PARADAS

Roteiro polo barrio das Atochas
Cuestións urbanas arredor do dereito á cidade
Metrosidero no interior do cuartel da Policía Local
(árbore máis antiga da cidade, pero cunha orixe e
datación aínda non esclarecidas)
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Ediﬁcio residencial de 227 vivendas
con “urbanización privada” (2011) /
Antigo Asilo Adelaida Muro (1903-2001)

14

Espazo libre en esquina e con boas calidades
urbanas e condicións ambientais, pero só
empregado como aparcadoiro na actualidade

Centro Social Gomes Gaioso (en funcionamento desde 2008, pero
pechado cautelarmente desde maio de 2021 por orde do Concello)

15

13
4
1

Parcela abandonada, sen
usos formais e pechada

2

Conxunto histórico
de vivenda obreira
e memoria libertaria

Beirarrúas moi estreitas e ringleira de aparcadoiro
(dominio do tráﬁco rodado sobre as outras mobilidades)

Solo urbano abandonado, sen usos
formais e pechado / Antigo
CSOA Casa das Atochas
(2008-2011)

Reurbanización da rúa da Torre e
ampliación das beirarrúas (2018)
Hotel DoubleTree by Hilton (2020) /
Antigo ediﬁcio de REE (1992-2018)

Violencia mediática sobre unha persoa
sen fogar na rúa da Torre (2020-2021)

6

12

7

Actividade realizada
dentro do programa de
faladoiros e obradoiro
de aprendizaxe-servizo
“Dereito á cidade”,
organizado pola Clínica
de Casas (UDC),
Refuxios da Memoria e
os GAM A Coruña.

Conﬂito pola intensidade
de uso da rúa San Xoán

Soar cunha ediﬁcación
precaria cun grao de ruína
e de uso descoñecidos

Graderío do Campo
da Leña (2011)
8

Posible conexión entre a rúa Panadeiras
e San Agustín baixo un ediﬁcio privado

Rúa Atocha Alta

3

Rúa da Torre

4

Rúa Pintor Román Navarro

5

Rúa Salgado Somoza

6

Rúa Zalaeta

7

Praza do Papagaio

8

Rúa Panadeiras

9

Campo da Leña

10

Praza Fonte Seoane

11

Avenida do Metrosidero

12

Rúa Atocha Baixa

13

Rúa Montroig

14

Rúa Tui

15

Rúa Marconi

16

Rúa Mondoñedo

Ediﬁcio racionalista
abandonado e en ruína
(cedido polo Ministerio
de Defensa ao Concello
en 2018)

10

9

Operación urbanística do Papagaio (2008) /
Vivenda: prezos inasumibles para as maiorías sociais /
Praza central: xa con certa actividade consolidada /
Aparcadoiro subterráneo: retrato do modelo de mobilidade
urbana e da idea de escala durante a burbulla inmobiliaria

Praza Cantigas da Terra

2

Rochas da praza Juan Manuel Iglesias Mato
(forma, función, materialidade, memoria e xeografía)

Travesía de San Xosé / Estreitamento
da rúa: complexidade e diferenza urbana
VS “tapón urbanístico”

Atalaia de San Roque ou lágrima do Campo da Leña
(varios locais municipais abandonados e sen uso)

A Coruña

Pintada “Elviña Non Se Vende,
Oﬁmático Solución” (2015/16-2020)
Firma ou tag sen identiﬁcar (2016/17-2019/21)

3

5

Fachada-mural “Coruña á vista”
(2018)

Ediﬁcacións abandonadas
e tapiadas

16

Rúa Pintor Román Navarro / Rúa sen saída (cul-de-sac):
complexidade e diferenza urbana VS “tapón urbanístico”
Rúa ambientalmente empeorada polo
aumento da altura das ediﬁcacións e
na que aínda permanecen pequenas
vivendas de mediados do século XX

Soares en esquina abandonados,
sen usos formais e pechados

1

Praza continuamente
en sombra polo aumento
de altura das ediﬁcacións
Ediﬁcios construídos entre 1970 e 1980 que
supuxeron duplicar a altura de cornixa orixinal,
pero que polo menos achegaron un soportal
que ampliou e complexizou o espazo público
da rúa Panadeiras

Proceso de reurbanización da contorna
do mercado de San Agustín (2021)

100 m

Equipamento municipal pechado
(aínda non rematado e inaugurado) /
Antigo CSOA A Insumisa (2016-2018)
11

Mazá moi representativa da historia
urbanística do barrio (composta por
ediﬁcacións moi diferentes en termos
de altura, data e estilo arquitectónico)

Acuartelamento de Atocha (1864) /
Peza urbana de grande escala /
Barreira urbana en pleno centro da
cidade / Posible espazo-rótula entre
As Atochas e a Cidade Vella

Soar baleiro, sen usos e pechado
(propiedade do Ministerio de Defensa)

Soares en desenvolvemento urbanístico
(vendidos polo Ministerio de Defensa a
unha promotora inmobiliaria en 2020)

500 m
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