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Ámbito de actuación da Fundación RIA e
oficinas David Chipperfield Architects Ltd. en Europa
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David Chipperfield impulsa a creación da Fundación RIA, reafirmando un compromiso a 
longo prazo coa iniciativa posta en marcha en 2016, o Estudo Arousa.

Actuando de maneira aberta, colaborativa e independente, a Fundación RIA pretende 
contribuír á reflexión e o diálogo sobre o territorio e a coordinar as diferentes 
administracións,  organizacións sectoriais, industrias, universidades, colectivos e 
asociacións, para planificar un futuro desenvolvemento sostible.

Tras un primeiro impulso económico por parte de David Chipperfield Architects Ltd., a
Fundación RIA aspira a financiar as súas actividades mediante convenios de colaboración 
con entidades públicas e privadas, a través de fondos ao desenvolvemento e á 
investigación, e recepción de doazóns.
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Body text Un ecosistema en equilibrio

Actividades económicas

Medio construídoMedio natural

A evolución da Ría de Arousa, e do resto da costa galega, pode explicarse 
observando o cambio de relación entre as poboacións e o mar. No pasado, 
existía unha harmonía entre o medio construído e o natural, na que as 
actividades económicas xogaban un papel de conexión, dándolle forma ás 
cidades, á súa cultura e a todo un modo de vida. 

A iniciativa nace coa intención de potenciar o desenvolvemento económico do 
territorio da Ría de Arousa, á vez que se protexen unha calidade e modo de vida, 
e se conservan os seus valores naturais, culturais e identitarios. Una visión 
centrada en alcanzar a harmonía entre estes tres elementos e como poden ser 
fundamentalmente coordinados. 
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As rías galegas e en especial a Ría de Arousa, percíbense como territorios de gran 
valor natural. Unha unidade territorial de ecoloxía única na que o home sitúase 
nunha posición central. É neste sentido onde identificamos unha serie de valores 
que guían a investigación e o desenvolvemento das propostas:

Territorio de ecoloxía única
A Ría de Arousa establécese coma unha das contornas máis belas de Galicia. 
Esta unidade territorial, conformada por mar e monte, constitúe un ecosistema que 
debe traballar en equilibrio.

A paisaxe produtiva
As condicións singulares do ecosistema da Ría dótana dunha alta biodiversidade. 
Unha paisaxe non só contemplativa senón fundamentalmente produtiva, 
converténdoa nunha gran fonte de recursos de alta calidade.

Un modo de vida
A alta reputación da que gozan os alimentos da Ría construíu ó seu redor todo 
un tecido produtivo do que viven milleiros de familias. Os sistemas de xestión, de 
pequena escala, non só mantiveron a alta calidade, senón que deron forma a toda 
unha cultura e un modo de vida.

Identidade das “vilas mariñeiras”
A identidade da Ría está fortemente ligada ao medio natural e ás actividades 
produtivas. A conexión co mar e co monte deu forma aos asentamentos, dotando 
as vilas mariñeiras dun rico patrimonio, non só construído senón cultural.

Alta calidade de vida
En definitiva, o territorio da Ría de Arousa, e por extensión de Galicia, gozan dunha 
alta calidade de vida, moi ligada ao natural e á explotación dos seus recursos. 
É esta calidade a que debe ser protexida e fomentada, sen perder a identidade 
propia.
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Claves para o desenvolvemento

A Fundación RIA considera cinco liñas principais que guían a investigación 
e o desenvolvemento das súas propostas. Establécense de maior ou menor 
alcance, adaptándose á prioridade estratéxica, á escala e ás posibilidades de 
intervención existentes.

A visión estratéxica da Fundación considera a Ría de Arousa como unha 
unidade territorial con ecoloxía única. Preténdense romper os límites dos 
diferentes municipios e dos sectores económicos, conformando unha 
visión integral do territorio, identificando os seus conflitos e potenciais de 
desenvolvemento, e impulsando estratexias coordinadas entre os diferentes 
axentes.
 

A paisaxe produtiva. Bateas na Ría de Arousa

10

Áreas portuarias

Economías locais

Rexeneración urbana

Medio natural

Busca da máxima calidade do medio natural, tanto na terra como 
no mar, xestionando os seus recursos e protexendo os seus valores 
ecolóxicos.

Desenvolvemento e optimización da produción de alimentos 
de máxima calidade, aportando valor engadido e asegurándolle 
ao consumidor as máximas garantías na súa produción y 
comercialización.

Re-conexión das cidades e o mar, recuperando o papel dos 
portos como catalizadores da transformación,  e motores do 
desenvolvemento sostible futuro. Novas actividades baseadas na 
investigación e o coñecemento deben converter aos portos nos 
“cerebros da Ría”.

Fomento do atractivo urbano, habitacional e de negocios, 
rexenerando os espazos públicos y revitalizando os centros das 
poboacións.

Optimizar o sistema de mobilidade territorial, ofrecendo 
alternativas ao transporte privado. Adaptar o carácter da 
estrada ás diferentes condicións urbanas, priorizando ao peón, e 
establecéndose coma un elemento urbano de relación e xerador de 
espazos públicos.

Integración das infraestructuras
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Body text Medio natural

Lagoa de Carregal e duna de Corrubedo.

As Rías Galegas constitúen un entorno xeográfico singular, cunhas condicións 
medioambientais únicas. A gran riqueza e biodiversidade destes ecosistemas 
débese ás condicións existentes na Ría, pero o seu ámbito de influencia se 
extende a toda a cunca hidrográfica.

A idea de excelencia, da que depende a reputación dos produtos locais e a 
imaxe de Galicia, vese danada pola degradación da agua e o seu medio natural. 
Leváronse a cabo actuacións que melloran as condicións da Ría de Arousa, 
pero aínda cómpre sumar máis esforzos. 

A implicación de toda a sociedade na procura da máxima calidade do medio 
traerá consigo beneficios non só para o ecosistema da Ría senón tamén, por 
extensión, para os produtos que se extraen da mesma e como consecuencia 
para todas as actividades económicas que xiran ó redor dela.
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Xestión dos recursos

 — Xestión integral das actividades produtivas
 — Supervisión do estado dos stocks
 — Planificación de actividades extractivas
 — Programas de repoboación y mantemento

Ecosistema en equilibrio

 — Xestión integral da Ría, unidade territorial
 — Equilibrio entre desenvolvemento e 

protección
 — Diversificación de actividades produtivas
 — Protección da biodiversidade

Calidade da auga

 — Máxima calidade do medio
 — Sistema de depuración de augas optimizado
 — Control de vertidos ilegais
 — Xestión integral do espazo da auga
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Economías locais

Parques de cultivo de ameixa en Carril. Vilagarcía de Arousa.

As condicións únicas do medio natural de Galicia, e en especial das Rías 
Galegas, dota aos produtos alimentarios dunha alta reputación en calidade. 

Nun momento no que a economía mundial está a reconsiderar os seus 
sistemas de produción de alimentos, Galicia sitúase nunha posición 
privilexiada para o desenvolvemento dunha industria de alta calidade, baseada 
na pequena escala e na xestión común dos recursos. 

A xestión forestal constitúe unha peza clave cunha gran influencia na calidade 
da agua da Ría e noutros sectores como a gandaría ou a agricultura. O turismo 
establécese como unha actividade que debe ser capaz de nutrirse da calidade 
dos outros sectores, poñendo en valor os modos de vida propios de Galicia.

Nun contexto global no que preocupa a escaseza de recursos naturais e no 
que hai una crecente consciencia sobre o modo de alimentarnos, podemos ser 
optimistas ante o futuro de Galicia: neste lugar a protección da natureza é de 
interese económico.
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Máxima calidade
 — Alta reputación dos produtos alimentarios
 — Análise e optimización dos procesos
 — Innovación e desenvolvemento
 — Control de calidade e trazabilidade

Produción
 — Máxima calidade do medio
 — Xestión común dos recursos
 — Técnicas de produción optimizadas
 — Produción de pequena escala

Transformación
 — Máxima calidade da materia prima
 — Análise e optimización dos procesos
 — Valor engadido e novos produtos
 — Certificación

Comercialización
 — Análise do mercado
 — Estratexias de marketing
 — Redes de comercialización local
 — Confianza do consumidor

Turismo
 — Ecoturismo. Natureza e patrimonio
 — Os modos de vida como atractivos turísticos
 — Sinerxías entre diferentes sectores
 — Estratexias turísticas territoriais
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Áreas portuarias

Nova lonxa no porto de Ribeira.

As áreas portuarias e o sector do mar foron o motor económico da Ría, 
sendo a auga a principal fonte de recursos. A pesar da gran reputación da 
que gozan os produtos locais, as perspectivas de futuro non son positivas 
e os sectores produtivos non ofrecen alternativas ás novas xeracións. 

As actividades relacionadas co mar e en concreto os portos deben facer 
fronte a unha nova transformación. Renovar a súa condición de motores 
económicos desenvolvendo unha economía baseada no coñecemento, na 
que a investigación e os proxectos de innovación impulsen a calidade do 
medio, dos seus produtos alimentarios e a súa comercialización.

A oportunidade de repensar as áreas portuarias será clave para a 
revitalización e integración das áreas urbanas, recuperando a conexión 
que existía entre porto e cidade. Considerando la Ría de Arousa como un 
organismo vivo, as áreas portuarias han de ser os “cerebros da Ría”.
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Xestión do medio
 — Análise e investigación do medio natural
 — Máxima calidade do medio
 — Supervisión dos stocks
 — Planificación proactiva

Proxectos innovadores
 — Modernización da industria do mar
 — Economías baseadas no coñecemento
 — Start-ups e novas empresas
 — Novos produtos innovadores

Investigación e desenvolvemento
 — Actividades baseadas na investigación
 — Coñecemento científico e local
 — Formación e novas tecnoloxías
 — Divulgación

Conexión cidade-mar
 — Integración no contexto urbano
 — Eliminación de límites físicos
 — Exhibición das actividades portuarias
 — Novos usos e espazos públicos
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Rexeneración urbana

Porto e “vila mariñeira” de Palmeira.  

Desde hai milleiros de anos a Ría de Arousa serviu de asentamento para 
pobos que baseaban a súa economía na explotación dos recursos do mar. 
Esta condición pódese recoñecer nos depósitos arqueolóxicos estendidos 
ao longo y largo da península do Barbanza, así como os múltiples restos 
patrimoniais ligados á industria do mar, que se reparten a lo longo da 
franxa costeira.

Os sectores produtivos e as súas infraestruturas deron forma ás “vilas 
mariñeiras”, pero sobre todo deron forma a un modo de vida e a unha 
identidade fortemente ligadas co entorno natural.

A protección deste territorio é base do seu desenvolvemento, pero non 
basta con protexer o natural ou o patrimonial, senón que se debe protexer 
todo un modo de vida.
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Conexión co medio natural
 — Integración das áreas portuarias no medio 

urbano
 — Coordinación entre administracións
 — Introdución de novos usos no porto
 — Continuidade dos espazos naturais

Protección da identidade 
 — Protección dos núcleos orixinais 
 — Rehabilitación de edificios representativos
 — Fomento das actividades produtivas
 — Conexión co mar e o medio natural

Centros urbanos activos
 — Atractivo residencial e de negocios
 — Plans de ocupación de edificios en desuso
 — Atracción de actividades ao centro urbano
 — Estratexias de dinamización do comercio

Planeamento respectuoso
 — Planificación supramunicipal
 — Conservación de espazos naturais
 — Contención do crecemento disperso
 — Integración das infraestruturas viarias
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Rede viaria

Estrada AC-305. A Pobra do Caramiñal – Santa Uxía de Ribeira

As comunicacións na Ría de Arousa realizábanse principalmente polo 
mar, conectando núcleos orixinalmente independentes. A conexión destes 
asentamentos por estrada impulsou o seu desenvolvemento portuario e, 
en consecuencia, o seu crecemento económico e demográfico. 

O proceso de crecemento urbano establécese como unha conurbación 
lineal, unha serie de núcleos que se consolidan nas beiras da estrada 
e que configuran un continuo máis alá dos límites municipais. A visión 
integral deste territorio suxírenos un novo modelo de cidade, unha cidade 
lineal e os seus barrios, onde a estrada se converte nun espazo urbano 
moderno de conexión e de relación. 
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Mobilidade territorial
 — Visión supramunicipal do transporte
 — Arousa Norte como cidade lineal
 — Modernización do transporte público
 — Conexións rápidas a polos de actividade

Integración das infraestruturas
 — Plan de humanización da estrada
 — Velocidade reducida da estrada 
 — Carácter da vía adaptado ao seu contexto
 — Prioridade peonil e espazos públicos

Novas alternativas
 — Alternativas de transporte público
 — Penalización do uso do transporte privado
 — Re-configuración e redución de aparcadoiros
 — Rutas seguras a pé e bicicleta
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Colaboracións

Escala. Entre o territorial e o concreto

A identificación da Ría de Arousa como unha unidade territorial, que 
recibe e ten influencia máis alá dos seus límites xeográficos, leva a 
establecer relacións entre unha visión global e unha visión concreta.

Son necesarios, pois, o desenvolvemento de estudos e análises a nivel 
territorial para poder abordar conflitos específicos. As estratexias 
seguidas para intervir no concreto han de estar guiadas por unha visión 
global do territorio. 

Acto de clausura Workshop Ría de Arousa, xullo 2016
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Diálogo aberto con diferentes sectores a través da Fundación RIA

Talento e redes de colaboración

A Fundación RIA asume o papel de liderar este proceso innovador, 
coordinando a investigación e dinamizando o debate, para extraer 
conclusións e deseñar recomendacións e estratexias. 

Sen embargo, para realizar unha correcta análise e deseño de propostas, 
é fundamental reunir o talento da comunidade científica, organizacións 
locais e rexionais e das administracións para traballar conxuntamente na 
planificación dun futuro sostible.
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Patrimonio

Alimentación
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Metodoloxía e produtos

A Fundación RIA quere ofrecer unha visión ampla do territorio, considerando a 
interdependencia entre os diferentes axentes e condicións. Aspírase ao desenvolvemento 
de estratexias integrais e coordinadas que dean forma a proxectos piloto en ámbitos 
predeterminados. A metodoloxía de traballo define pasos lóxicos para chegar á posta en 
marcha do proxecto:

Estudo do estado de conservación dos edificios do centro urbano de Santa Uxía de Ribeira
(Elaboración propia a partir de traballo de campo)
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Estudos e análises
Descríbese amplamente un tema determinado e desenvólvense exames 
detallados das cuestións específicas.

Identificación de conflitos e potenciais
Extráense conclusións dos estudos e análises previas polos que se 
poden destacar áreas de oportunidade e actividades relevantes para ser 
abordadas.

Recomendacións e propostas
Respondendo á visión global e ás estratexias máis territoriais, deséñanse 
unha serie de plans e accións prioritarias para provocar os resultados 
desexados.

Proxectos piloto
Defínese un ámbito determinado no cal se porán en marcha as diferentes 
estratexias. A intención é establecer exemplos extrapolables nos que se 
recoñeza o enfoque integral e interdisciplinario das propostas.

Estado de conservación de edificios no centro urbano de Ribeira
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Proxecto integral — caso de estudo

Caso de estudo. Castiñeiras, Ribeira.
(Elaboración propia a través da identificación de conflitos e oportunidades, mediante o 
desenvolvemento de estudos urbanísticos, económicos e medioambientais)
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Recuperación dos sistemas fluviais
Contención do crecemento difuso

Activación das terras produtivas
Rexeneración dos límites naturais

Cinturón verde

Infraestruturas integradas

Identidade ‘mariñeira’

Portos activos

Reactivación de áreas portuarias
Re-localización de equipamentos
Novos usos deportivos

Produción local de alimentos de alta calidade
Centro I+D+I e formación: “Cerebros da Ría” 
Viveiros de empresas e start-ups

Recuperación de patrimonio
Introdución de novos usos

Posta en valor do patrimonio
Recuperación de tipoloxías singulares
Rehabilitación de vivendas

Humanización da estrada
Tratamento dos pavimentos

Alternativas ao transporte privado
Cidade lineal

Conexión co medio natural
Fronte marítima comercial
Continuidade das rúas cara o mar
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Padroado da Fundación RIA

Sir David Chipperfield CBE, RA, RDI, RIBA

Fundador e Presidente da Fundación RIA 

Sir David Chipperfield naceu en Londres no 1953. Estudou na Escola de Arte Kingston 
na Architectural Association de Londres. Tras graduarse, traballou nos estudos de 
Douglas Stephen, Richard Rogers e Norman Foster. Fundou a oficina David Chipperfield 
Architects no 1985. Foi profesor da Staatliche Akademie der Bildenden Künste, Stuttgart, 
desde 1995 a 2001, e Profesor Invitado por Norman R. Foster de Deseño Arquitectónico 
na Universidade de Yale en 2011. Impartiu clases e conferencias por todo o mundo, en 
escolas de arquitectura de Austria, Italia, Suiza, Reino Unido e Estados Unidos. En 2012 
foi comisario da 13ª Exposición Internacional de Arquitectura da Bienal de Venecia. 
David Chipperfield é membro honorífico do American Institute of Architects e do Bund 
Deustcher Architekten, e obtivo recentemente a Medalla de Ouro Heinrich Tessenow, o 
Premio das Artes da Fundación Wolf, y o Premio DAI (Verband Deutscher Architekten 
und Ingenieurvereine) da Cultura da Construción. David Chipperfield foi nomeado 
Comendador da Orde do Imperio Británico en 2004, Deseñador Real para a Industria 
en 2006, e membro da Royal Academy en 2008. En 2009 recibiu a Orde do Mérito da 
República Federal de Alemaña, e en 2010 foi recoñecido (Sir) polos servizos prestados á 
arquitectura no Reino Unido e Alemaña. En 2011 recibiu a Medalla de Ouro á Arquitectura 
do RIBA, e en 2013, o Praemium Imperiale da Asociación de Arte de Xapón, ámbolos dous 
en recoñecemento á súa traxectoria profesional.
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Louise Dier

Vicepresidenta da Fundación RIA

Louise Dier estudou dereito na University of Cambridge e traballou por primeira vez con 
David Chipperfield Architects no 2004-07 como cliente, cando era Directora de Recepción 
na 32ª America´s Cup e responsable de xestionar tódolos provedores do evento. Cinco 
anos máis tarde, incorporouse a DCA como administradora do estudo, baseándose en 
máis de 20 anos de experiencia en recursos humanos e xestión de proxectos. Louise foi 
nomeada Directora do estudo en 2014, e é responsable da xestión financeira do estudo e 
dos diferentes proxectos, así como de recursos humanos e hospitalidade.

Benito Blanco Avellano

Vicepresidente e Secretario da Fundación RIA 

Benito Blanco estudou arquitectura na ETSAM, Universidad Politécnica de Madrid e 
incorporouse a David Chipperfield Architects en 2014. Cunha experiencia profesional 
de case 20 anos desenvolvida inicialmente no seu propio estudo e posteriormente nos 
estudos de Herzog & de Meuron e OMA (Office for Metropolitan Architecture) como 
Director de Proxectos. Benito foi nomeado Asociado en 2015 e posteriormente Director 
Asociado en 2016. Como director de proxectos é responsable dun importante numero 
de proxectos incluíndo a transformación en hotel da Embaixada de Estados Unidos en 
Londres  e a ampliación e renovación dos grandes almacenes de Selfridges en Oxford 
Street, Londres.

Manuel Rodríguez López

Coordinador xeral da Fundación RIA

Manuel Rodríguez estudou arquitectura na ETSAB - Universidad Politécnica de Catalunya 
e realizou estudos de intercambio na LTH - Universidade de Lund, en Suecia. O seu 
proxecto final de carreira, cualificado con matrícula de honra, centrouse na procura dun 
desenvolvemento sostible a través da implantación dun centro de desenvolvemento 
tecnolóxico dos produtos da madeira. Este proxecto conéctao con David Chipperfield, 
incorporándose en 2016 a DCA Londres para coordinar o Estudo Arousa, pasando en 2017 
a dirixir as actividades da Fundación RIA. 
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