
1, 2 e 3 de marzo 
Teatro Principal 
17.30 horas
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Territorio
Ríos
Camiños
Núcleos Tradicionais

Cidade Histórica /Cidade Contemporánea
Porta Faxeira
Hortas
San Pedro

Cidade Histórica
Intramuros
Virxe da Cerca
San Roque

A cidade Intuída 
O espazo público é o escenario onde a arquitectu-

ra materializa o compromiso entre os distintos usos 
e dinámicas da cidade, onde os seus tránsitos e pul-
sacións deben chegar a acordo. Identifi ca á cidade 
cos seus cidadáns, converténdose no refl exo fi el da 
súa calidade cívica.

Dalgún xeito, sentimos que a nosa “casa” come-
za onde se albiscan as primeiras sinais identifi ca-
tivas da nosa cidade. Cada percorrido urbano que 
desenvolvemos ata a nosa vivenda ou partindo dela 
—avenidas, rúas, prazas, beirarrúa, portal, escalei-
ra…— condiciona a percepción e o aprecio que temos 
do noso fogar. Cada rúa, cada praza e cada barrio ten 
o seu propio carácter, as veces mais colectivo, outras 
case íntimo.

A intervención sobre o espazo público é segura-
mente a acción pública máis visible e infl uente na 
cidade. Non pode ser tratado como o espazo residual 
resultado da “xestión urbanística” da cidade enten-
dida como negocio, senón que debe concibirse dende 
unha acción positiva, recoñecéndolle a súa función 
estrutural e representativa da cidade.

Propoñemos unha refl exión intuitiva do que pode-
ría se-lo espazo público dos ámbitos do patrimonio 
cultural do termo municipal dentro dunha década. 
Queremos visualizar unha “fi cción”, futura e posible, 
que nos guíe e oriente na obtención dunha “reali-
dade” axeitada. Non se trata dunha representación 
virtual de proxectos xa previstos, senón de realizar 
un exercicio de imaxinación, con bases rigorosas e 
técnicas, que permita aventurar e recrear posibles 
realidades dun futuro próximo, e ensaia-las distin-
tas direccións que a cidade pode tomar, precisa-
mente como refl exión previa para orientarnos nesa 
andadura.

O espazo público con que contemos nunha déca-
da dependerá exclusivamente dos cidadáns e do 
que demanden ós seus responsables políticos, e de 
ninguén mais. E os cidadáns so poden demandar o 
que coñecen, pero tamén o que sexan capaces de 
imaxinar.

Con  este congreso queremos axudar a refl exionar 
sobre o espazo público, axudar a imaxina-la cidade…
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1 de marzo

Presentación —17:00 
Exposicións —17:30 

Cristina Ansede e Alberto Quintáns
rvr arquitectos
Oscar Andrés, Santiago García e  
Jesús Conde

Conferencias —19:30
Pedro Riera

Arquitecto pola ETSA de Barcelona, fun-
dou RGA arquitectos en 1982 realizando 
proxectos ampliamente recoñecidos como 
o Edifici Central de Fecsa.

Cristina Guedes
Licenciada pola FAUP en 1991 e cunha 
pos-graduación en “Planeamento e Pro-
jecto do Ambiente Urbano” pola mesma 
universidade, traballou no estudio de 
Alvaro Siza antes de formar o atelier 
Guedes+DeCampos.

Territorio

Ríos
Camiños

Núcleos Tradicionáis

2 de marzo

Exposicións —17:30 
Creus e Carrasco
Crecente–Fuertes e Carlos Fernández 
Celso Barrios, Manuel Carbajo e 
Juan Pinto  

Conferencias —19:30
Juan Domingo Santos

Arquitecto e profesor de proxectos na 
ETSA de Granada, desenvolveu co seu tra-
ballo unha liña de investigación arredor  da 
intervención sobre o patrimonio.

Manuel Gallego
Arquitecto pola ETSA de Madrid en 1963, 
onde tamén se doutorou, é todo un refe-
rente da arquitectura en Galicia e no resto 
do Estado. Premio Nacional de Arquitec-
tura en 1997 polo Museo de Belas Artes da 
Coruña ven de recibir a Medalla de Ouro 
que concede o CSCAE.

Cidade Histórica /Contemporánea

(17:30)
Porta Faxeira

Hortas
San Pedro

(19:30)

3 de marzo

Exposicións —17:30 
Consorcio de Santiago
2C arquitectos
Abalo Alonso arquitectos, 
Escaleno arquitectura e
Salgado e Liñares arquitectos

Conferencias —19:30
José Miguel Iribas 

Sociólogo especializado na diagnose terri-
torial, urbanística e turística, é habitual 
colaborador en plans de ordenación urba-
na. José Miguel Iribas é responsable da 
estratexia do proxecto “Valencia Litoral”.

Xaime Subiela
Sociólogo e politólogo, foi director-
técnico do proceso participativo para a 
definición de usos e contidos da Cidade da 
Cultura. 

Cidade Histórica

Intramuros
Virxe da Cerca

San Roque
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