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A Coruña e o seu mar

A proposta formulada parte das seguintes premisas:
o mantemento da actividade portuaria, a introdución
progresiva das actividades cidadáns nos terreos
portuarios, as implicacións para a participación cidadá
e a temporización das accións formuladas da condición
procesual dunha operación de transformación urbana
desta escala, a combinación da lectura transversal
(escala barrio) e lonxitudinal (escala metropolitana),
a funcionalidade social e medioambiental do bordo
costeiro como interconexión da rede de espazos
libres rexionais e a aposta pola titularidade pública da
totalidade dos actuais terreos portuarios.
O proxecto estrutúrase en tres fase diferenciadas
para dar resposta a incertidume do proceso: unha
primeira fase (2020) centrada nas transformacións
inmediatas, de baixo custo e provisionais, unha
segunda fase (2030) centrada na apertura aos usos
públicos e ás novas formas de mobilidade, e unha
terceira e última fase (2050) centrada na hipótese dun
futuro incerto, pero público e con actividade portuaria.
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Porsuporto
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protección de ladeira
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A actualidade

O proceso de transformación do porto interior da Coruña entra nun período radicalmente diferente ás etapas precedentes: tras dous séculos de expansión continua
das súas actividades e superficie, coa construción do porto exterior abriuse o debate sobre o futuro dos peiraos e a posibilidade da súa desafectación.
Dúas son as cuestións fundamentais neste debate: cantas e cales das súas actividades permanecerán no porto interior e que usos e titularidade terán os peiraos que
deixen de cumprir unha función portuaria. Ou o que é o mesmo: que debe primar á
hora de pensar o futuro do porto? un modelo definido polo pago da débeda portuaria derivada da construción de Punta Langosteira ou a consolidación dos usos portuarios e a recuperación das relacións entre o porto e a cidade e entre as persoas e
a auga?

A proposta

Porsuporto é unha proposta en tres tempos para abrir o bordo litoral aos usos
urbanos, manter as actividades portuarias e consolidar a titularidade pública dos
peiraos.
No curto prazo, formúlanse transformacións inmediatas, de baixo custo e provisionais, para abrir vistas, camiños e pequenos espazos públicos de convivencia e
contigüidade co porto.
No medio prazo, co traslado de varias actividades cara o porto exterior, introduciranse os usos públicos e as novas formas de mobilidade, aproveitando as posibilidades das estruturas singulares como a dársena da Mariña ou a Medusa, e dando
lugar aos espazos en reserva para acoller as necesidades do futuro.
Xa no longo prazo, propóñense importantes reordenacións urbanísticas que fixan
a súa condición pública e portuaria, mentres tecen a cidade co mar desde a perspectiva transversal dos barrios e a lonxitudinal da área metropolitana.
A liberación de espazos fai posible a formulación dun plan de mobilidade multimodal e sustentable que responda á problemática dependencia do automóbil.
Na escala urbana, facilítanse os desprazamentos peonís, ciclistas e en transporte
público, incluíndo carrís exclusivos, e a nivel metropolitano, recupérase o transporte
marítimo para as conexións dentro da ría e aprovéitase a rede ferroviaria existente
para implantar un tren de proximidade ata San Diego.
En termos de sustentabilidade, a proposta baséase no aproveitamento das fontes
de enerxía renovables presentes no ámbito (mareas, ventos e sol), no peche de
ciclos en termos de metabolismo urbano, favorecendo a reutilización e a reciclaxe
das infraestruturas sen uso, e no tecido da rede rexional de espazos naturais, coa
incorporación de numerosas zonas verdes e a recuperación do tramo final e a marisma do río Monelos.
O modelo económico formulado asume a condonación ou a refinanciación da
débeda portuaria, e baséase na consolidación das súas actividades económicas, na
introdución de novos usos loxísticos, produtivos, terciarios e residenciais, nun solo
que seguirá sendo público na súa totalidade, e na procura da máxima autonomía política e financeira do Concello para desenvolver as transformacións propostas.
Respecto ao dereito á participación cidadá no futuro do porto, defínese unha
metodoloxía na que administracións, veciñanzas, xentes do porto, institucións profesionais e sector privado compartan espazos, responsabilidades e poder de decisión,
nun proceso adaptado aos tempos de traballo da cidadanía no que a información, o
debate e o control público sexan continuos en todas as etapas.
Deixando atrás a lóxica inmobiliaria dos famosos convenios de 2004, imaxínase
un porto que segue a ser porto e unha cidade que se infiltra para posibilitar, coma
no dique de Abrigo, o espectáculo de vivir como urbano o que en orixe era só
infraestrutural.
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Propostas do concurso

Porsuporto

Liñas Estratéxicas

A complexidade da intervención, debido ás súas magnitudes espacial e temporal,
á súa transcendencia e á cantidade de variables e axentes implicados, lévannos a
propoñer un proxecto aberto con vontade de ferramenta de traballo para o longo
proceso de participación e deseño que deberá ter lugar de aquí en adiante. Neste
sentido, non cabe destacar tanto as formalizacións concretas que se recollen (froito
sempre do contexto actual), como unha serie de principios que subxacen na proposta e que, entendemos, deberían ser capaces de artellar e fundamentar as tomas
de decisións futuras. Estas premisas ou liñas estratéxicas son as seguintes:
Titularidade pública dos terreos.
Con independencia de que teñan cabida todo tipo de actividades e iniciativas privadas a través de diferentes fórmulas de acceso, uso e xestión, a totalidade da área a
transformar deberá seguir sendo un chan de titularidade pública.
Máximo mantemento das actividades portuarias.
O mantemento da máxima actividade portuaria posible é irrenunciable por racionalidade urbanística e funcional en termos de metabolismo urbano, pola súa relación
coa memoria, a identidade e a diversidade social da Coruña e pola súa condición de
motor económico dende as actividades produtivas tanxibles.
Introdución progresiva das actividades públicas nos terreos portuarios.
Fomentarase a vida urbana do porto mediante diferentes fórmulas de convivencia
e contigüidade entre usos cidadáns e portuarios. Así mesmo, procurarase o tecido
do ámbito portuario coa cidade dende unha dobre perspectiva: transversal (escala
barrio) e lonxitudinal (escala metropolitana).
Funcionalidade ambiental do ámbito.
O aspecto ambiental é básico en calquera operación de transformación do territorio desta escala. Na proposta aplícase a través de catro perspectivas principais: o
peche de ciclos, a infraestrutura verde, a cuestión enerxética e mais a mobilidade
multimodal e sustentable.
Temporización das accións
A transformación do porto é un proceso longo e difuso, cheo de alternativas dependentes de decisións progresivas e mesmo contraditorias nun marco temporal
exposto ás vontades de varias administracións, así como do ámbito político. Esta
condición reflectirase na asunción dunha estratexia de curto, medio e longo prazo
que poida traballar cunha incerteza crecente.
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fase 0

fase 1

Porto petroleiro

Porto petroleiro

Lonxa e ciclo do peixe

Lonxa e ciclo do peixe

Porto pesqueiro e estaleiros

Porto pesqueiro e estaleiros

Porto de mercadurías

Porto de mercadurías

Porto deportivo

Porto deportivo

Porto de trasatlánticos

Porto de trasatlánticos

Ferrocarril

Ferrocarril

Zonas libres e equipamentos

Zonas libres e equipamentos

Viario (sist. xerais)

Fase 0

Viario (sist. xerais)

Fase 1 2020

Estado actual
Porto petroleiro
Lonxa e ciclo do peixe
Porto pesqueiro e estaleiros
Porto de mercadurías
Porto deportivo
Porto de trasatlánticos
Ferrocarril
Zonas libres e equipamentos
Viario (sist. xerais)
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As transformacións inmediatas,
de baixo custo e provisionais.
Accións inmediatas para comezar
o achegamento porto-cidade e
auga-persoas. Posta en marcha dunha
dinámica de uso do porto ao marxe da
presión urbanística actual. Aperturas
puntuais do límite portuario. Ocupación
temporal de espazos en uso nos
momentos sen actividade.
Comezo do funcionamento do Foro
Cidadán para o desenvolvemento
participado da transformación urbanística
do porto da Coruña.

Porsuporto
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Residencial mixto

fase 2B

Planta de reciclaxe

fase 3

Porto petroleiro

Lonxa e ciclo do peixe

Porto pesqueiro e estaleiros

Porto pesqueiro e estaleiros

Porto de mercadurías

Porto de mercadurías

Porto deportivo

Porto deportivo

Porto de trasatlánticos

Porto de trasatlánticos

Ferrocarril

Ferrocarril

Zonas libres e equipamentos

Zonas libres e equipamentos

Viario (sist. xerais)

Viario (sist. xerais)

Terrain Vague

2030

A apertura aos usos públicos e
ás novas formas de mobilidade.

Fase 3

Reordenación urbanística de ámbitos
liberados para o uso cidadán. Posta
en marcha da plataforma de peche de
ciclos no proceso de transformación do
porto. Evolución dos usos portuarios nos
peiraos que queden sen actividade polo
traslado de tráficos cara o porto exterior:
ben cara á condición de espazo de
reserva ou ben cara ás funcionalidades
loxísticas e comerciais do transporte de
mercadorías. Comezo do proceso de
biorremediación dos terreos liberados
do uso petroleiro, un tempo que será
compatible coa súa apertura ao uso
público como terrain vague.
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Planta de reciclaxe
Porto petroleiro

Lonxa e ciclo do peixe

Fase 2

Terciario mixto

Propostas do concurso

2050

O futuro incerto, pero público e
con actividade portuaria.
Mellora e modernización dos espazos
portuarios do sector pesqueiro.
Consolidación das actividades loxísticas
e comerciais nos peiraos con usos
portuarios. Ampliación e interconexión
da rede de espazos verdes e
recuperación do leito do río Monelos.
Novos desenvolvementos urbanísticos
con usos mixtos.

Porsuporto
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Integración urbana
entre porto e cidade

A proposta formulada recoñece un dobre proceso de integración necesario: co porto e coa auga. Dúas cuestións que se diferencian para explicitar que a integración co
porto non pode implicar a substitución total das actividades portuarias polos usos
cidadáns, senón a integración entre ambas actividades de xeito que se retroalimenten no posible.
As estratexias empregadas para alcanzar esta integración son múltiples e impregnan cada unha das propostas específicas incluídas no proxecto, desde aquelas
máis inmediatas que implican pequenas infiltracións do urbano no portuario a través
de aperturas de todo tipo e condición, ata as grandes transformacións de reordenación urbanística onde se introducen usos mixtos en determinadas áreas do porto.
En termos materiais, a integración se produce de varios xeitos: a) eliminando as
barreiras que na actualidade segregan toda a actividade portuaria nos espazos liberados para o uso público; b) mediante reordenacións que implican a colonización de
parte dos peiraos polos usos públicos; c) co deseño dos novos desenvolvementos
urbano-portuarios en base á continuidade das trazas urbanas existentes e contiguas; e d) coas novas conexións elevadas que salvan as grandes barreiras infraestruturais e os cambios de cota en lugares como Os Castros - Furna baixa.

Mobilidade e accesibilidade

En termos de mobilidade, a proposta incide na mellora dos modos de transporte colectivo. Tanto desde o punto de vista local que representa á escala peonil, ciclable e
dos autobuses urbanos, ata a mobilidade metropolitana e rexional que representan
á mobilidade ferroviaria e marítima de proximidade (explicadas en máis profundidade nas propostas P.2.9 e P.2.10).
Se ben as apostas polo ferrocarril e os barcos de proximidade dependerán da implicación de administracións supramunicipais e importantes inversións, todas as intervencións relacionadas coa mobilidade peonil, ciclable e en autobús poderían realizarse co impulso independente e a capacidade orzamentaria do Concello da Coruña.

Sustentabilidade

A proposta enfronta a cuestión ambiental e da sustentabilidade desde catro campos
integrados: o metabolismo urbano e o peche de ciclos no proceso de transformación
do porto, o tecido e implementación dunha grande infraestrutura verde, a introdución
de varios tipos de enerxías renovables e a mellora do sistema de mobilidade urbana e
metropolitana.
• Metabolismo urbano: reutilización e peche de ciclos no proceso de transformación
do porto.
• Infraestrutura verde: recuperación ambiental, naturezas costeiras e conectividade
urbana e rexional.
• Enerxías renovables: aproveitamento das mareas, os ventos e o sol.
• Mobilidade multimodal e sustentable: tecido da rede urbana, de proximidade e
global.

Modelo económico

A proposta formulada parte da hipótese de que se firma un novo convenio entre as
administracións competentes na que a débeda da Autoridade Portuaria é asumida polo
Estado ou refinanciada para poder saldala nas próximas décadas en base á xestión
portuaria convencional. Sexan cales sexan as formas, o resultado debe ser o de que
esta carga deixe de condicionar a urbanización dos terreos do porto interior, facendo
desaparecer a súa axenda inmobiliaria en favor dun modelo que permita a convivencia
dunha posición forte das actividades e axentes portuarios co interese público da súa
hibridación coa cidade.
Nun primeiro momento, isto implicará a transformación da política de xestión do
solo portuario para permitir a chegada de actividades ás naves e espazos sen uso na
actualidade. Nunha segunda fase, consolidaranse as actividades portuarias e introduciranse novos usos loxísticos, produtivos, terciarios e residenciais nun solo que
seguirá sendo público na súa totalidade, polo que se xestionarán en base a formas
alternativas de tenza e uso.
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Porsuporto

Canle de Xeración
de Enerxía
Maremotriz
“A Medusa”
Uso público

Estación de San Diego
Cercanías

Restos do
castelo de
San Diego
Parque de
San Diego

Marisma

Rio Monelos

Ampliación de pasarela existente
Os Castros - Varadores de Oza

Edificio de
usos múltiples

Parque
Europa

Desenvolvemento
Urbano

Porto comercial
Contenedores

Reordenación da planta baixa dun edificio para conectar
a nova pasarela

Acceso peonil

Pasarela peonil da rúa Claudio San Martín

Infraestructura peonil e ciclable
Os Castros - Furna Baixa
Terminal ferroviaria
Contenedores

Grande equipamento central
Equipamento
Ciclo do peixe
Pasarela peonil e ciclable do
Parque de San Diego
Paseo peonil do peirao de petroleiros

Planta alta
varios usos

Embarcadoiro

Equipamento
de barrio

Praza da
Palloza

Actividades náuticas
e porto deportivo
Ampliación do
Parque de San Diego

Pantaláns

Lonxa

Equipamento
de cidade
Parada do barco da ría

Equipamento
deportivo

Actividades náuticas

Acceso ao parque
das Hortas de Garás

Lomba
Equipamento
de cidade
Zona
Skate

Desenvolvemento urbano da Furna Baixa
(usos terciarios, cuaternarios, residenciais e dotacionais

Lomba
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Instalación de enerxía maremotriz

A partir de aí, enténdese non obstante que as propostas contempladas deben garantir
un uso racional dos recursos públicos e a sustentabilidade económica da Autoridade
Portuaria da Coruña. Neste sentido, a temporización das propostas e a fragmentación
en múltiples proxectos independentes nun proceso de cambio progresivo, é unha forma de procurar a máxima autonomía política e financeira do Concello da Coruña para
desenvolver as accións de transformación programadas.
As actuacións propostas na primeira fase (2020) son de custo cero ou de baixo
custo para que poidan ser executadas con cargo ao orzamento municipal, de forma que as primeiras aperturas e accións non supoñan por suposto un gasto para a
Autoridade Portuaria e non dependan do apoio económico doutras administracións
supramunicipais.
As actuacións formuladas na segunda fase (2030) diferéncianse en tres tipos:
aquelas que poden ser igualmente executadas polo Concello co seu propio orzamento anual para obras, aquelas que dependen da participación das administracións
autonómica e estatal (as relativas á mobilidade supramunicipal ferroviaria e marítima),
e aquelas que serían xestionadas pola Autoridade Portuaria porque apelan ás súas
funcionalidades.
Por último, as actuacións propostas na terceira fase (2050) son tamén de dous tipos
fundamentais: aquelas que continúan o proceso de reconversión de terreos portuarios
en espazos públicos, que serían xestionadas polo Concello, e aquelas que implican
desenvolvementos urbanísticos e edificación, que aínda que alonxadas dos obxectivos
inmobiliarios dos convenios actuais, si deberían repercutir nun grao a determinar na
captación de fondos para a modernización das instalacións portuarias.
Os tempos e tipos de intervencións que formula o proxecto definen polo tanto un
modelo de desenvolvemento autodependente no que o Concello pode ter un papel
fundamental.
Participación Cidadá
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Como se comentou anteriormente, enténdese que un proceso de transformación
urbana de tan longo percorrido é idóneo para formular una estratexia de participación
cidadá de grande calado, é dicir, unha na que o poder de decisión sobre o futuro da
cidade sexa compartido coa cidadanía.
Para que isto poida chegar a suceder, formúlase unha hipótese que comeza coa
firma dun novo convenio entre as administracións competentes. Un documento que,
ademais de deixar atrás a lóxica inmobiliaria dos convenios urbanísticos de 2004, defina a creación dun Grupo Motor para a xestión da transformación do porto, un equipo
conformado polas administracións públicas, as veciñanzas da Coruña, as xentes do
porto, as institucións técnicas e profesionais e o sector privado.
Ademais deste grupo, o convenio tamén implicaría a creación dun Foro Cidadán e
un Foro Portuario aos que se adiquen os recursos necesarios para que as veciñanzas
da cidade e as persoas usuarias, traballadoras e empresas vinculadas ao porto poidan
formular propostas propias para o Grupo Motor.
A partir do traballo durante varios anos destes grupos, formularíase o Plan Estratéxico para o porto que sería a base para que nos momentos oportunos se poidan
levar a cabo os Plans de Desenvolvemento específicos para a reordenación das diferentes áreas do actual porto.
A participación cidadá é polo tanto un elemento presente en todas as fases do proceso de transformación dos terreos portuarios, desde os momentos iniciais de debate
sobre o modelo urbano, ata as decisións finais sobre os usos das dotacións públicas
que se formulen.
Por último, unha cuestión moi relevante tamén incluída na proposta é a creación
dun espazo físico de referencia para os grupos de traballo definidos e para todas as
actividades públicas relativas á participación cidadá no futuro do porto. Así, unha das
intervencións formuladas no curto prazo é o acondicionamento da nave situada na
punta do peirao de Calvo Sotelo (actual Terminal de Froitas) para que acolla este programa, un novo Foro Cívico para debater e traballar nun lugar central desde o que se
entende perfectamente a escala do ámbito e a súa relación coa cidade.

Propostas do concurso

Porsuporto

