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ANNEXES    CASTELLL   DE   BEUDA_ Punt  informació_  Cafeteria / Restaurant _

El programa  a  desenvolupar  en  els  annexes del   Castell de Beuda   consisteix  en  l'ubicació d'un  espai  destinat a  Punt d'informació / taquilles  i a una petita cafeteria /
restaurant per tal de proporcionar una zona de restauració als possibles visitants del castell. D'aquesta manera no hi ha la necessitat de desplaçar-se fins a la vila de Beuda.

Després de realitzar  l'estudi patològic  de les  estances interiors del  Castell de Beuda  es pren la decisió de rehabilitar, per complert, tota l'estructura dels volums annexats a
aquest, ja que s'hi ha detectat:

- Forjats afectats per fissuracions en les seves bigues i amb l'aparició de corcs. De la mateixa manera, hi ha l'aparicó de desprendiments de parts del forjat.
- Gran aparició d'humitats per capil·laritat del terreny en la seva planta inferior.
- Teulada composada simplement per llates i teules àrab. Filtracions, aigua, aire i llum.

El projecte es  basarà  en  el  manteniment  dels  murs de càrrega de  mamposteria  que composen  la  planta  inferior  del volum, a fi de,  matenir l'antiga forma edificatòria
d'aquest.  De la mateixa manera, es mantindrà la façana Nord - Est  pel seu caràcter històric, ja que disposa de  tres  obertures d'estic romànic  que ens avalen el recorregut
del castell al llarg de l'història  (des del  segle XI ).

La nova  estructura es  basarà en  forjats de llosa de formigó armada  massissa i  de murs de  càrrega del  mateix  material constructiu.  El fet que la  planta  superior sigui de
majors dimensions  a les de la  planta soterrani ens permetrà crear una cambra ventilada ( ressolució humitats parets planta soterrani ) , en la que, a la vegada, els seus murs
de contenció de terres  i/o els encamissats dels murs d'argamassa existents es convertiran en l'estructura de sustentació del forjat superior i de la coberta.
D'aquesta manera, únicament  serà necessaria la col·locació d'una filada de pilars metàl·lics de perfil  HEB 100  en la planta baixa.  Així, s'aprofitarà al  màxim l'espai interior
disponible.

Finalment,  el nou  volum  edificat  apareixerà  a la  visió del  conjunt com una  "caixa indiferent"  infiltrada, ubicada i/o encastada en l'interior dels murs originals de  planta
baixa.  Es creu c onvenient e l  concepte "caixa" pel  fet d'estar  en  contacte  directe amb uns  murs antics de pedra, els quals, majoritariament,  es podrien arribar a definir
mitjançant adjectius com ara solidesa, contundència i/o massivitat

Per exemplificar aquesta  sensació de  "caixa" tancada, les  façanes es  construeixen  mitjançant  una  façana  ventilada amb llistons de fusta  com a acabat exterior.  No hi
haurà l'aparició d'obertures  remarcades,  sinó que aquestes  es crearan a  partir de l'esponjament dels diferents  llistons .   És a dir, la  distància entre  llistons anirà variant en
el moment de crear una oberura per tal de  proporcionar  diferències de tons, de textures ,  i a la vegada, per permetre  l'entrada de llum natural  cap  a l'interior  del  local i
per permetre la vissió de l'entorn des de l'interior d'aquest.
Finalment, la façana girarà per formar la coberta , la qual consistirà en una coberta  invertida  no  transitable  amb  un  acabat  exterior  de  fusta  ( acoplada  mitjançant
rastells  de fusta,  els quals crearàn les pendents per evacuació d'aigües )

SECCIÓ  TRANSVERSAL  ANNEXES   A-A' _   Escala de xapa penjada de forjat_

SECCIÓ  TRANSVERSAL  ANNEXES   B - B' _   Punt  informació_

SECCIÓ  LONGITUDINAL  ANNEXES   C-C' _   Cafeteria / resturant_
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DETALL  1 DETALL  2

Creació d'una  cambra ventilada per a assecar els
murs existents de mamposteria molt afectats per les
humitats produïdes per la capil·laritat del terreny.

Els murs  de  contenció  perimetrals, a la vegada es
convertiran  en   l'estructura   de   suport  del   forjat
interior i de la coberta

Encamisat de formigó.
Reforç interior de la façana
existent de grans obertures.


