qué

Conceptos

Consideramos que o concurso de ideas para o Borde Litoral,
activado polo Concello e apoiado polos Colexios profesionais
de Arquitectos e Enxeñeiros, é unha boa oportunidade para
debatir e propor alternativas de transformación dunha parte
transcendental no conxunto da nosa cidade.
Pensamos tamén que dita oportunidade debería ser compartida por toda a cidadanía, a través dunha participación proactiva que permitira o debate e o consenso nas problemáticas, as
oportunidades e as accións ou propostas posibles. O concurso debería funcionar polo tanto como campo de probas das
bondades e a eficiencia dos procesos participativos na
construción da cidade.

cidade

Análise

Para levar a cabo unha proposta metodolóxica, non basada
en concrecións materiais no territorio pero sí vinculada as
necesidades e desexos do presente, optamos por apoiarnos
nun marco teórico que poña de manifesto aqueles conceptos
considerados básicos á hora de traballar no pensamento
dunha cidade mellor.
Adoptamos pois a Carta Mundial polo Dereito á Cidade como
marco de referencia para o proceso de análise-diagnoseproposta. Un documento que, a partir de ideas moi sinxelas e
compartibles coma ben común ou desenrolo cooperativo,
define unha serie de conceptos cos que posicionarse no caos
incomprensible que representan hoxe os procesos de construcción das cidades occidentais.

estreita colaboración dos diferentes axentes.
ARTIGO II 1.2 ‘Todas as persoas teñen o dereito de participar
a través de formas directas e representativas na elaboración,
definición, implementación e fiscalicación das políticas
públicas e do presuposto municipal das cidades, para fortalecer a transparencia, eficacia e autonomía das administracións
públicas locais e das organizacións populares.’
Carta Mundial polo Dereito á Cidade 2004-...

Despois de expoñer os conceptos levaremos a cabo unha
localización de todas as problemáticas existentes no territorio
concreto formalizando desta maneira unha análise crítica que
nos permita sacar unha serie de conclusións.
Apoiaremonos no plano como documento de síntese e
localización xeográfica de elementos que atravesan un
territorio. Ollamos para a fachada litoral. Vexamos que
atopamos.

04.Sustentabilidade
O concepto de sustentabilidade virá enfocado dende unha
perspectiva ambiental e social necesaria no devir do proceso.
A sustentabilidade ambiental estará referida á inquedanza de
asegurar a satisfacción das necesidades das xeneracións
Entendemos que o carácter aberto do concurso persigue dita
presentes, sin comprometer as necesidades das xeneracións
participación, sen embargo, non nos parece realista, polo grao Nun territorio formado por axentes e relacións complexas, sin futuras preservando a biodiversidade e os ecosistemas.
de formación técnica que require ou pola innecesaria inmedia- os cales o espazo urbano non significa nada, pero cuxo
A sustentabilidade social como búsqueda fundamental da
entendemento nunca é posible únicamente desde a perspec- equidade. Implicará a distribución equitativa dos beneficios do
tez dos prazos, nen sufiente, por só tocar canles de propositiva técnica, os seguintes 5 conceptos son unha guía ca que
ción moi concretos.
desenvolvemento, a solución da pobreza, a concreción de
encarar a análise crítica e a imaxinación das súas posibilida- condicións de dignidade para a vida humana, a satisfación
Se desexamos unha participación real do conxunto da cidada- des de futuro.
das necesidades humanas establecidas nos dereitos socianía, cremos que é necesario outro tipo de procedemento
les, políticos e culturales, a distribución do ingreso, a equida01.Benestar social
previo antes de lanzar unha iniciativa como esta, xa que a
de dos xéneros, as razas e as culturas.
O benestar social virá vinculado ó conxunto daqueles factoformación, o debate ou a atención á diversidade, son termos
ARTIGO V 1 ‘As cidades deben desenvolver unha planificares que participan na calidade de vida da persona e que fan
imprescindibles en calqueira proceso verdadeiramente
ción, regulación e xestión urbano-ambiental que garanta o
que a sua existencia posua todos aqueles elementos que den equilibrio entre o desenvolvemento urbano e a protección do
colectivo.
lugar á tranquilidade e á satisfación humana.
patrimonio natural, histórico, arquitectónico, cultural e artístiPensamos tamén que cos mimbres actuais, é responsabilida- Desta maneira potenciaranse cuestións como a flexibilidade, co; que impida a segregación e a exclusión territorial, que
a heteroxeneidade, a igualdade, o colectivo (procomún), a
de da administración local facilitar un proceso deste tipo, en
priorice a producción social do hábitat e garanta a función
termos de eficacia e xustiza social co empoderamento cidadá corresponsabilidade ou responsabilidade compartida, etc.
social da cidade e da propiedade [...].’
Preámbulo: ‘...un modelo sustentable de sociedade e vida
como horizonte.
urbana, baseado nos principios de solidariedade, liberdade,
05.Economía social
equidade, dignidade e xustiza social e fundamentado no
Por todo isto, desexosos de participar en pós dun modelo de
Consideramos necesario fomentar unha economía social
respeto ás diferentes culturas urbanas e o equilibrio entre o
construción cooperativa da cidade, elaboramos o seguinte
onde se persiga o interés colectivo dos seus integrantes e o
urbano e o rural.’
documento para esbozar unha proposta metodolóxica que
interés xeral económico ou social.
Carta Mundial polo Dereito á Cidade 2004-...
dea resposta ás carencias dos procesos de construcción da
cidade levados a cabo nas últimas décadas, e que teñen na
Un entorno onde se propoña a primacía das persoas e do fin
zona de intervención do borde litoral un exemplo paradigmáti- 02.Cohesión social
social sobre o capital mediante unha xestión autónoma e
Defenderemos o grado de consenso do colectivo e da
co.
transparente, democrática e participativa.
defensa do procomún.
A búsqueda da solidariedade, da necesidade de relacións
Un entorno de independencia respecto ós poderes públicos,
consensuales, percibidas como xustas.
onde se promova o compromiso co desarrollo local, fomenEntendemos a cohesión social como sinónimo de integración tando microeconomías, a igualdade de oportunidades entre
social, como proceso dinámico, multifactorial, participativo e
homes e mulleres, a cohesión social, a xeración de empleo
con un nivel mínimo de benestar sociovital.
estable e de calidade, a conciliación da vida persoal, familiar
ARTIGO II 1.1 [...] ‘Todas as persoas teñen o dereito de
e laboral, a sostenibilidade.
atopar na cidade as condicións necesarias para a súa realiza- ARTIGO II 2.4 ‘Na formulación e implementación das políticas
ción política, económica, cultural, social e ecolóxica, asumin- urbanas debe prevalecer o interese social e cultural colectivo
do o deber da solidariedade.’
por enriba do dereito individual de propiedade e os intereses
Carta Mundial polo Dereito á Cidade 2004-...
especulativos.’
ARTIGO II 2.5 ‘As cidades deben inhibir a especulación
03.Participación
inmobiliaria mediante a adopción de normas urbanas para
Un proceso participado suporá comunicación, posibilitará
unha xusta distribución das cargas e os beneficios xerados
coñecemento, tecido de redes entre os distintos axentes,
polo proceso de urbanización e a adecuación dos instrumenvisibilización dos posibles conflictos; facilitando á sua vez
tos de política económica, tributaria e financieira e dos gastos
mecanismos de expresión e posibilitando a apropiación e
públicos ós obxectivos do desenvolvemento urbano, equitatiasimilación dos cambios, a autoxestión e a autonomía
vo e sustentable. As rentas extraordinarias [plusvalías]
primando a calidade fronte á cantidade.
xeradas pola inversión pública, -actualmente capturadas por
empresas inmobiliarias e particulares-, deben xestionarse en
Un proceso participado incidirá na formación (debate, inforfavor de programas sociais que garantan o dereito a vivenda
Verquido
mación) e no estudio (investigación, identificación) e potene a unha vida digna ós sectores que habitan en condicións
ciará asimesmo a transdisciplinariedade contando coa
precarias e en situación de risco.’

Cidade-espectáculo
Aquarium

Oportunidades.
No ecosistema urbano, a vida e as oportunidades para unha
transformación en positivo do territorio van emerxendo de
forma paulatina. Fruto de procesos vitais non reglados, de
conflitos resoltos de forma consensuada pola cidadanía ou
aparecidos no puro azar entre o social e o espacial, no
espazo urbano adoitan aparecer de forma inesperada lugares
de Oportunidade.
Terreos onde a imaxinación e a creatividade son as ferramentas básicas para que a cidadanía sexa quen de apropiarse do deseño urbano aportando e poñendo en valor formas
non formais e autónomas de facer cidade. Lugares onde é
importante repensar o papel das administración públicas ao
respecto das posibilidades de mediación cos axentes
cidadáns. Lugares, ao cabo, onde os mecanismos de agregación cidadán, as ferramentas de analise de profesionais do
ámbito técnico, e a forma de gobernanza do público da
administración local poden ir ocasionalmente parellos nun
obxectivo en función do ben común.

33 millóns €

=
1 Aquarium
Finisterrae

Problemáticas.
Parella ao desarrollismo urbano dos últimos 30 anos, a
fachada litoral da cidade da Coruña sufre unha serie de
problemáticas que, dende os prismas económico, social e
ambiental, limitan os equilibrios precisos para un óptimo
desenvolvemento dos dereitos urbanos básicos recollidos na
Carta Mundial polo Dereito á Cidade. Pese a que o resultado
dunha peza urbana (o paseo marítimo) agresiva e pouco
moldeable extenden as súas consecuencias por toda a
cidade, sinalamos nun plano acotado as consecuencias
directas dos conflitos e problemáticas derivadas da súa
implantación no territorio concreto de analise.

2 Colectores para
a limpeza da ría

10

Mobilidade
Falta de carril-bici

Axentes.
Enumeramos unha serie de axentes que interveñen dunha
maneira principal ou secundaria no proceso de xeneración ou
construción de cidade.
Por unha banda teríamos ós axentes principais: a cidadanía
en conxunto, a cidadanía organizada, a administración e os
técnicos.
Por outra, os axentes secundarios (que poden aparecer ou
non): medios de masas, promoción privada (empresa ou
particular), axentes económicos, intereses políticos (loitas de
poder), intereses sociais.

15

Destrución borde litoral

Haberá pois unha serie de intereses que poderán ser positivos ou negativos para o ben común; de tipo económico,
político,cultural ou medioambiental entre outros. Dependendo
do tipo de interés, será maior ou menor o grado de participación dos axentes e o seu número.
O papel destes axentes é variado podendo ser positivo ou
negativo para a xeración da cidade.Poderán existir ademáis
variedade de actores con papeis diversos: dinamizador,
facilitador, promotor diseñador, usuario, afectado, beneficiario, manipulador, obstaculizador, verificador….

Verquido

11 millóns €

24
Exclusión social
Especulación
Economía informal

11
14

Cidade-espectáculo
Domus

Exclusión social

=
Cidade-espectáculo
Millenium

28

1 Domus
1.500 axudas á
rehabilitación

3 millóns €

Economía informal

=

Oportunidades

1 Millenium

17
25

21

Recheo

Lenda do Plano

Xentrificación

26
2 Centros de Saude

Falta de transversalidade

Conflitos

0

Destrución do patrimonio
Asilo Adelaida Muro

1

17 millóns €

Colectivos cidadáns

1 AVV Atocha
Cidade-espectáculo
2 AVV Ensanche
MUNCYT
3 AVV Ensenada do Orzán
4 AVV Eusebio da Guarda
5 AVV F. Rodríguez Otero de Labañou, S. Roque e Zona Escolar
6 AVV A Mariña-Pescadería
7 AVV Loureiro-San Pedro De Visma
8 AVV María Pita e Cidade Vella
9 AVV Riazor
10 Proxecto Cárcere
11 Asociación de Montaña Artabros
Especulación
12 ADEGA e Asociación Cultural Alexandre Bóveda
13 Rede de Dereitos Sociais + CS ATREU
14 Grupo Naturalista Hábitat
15 ANPAS/estudantes CIFP ANXEL CASAL Monte Alto
16 ANPAS/estudantes IES Eusebio da Garda
17 ANPAS Centro de Educacion Infantil e Primaria Curros Enriquez
18 Masa Crítica
19 Asociación sen Papeis
5
20 Salvemos as praias
21 Sen Teito (Cruz Vermella)
22 COGAMI
23 ANPAS/estudantes IES Ramón Menéndez Pidal
24 CNT Coruña
25 Centro Social Gomes Gaioso
26 Surfistas
27 Traceurs (practicantes de Parkour)
28 Asociación 15M de Monte Alto

13

Verquido

=

11 millóns €

Homoxenización espacial

1 Tranvía
Histórico

18

=

60 Buses

8
Cidade-espectáculo
Tranvía histórico

1 MUNCYT

Paso 1º. Deseño do procedemento.

Realización dunha proposta dinamizadora, flexible e mutable, con capacidade de apropiación por parte da cidadanía. As pautas básicas de dito
procedemento están contidas de maneira sintética na proposta que aquí
debullamos. A proposta estaría adaptada á realidade concreta a tratar,
detectando as súas problemáticas, oportunidades e axentes.
Axentes: Administración e equipo técnico multidisciplinar (pertencente á
administración ou independente).
Ferramentas: Traballo grupal. Desenvolvemento de material de referencia.
Temporalidade: 2,5 meses
Orzamento: 15.000 euros adicados a salarios.

Recheo
Sobredimensionado do
espazo do automobil

9 millóns €

27

Mobilidade
Falta de carril-bici

3

=
1 Recheo de
area

Destrución patrimonio
Barrio S. Roque de Afora

Paso 2º. Proceso de comunicación e chamada á cidadanía e activación da participación.
1 Depuradora
na ría de O Burgo

20
12

Exclusión social
Economía informal
Falta de transporte público

Economía informal

Xentrificación
Recheo

16
Exclusión social

Exemplos

Falta de transversalidade

Procesos de construción de cidade
Expostos os axentes e localizadas as problemáticas concretas, pasamos a analizar diferentes modos de traballar coa
cidade nos que se evidencia a importancia da serie de
relacións levadas a cabo entre os distintos axentes que
marcarán de maneira determinante o resultado no proceso.

Este tipo de accións ou mecanismos de relación poden ser
en positivo ou en negativo, e entre eles poderíamos enumerar os seguintes: encargos, consultas, alegacións, denuncias,
propostas, loitas, eliminacións, usos, accións, manipulacións,
traballo en común, control, etc.

No seguinte diagrama amósase unha recopilación de exemplos de procesos de construcción da cidade nos que se
poñen de manifesto, tanto os axentes que participan e o tipo
de relacións que poñen en marcha, coma os niveis de
enriquecemento e os grados de limitación de cada un dos
procedementos.
Trátase por tanto dunha mostra dos escenarios nos que
participan ou non os diferentes axentes urbanos, así como o
tipo de relación entre eles ou o seu grado de implicación no
proceso.

A partir desta análise, proponse unha alternativa á hora de
pensar a cidade na que todolos axentes urbanos teñan un
protagonismo máis proporcional e axeitado ás diferencias
subxectivas, racionais ou temporais da cidadanía; unha
cidadanía que xa non é só masa ou consenso, senon multitude informe composta de individuos, colectivos e redes non
tidas en conta normalmente polo urbanismo.

Uso
Administración

6

6 Centros de día

Exclusión social

Por unha banda, estructuramos catro bloques de axentes
principais: as administracións públicas, os técnicos, a cidadanía como conxunto e a cidadanía organizada.
Por outro lado, analizamos o tipo de relación levada a cabo
entre os axentes e o seu grado de implicación á hora de
enfrontarse ós diferentes procesos de pensar, xestionar e
construir a cidade.

23

Vivendas abertas á autoconstrucción

Polo tanto, apoiándonos nesta posibilidade de diversidade
metodolóxica exposta a través dos exemplos, elaboramos
unha proposta para o concurso que conteña tódolos conceptos esbozados con anterioridade. Un proxecto que básicamente desenrola unha relación entre os axentes o máis
complexa e equilibrada posible, partindo do protagonismo da
cidadanía e o apoio e acompañamento de administracións e
técnicos; consensuada e perdurable no tempo na maioría
dos casos; autónoma, singular e debatible noutros.

9

4

19

7

22

Plan Xeral de Ordenación Municipal

Falta de transversalidade

Proposta

Paso 3º. Creación dun foro de debate cidadán.

Ó fío do anteriormente exposto esbozamos a continuación
unha proposta para a construción colectiva da cidade.
A intención da nosa proposta é crear unha dinámica onde a
cidadanía teña un papel realmente protagonista, onde sexa
ela a que cree opinión, debata e consensúe o modelo de
cidade desexado, e finalmente faga propostas concretas
acordes ás necesides e oportunidades detectadas. En todo
este proceso, administración e técnicos funcionarían como
facilitadores, xestores e dinamizadores.

2

A continuación, explicamos os pasos a seguir en dito proceso; o papel de cada un dos axentes e os posibles mecanimos
e ferramentas a implementar, incluso expoñendo unha
valoración de custos.

Espazo Público autoxestionado

Considerando o pouco habitual dun proceso como o que plantexamos,
deberemos contar coa inercia cidadá, polo tanto será necesario facer unha
difusión masiva a través de distintos medios e canles, tradicionais pero sobre
todo telemáticos (pola súa demostrada horizontalidade). Nesta difusión
utilízaríanse mensaxes claras e concisas, explicando tamén a importancia e
utilidade dunha iniciativa deste calado.
Cabe reseñar que este modelo de comunicación tería contínuidade durante
todo o proceso.
Axentes: Este paso estaría activado pola administración, co asesoramento e
deseño de persoal técnico, (procedente da administración ou independente).
É importante que no equipo de deseño exista unha participación multidisciplinar, dende campos diversos.
Neste paso contactaríase cos distintos axentes existentes no ámbito de
traballo concreto.
Ferramentas: Creación dun portal telemático. Difusión a través de medios de
comunicación convencionais e recursos da administración. Xornadas e
presentacións, contando con experiencias e exemplos.
Duración: 1,5 meses
Orzamento: 22.000 euros, para ferramenta web, publicidade e gastos varios.

Proceso de consenso entre tódolos axentes, dun marco teórico común,
partindo dun documento xa traballado como a Carta Mundial polo Dereito á
Cidade.
Axentes: A cidadanía tería un papel protagonista neste paso, pola importancia da apropiación do proceso. Administración e técnicos facilitarían o fluxo
de sinerxias a través da xestión.
Ferramentas: Tódolos mecanismos de comunicación e diálogo posibles.
Sesións de traballo colaborativo, obradoiros, charlas, debates... Utilizaríanse
os medios e infraestruturas da administración.
Duración: 4 meses
Orzamento: 15.000 euros en salarios e gastos varios.

Paso 4º. Creación dunha incubadora de ideas.

Axentes: Cidadanía, co soporte de administración e técnicos..
Ferramentas: Tódolos mecanismos de creación posibles. Sesións de traballo
colaborativo, obradoiros, charlas, debates... Utilizaríanse os medios e
infraesturas da administración.
Duración: 4 meses
Orzamento: 15.000 euros en salarios e gastos varios.

Paso 5º. Formulación e desenvolvemento de propostas.

Axentes: Cidadanía, co soporte de administración e técnicos.
Ferramentas: Tódolos mecanismos de presentación, valoración e decisión
posibles. Sesións de traballo colaborativo, obradoiros, charlas, debates...
Utilizaríanse os medios e infraestruturas da administración.
Duración: 5 meses
Orzamento: 22.000 euros en salarios e gastos varios.

Duración do proceso: 16 meses
Orzamento total: 89.000 euros
Quinta Monroy, Chile (Aravena)
www.elementalchile.cl
O goberno encarga a un grupo de técnicos a construción de
vivendas económicas. É o propio cidadán o que autoconstrue o
50% da vivenda sobre unha estructura dada.

PXOM, A Coruña (Joan Busquets)
www.coruna.es
A administración encarga a un grupo de técnicos a clasificación do
solo. Unha vez feita ábrese un prazo no que os cidadáns só poden
participar a través de alegacións a título individual.

Mountan Bike Skills Park, Seattle (Evergreen+ciudadanía)
www.ergoesfera.org
Os cidadáns solicitan á administración o emprego dun espazo, e
contactan cos técnicos que colaboren con eles no orzamento e
construción do espazo público.

Talleres participativos

Emprego dos espacios urbáns

Orzamentos Participativos

Paso 6º. Execución das intervencións.

Por último, realízaríanse as intervencións consensuadas, prestando moita
atención á xestión e optimización dos recursos e á transparencia de tódolos
pasos.
A cidadanía seguiría tendo aquí un papel determinante con respecto á
avaliación e verificación das intervencións.

Construción colectiva da cidade

Apropiación
Consulta
Ideas, propostas

Técnicos

Alegacións e denuncias
Encargo

Cidadáns

Traballo en común
Control

Colectivos Cidadáns

Loita, eliminación

Título Xenérico

A cidade dos barrios, A Coruña (enquisas e talleres)
www.acidadedosbarrios.org
A partir das opinións dos cidadáns sobre a cidade e os barrios, un
equipo de técnicos realizan talleres cos veciños.

Ordenación e ocupación temporal de solares, Sevilla
www.recetasurbanas.net
Un conxunto de técnicos propón un método que os cidadáns poidan
usar de forma sinxela, para ocupar legal e temporalmente solares
baleiros.

Orzamentos participativos, Ferrol
www.ferroldenuncia.com
Iniciativa cidadá na que se crea un sistema mediante o cal os
propios cidadáns poden xestionar unha porcentaxe dos orzamentos
municipais con asistencia técnica.

Centro social autoxestionado

Pantallas de recollida de opinión

Concurso de ideas

Casa das Atochas, A Coruña
www.casadasatochas.info
Centro social okupado autoxestionado nado como reacción ante os
procesos de especulación no barrio das Atochas.

Vision Vessel, Portland
www.metropolismag.com
Sitúanse na cidade pantallas interactivas onde se recollen opinións
dos cidadáns, que posteriormente publícanse e serven como apoio
a un debate sobre a cidade.

Concurso para a reordenación do borde litoral
www.concursoensenadaorzancoruna.es
Formúlase un concurso de ideas aberto a toda a poboación, pola
contra requírese certo coñecemento e un uso de ferramentas
técnicas que non está ao alcance de toda a cidadanía.

Antes

Mentres

Despois

Título específico
Referencia web
Descripción Descripción Descripción Descripción Descripción
Descripción Descripción Descripción Descripción Descripción
Descripción Descripción Descripción

Porcentaxes de Participación

Axentes e relacións entre eles

Proposta de concurso
Este diagrama mostra a proposta metodolóxica que estimamos sería axeitada para a construción
coperativa da cidade.

queres?

