecemento sostible

da cidade.

A PROPOSTA
ESPAZO MAGDALENA
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DESCRIPCIÓN SUPERFICIE (M2)

Área superior da praza 2223,94

Área inferior da praza 2387,55

Rampas laterais da praza 644,23

Zonas verdes 484,76

Banca da e escaleiras 124,31

Espazo Magdalena e acceso 1283,20

Patios 129,56

Rampa de acceso ao concello 60,94

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUÍDA 7338,49

Segundo a descrición construtiva da proposta a continuación
se describe o desglose por capítulos do presuposto de
execución material

 DESCRIPCIÓN IMPORTE
CAP.01: Demolición e limpeza
da zona de actuación. 14,00115.687,60

CAP.02: Execución de sistema
de instalacións soterradas. 2,0016.526,80

CAP.03: Reforzo estrutural
apeadeiro soterrado. 4,0033.053,60

CAP.04: Impermeabilización e
 illamento de superficies. 6,0049.580,40

CAP.05: Execución da fachada do
 Espazo Magdalena e patios. 15,00123.951,00

CAP.06: Pavimentación e zonas verdes. 30,00247.902,00

CAP.07: Adecuación interior do
 Espazo Magdalena. 14,00115.687,60

CAP.08: Accesibilidade e cumprimento
 do CTE-DB-SUA. 3,5028.921,90

CAP.09: Mobiliario urbano e
 iluminación. 6,5053.712,10

CAP.10Seguridade e Saúde. 1,008.263,40

CAP.11Xestión de residuos. 3,0024.790,20

CAP.12Control de calidade. 1,008.263,40 

IMPORTE DE EXECUCIÓN MATERIAL  826.340,00

Ascende o presuposto de execución material á cantidade de
OITOCENTOS VINTESEIS MIL TRESCENTOS CORENTA
EUROS.

ESPAZO MAGDALENA
SUPERFICIES

ORZAMENTOS

POTENCIACIÓN DA MONUMENTALIDADE DO EDIFICIO DO

CONCELLO

REAPROVEITAMENTO DO APARCADOIRO : ESPAZO
MAGDALENA

SOLUCIÓN AO DESNIVEL EXISTENTE

ZONAS VERDES

POLIVALENCIA DE USOS DA PRAZA

POLIVALENCIA DE USOS DA PRAZA

A praza busca un carácter de espazo polivalente, unha
praza central, monumental, de estancia e paso, que
poida albergar diferentes actividades e ademais
funcione de maneira correcta no seu uso cotiá,
contrario ao uso actual que ten de praza, unicamente
de paso obrigado.

O ancheamento dos viairos do perímetro, consegue un
espazo extra, o que ademais de resolver a circulación
peonil, xera unha zona atractiva para o desenrolo de
actividades nos baixos que rodean a praza, como
locais comerciais, cafeterías e restaurantes con
terrazas, etc. De esta maneira, conséguese unha
revitalización da praza e do seu entorno.

As dúas plataformas que conforman a praza teñen
concepcións diferentes, a superior está máis enfocada
cara actividades relacionadas con concello e a inferior
relacionada co ESPAZO MAGDALENA e as actividades
que alí se realicen.


