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estudi del solar i el projecte

MORFOLOGIA DEL TEIXIT EN EL CASC ANTIC.

L'estructura del casc antic està formada per carrers amb molt de pendent que s'expandeixen en espais
més grans conformant places. Aquests són els espais d'interrelació entre la gent del poble i per tant els
espais de major activitat. L'estructura com a tal és també la manera com s'ha d'entendre el projecte ja
que l'organització d'un espai interior de grans dimensions a de seguir la lògica del lloc  l'hora que
convertir-se en una part més del teixit.

L'ESTRUCTURA EN EL SOLAR

L'estructura del projecte, doncs, s'implantarà seguint la lògica de recorreguts del lloc. Hi haurà uns espais
públics que es comunicaran per mitjà de rampes i que tindràn l'estructura de places. Després es cubriran
per mitjà d'un envolvent que construeixi l'estructura irregular del lloc, que es desenvolupi respectant el
context històric del solar i que a la vegada creiï un edifici abocat al seu interior, on l'accés de llum i de
grans espais públics és més senzill que a l'exterior.

ESTUDI HISTÒRIC

ESTUDI DEL SOLAR

ESTUDI HISTÒRIC

CADASTRE

PLANEJAMENT
AJUNTAMENT

GRAU DE PROTECCIÓ

AIXECAMENT DEL SOLAR

TEXTURES DEL SOLAR

ESTUDI DE LA TOPOGRAFIA DEL SOLAR

Espais públics i de circulacions

Accessos des de carrer

Zona de moviments verticals
(allà on el solar ho permet)

Envolvent que es construeix segons
l'estructura del lloc.

Es retalla per les traces de força de les
parets existents de manera que respecta
al màxim l'estructura preexistent del solar.

DOS PLACES PER DOS PROGRAMES

Estructuració de l'espai interior amb dos espais públics
corresponents a dos programes.

RECORREGUTS (RAMPES)

CONSTRUCCIÓ SECCIÓ SEGONS PREEXISTÈNCIES

Estructuració de l'espai interior amb dos espais públics
corresponents a dos programes.

DUES DIRECCIONS VÀLIDES. ACCÉS AL BALUARD.

L'espai que dificulta el projecte i s'inscriu dins d'un discurs major.

Reforma d'un espai complex

EFECTES SOL-OMBRA

Estructuració de l'espai interior amb dos espais públics
corresponents a dos programes.

ENVOLVENT

Es retallarà segons les preexistències i en busca de la forma que
expliqui el lloc.

El cadastre en aquesta zona està desactualitzat. Hi existeixen edificacions que són presents a principis del
segle XX. Les línies antigues segueixen l'alineació d'ambdós carrers.

(01)

(02)

(03)

El fortí de Sant Carles és inclús conegut com l'antic castell.Era un
punt defensiu de la ciutat important per les vistes i el domini que
té sobre la ciutat. És l'únic fortí que es conserva de la ciutat i
està molt vinculat al castell. Consta d'una escala d'accés avui
deteriorada i una zona de baluard a una escala menor.

El mur de l'antiga muralla de la ciutat i per tant un valor a l'hora
d'entendre l'espai de la ciutat. Serà un mur fonamental. Com es
pot observar a les fotografies, té dues parts diferenciades; la
primera i més baixa està formada per roques més treballades i
de formes polièdriques degut a que en el contacte amb la terra,
les muralles es construïen amb major resistència. a la part més
alta s'hi troba una paret de pedra disgregada, igual que a la
zona del baluard de Sant Carles.

La forma en planta del l'antiga muralla  parteix del portal de
Santa Magdalena.Té una forma curvada segurament degut al
traçat anterior del XIV.

El mur 2 és el mur de l'antic polvorí. antigament, en èpoques
carlines, formava part de la fortificació de la ciutat i era
l'antic polvorí. durant el segle xix i xx s'hi establiren, en el
solar, dues fàbriques a petita escala, una de pasta i l'altra de
terrissa. avui dia encara es conserven els nínxols on es
guardaven les terrisses. el mur té una amplada de 1,30m i
unes dimensions importants. actualment en resta el mur de
contenció.

El mur 3 és antic però no correspon a cap tipus de fortificació
(mur de contenció de terres). No es tindrà en compte a l'hora
de fer el projecte.

L'ajuntament planteja un pla especial per aquesta zona de manera que les restriccions de tipus urbanístic
no són gaire estrictes. El pla especial té dos objectius: revalorització de la muralla i eixamplament del
carrer de Santa Magdalena. Planteja la construcció d'habitatges de tipus social amb una alçada
edificatòria de PB+3. La superfície en planta del solar és de 2905m2.

El pla de millora urbana de l'ajuntament planteja una  relació protegida d'espai públic (passeig) que
acompanyi la muralla fins al carrer de l'Harmonia.

Pla especial amb creació d'edificació.

La muralla actualment no té un valor de protecció. La zona protegida és el portal de santa Magdalena
però el traçat de la muralla no ho és.

Elemets d'enderroc

Zona de protecció

Recinte emmurallat
Superfície 1520m2

Superfície
1100m2

Superfície
206m2

Superfície
36m2
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EL SOLAR 1/500

EL SOLAR 1/500


