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Ferrol 

Després de la creació l’any 1726 dels departament navals de Ferrol, Cartagena 

i Cadis pel rei Felip V, durant el regnat de Ferran VI, a partir de l’any 1750, el 

marqués de l’Ensenada ordena construir l’arsenal militar i les drassanes de 

Ferrol dins d’un projecte unitari que incloïa l’aixecament de noves fortificacions 

defensives i la construcció d’una ciutat de nova planta per absorbir l’arribada 

massiva d’una nova població que arribà a convertir-la en la localitat gallega 

més poblada de l’època. 

D’aquesta manera el Ferrol de la Il·lustració quedà configurat com una urbs 

modular formada essencialment per tres barris civils i un quart de caràcter 

militar, situat dins de l’Arsenal. Els altres tres barris eren el de la Magdalena, de 

nova construcció i destinat a residència de la classe burgesa i funcionarial, el 

d’Esteiro, també de nova creació per a habitatges dels treballadors i obrers, i 

per últim el ja existent de Ferrol Vello, d’origen medieval i d’ambient mariner. 

Tot aquest entramat o espai urbà venia sàviament articulat per un passeig, 

considerat el primer de Galicia, que li donava vida i servia de nexe d’unió a tot 

aquest conjunt. Realment es tractava d’una sèrie de jardins constituïts pel 

passeig, el cantó de Molins i els jardins de les Angustias que es comunicaven 

per sengles camins arbrats amb els barris d’Esteiro i Ferrol Vello. 

Mentre el barri d’Esteiro ha desaparegut deixant escassos vestigis tant 

materials com culturals de la seva existència, el barri de la Magdalena, 

considerat un dels millors exemples de l’urbanisme de la seva època, conserva 

encara avui  el seu esplèndid traçat i part de la seva especial  fisonomia de 

cases d’època amb elegants galeries vidriades i balcons enreixats, amb el valor 

afegit que suposa una sèrie d’interessants edificis posteriors construïts a l’estil 

modernista. 

 

El barri de la Magdalena presenta una rigorosa retícula rectangular, sis llargs 

carrers longitudinals estesos entre les places quadrades d’Armes i Amboage, 

tallats per nou de transversals, i dos places de gran simetria i proporcions 

geomètriques clàssiques. Presenta un sistema simètric i racionalista d’illes de 

cases  manat construir per Carles III en la segona meitat del segle XVIII. 
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Constituïa la residència de la classe burgesa i funcionarial: oficials de la marina, 

enginyers navals i comerciants. El barri de la Magdalena fou declarat conjunt 

històric-artístic el 1983, per la peculiaritat del seu traçat i bella arquitectura de 

les seves cases. 

 

Els barris de la ciutat 

El barri d’Esteiro era un barri destinat a habitatges de treballadors i obrers de 

l’Arsenal. Del barri d’Esteiro romanen en l’actualitat, pocs vestigis, ja que 

pràcticament fou enderrocat. Existeixen restes de tipus campament actualment 

consolidades. Com exemples de construccions: casa del Patín, Fontelonga i el 

Quarter de batallons.  

El barri del Ferrol Vello, antic barri portuari i de pescadors de la vila, presenta 

una traça de sector circular, típicament medieval. Està sotmès  a polítiques de 

rehabilitació. 

 


