
PRIMERES IDEES FORMALITZACIÓ DE LA FORMA

Una vegada realitzat l'estudi de l'entorn i dels objectius que es volen
aconseguir amb el projecte es comencen a crear proves volumètriques
per mitjà de maquetes per tal d'aconseguir i treballar la forma de la
teulada i combinar els espais interiors segons l'estructura del casc
antic (estructura de places i rampes d'unió).

La primera decisió que es pren és el retall de la coberta segons les
preexistències ja que són la part fonamental del projecte en aquest
cas.

De manera paral·lela s'utilitza el sistema estructural del casc antic per
crear un paisatge intern segons les necessitats, tal i com si es tractés
de places unides per carrers recreant aixi un recorregut d'espai públic.

Aquesta idea, juntament amb la combinació dels efectes lumínics
sol-ombra típics del casc antic conformaren el primer projecte.

DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE

L'evolució de les primeres idees del projecte porten a crear un edifici a
forma de reforma d'un espai molt complexe que prendrà tot l'espai
aproximant-se al màxim a les muralles preexistents i fent-les formar
part de l'edifici. En aquesta proposta es conserva el mur en façana com
a voluntat de màxima conservació.

L'espai interior així com la voluntat de crear les rampes públics que
doni a la ciutat un accés directe i clar al baluard  es mantenen des de la
idea inicial. La construcció d'aquest espai exterior cultural es realitzarà
a partir d'elements esculturals i donant una vital importància als murs
de la muralla preexistents.

En aquesta proposta hi havia un problema a resoldre que era la
connexió del nou edifici amb les mitgeres dels dos edificis circudants.
Succeïa així que al quedar vistes deixaven entreveure un problema en
l'acabament de la ciutat. Paral·lelament, la connexió amb els murs que
no tenen rellevància històrica, i que per tant no són murall, donava
molt poca llibertat d'expressió al projecte a part de no estar justificada
per la manca de valor cultural.

Un altre problema de l'edifci era la dimensió que prenia. Al ser un sol
edifici prenia una pes i un protagonisme que eren contradictoris amb el
teixit del casc antic.

Secció que mostra la
continuïtat entre els espais
"públics" de l'edifici.

Proposta que no permetia
sobresortir la volumetria de
la cota real de les parets del
solar.

L'ocupació total
del solar creava
una altra entrada
que dificultava
l'accés des de la
nova zona
passeig del
projecte urbà.

Ús de les parets mitgeres
per a un ús públic.

DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE (II)

Després d'observar tota la sèrie de dificultats portades per la darrera proposta el
projecte es va intentar millorar considerablement fins a aconseguir la proposta
final que es desenvoluparà en les làmines posteriors. Aquests apunts de projecte
han estat la intermitja fins a arribar a la darrera proposta.

Aspectes canviants:

- L'edifici s'ha transformat en dos edificis independents de manera que
a) S'adequa millor al gra existent del casc antic
b) Crea millor continuïtat urbana
c) Es crea un edifici sòcol plat i tranquil que fa façana a la ciutat i un edifici
muralla que tindrà un caràcter molt més públic. Les encontres entre ambdós
edificis per mitjà de les preexitències donaran joc i espais arquitectònics 
interessants.

- L'edifici es retira de la murall permetent el pas exterior tot i que amb les cotes
dels forjats juga a fer-la ser, encara que separada, la paret de les sales 
adjacents.

- La topografia de la coberta es formalitza tenint en compte
a) Les cotes dels murs existents
b) Les cotes de l'edificació
c) Les necessitats funcionals d'alçáda en cadascun dels punts.

- Creació d'un modulatge per a la coberta i l'espai públic
a) Que tingui el mateix gra que les cobertes del casc antic
b) Que colonitzi tot l'espai de manera regular i donar un cert criteri d'ordre
n un espai originalment tant desordenat.

Pel que fa l'organització interna de l'edifici, tenia coses que encara s'haurien
d'estudiar que eren l'accés en cantonada, al qual se li ha donat una especial
importància i l'organització del programa interior.

DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE (III)

La proposta final ha intentat resoldre l'accés en cantonada i ha girat el
programa de manera que els espais més públics com ara el restaurant
es troben en l'edifici muralla.

S'aconsegueix així una major claretat de la jerarquia d'espais públics i
privats en primer lloc, i en segon lloc donar una major importància a
l'espai del baluard.

L'accés públic al baluard, tant des de l'interior com des de l'exterior de
l'edifici, i laccés principal del restaurant des del baluard donen major
importància a l'espai públic.

L'edifici ha crescut una alçada per composar una façana per la ciutat de
manera que es crearà un joc  escalat de cotes entre els murs i la nova
edificació.

L'accés des del passeig urbà es dissenyarà seguint els criteris generals
de l'edifici i el passeig, és a dir, per mitjà de rampes.

Utilització de les muralles com
a parets virtuals de l'edificació

Treball de les cantonades i de
les façanes

Creació de dos edificis

Utilització del "gra" del casc
antic per a la ordenació del
solar.

Creació de dos edificis


