
0 
m

5 
m

L A     V I L A     D E    B E U D A  _

DI
RE

C
C

IÓ
  S

EG
UE

RÓ

D
IR

EC
C

IÓ
  B

ES
A

LÚL'espai que conformarà l'ubicació del projecte dins el nucli rural de Beuda es correspondrà al solar situat a l'extrem sud-oest de la vila.

En l'actualitat, aquest solar únicament acull  les  restes  ( murs antics de pedra d'argamassa )  de  tres  edificacions existens en l'antiga
geometria de la Vila.  Aquestes estaven destinades  a  un  ús d'habitatges  particulars.

En el moment  de  la realització del  projecte només es  mantenien en  peu algunes  parts dels  murs perimetrals  de les  construccions,
concretament, les façanes transversals i una part de la façana sud. Aquest fet es justificava per l'enderroc per part de l'ajuntament de
Beuda, l'any 1995,  com a conseqüència de  la possible producció de danys a causa del seu  mal  estat  constructiu  i  estructural.

Geometricament,  el solar de  Beuda disposa d'una forma totalment irregular. En les orientacions a nord i a sud es delimita mitjançant
uns murs de pedra, els quals s'identifique com a antigues feixes agrícoles.

L'accès  al solar es  realitza per  l'extrem  oest a cota +0  i amb contacte directe amb l'antiga traça històrica recuperada  pel projecte
entre el Castell de Beuda i la Vila del mateix nom.   En canvi,   per  l'extrem  est,   l'accès  s'haurà  de  realitzar  a travès  d'unes escales
ubicades al costat de l'ajuntament  i  que ens comuniquen directament  amb la plaça, ja que el solar es troba a cota -2'5 metres  per
sota de la rassant del carrer d'accès al poble.

OBJECTIUS DE  PROJECTE_
1.- Creació d'una nova entrada a la Vila ( amb comunicació directe amb l'antiga traça entre Castell i Poble)

2.- Recuperació de l'antiga forma urbana del nucli de Beuda mitjançant la petjada deixada pels antics murs de pedra.

3.- Creació d'una zona de lleure (zona verda)

4.- Creació d'una zona d'acollida per als possibles visitants.

PROJECTE_

El projecte  consistirà en la  projectació  d'un  nou volum  edificat situat dins el perímetre dels antics murs de pedra, de manera que, es
voldrà mantenir exactament  la mateixa  forma  urbana  del passat.
D'aquesta manera, el volum crearà una línia constructiva que ens permetrà donar un caràcter de façana al carrer d'accés a la Vila, i
a la vegada, exemplificar la sensació d'espaialitat-opressió amb la plaça central de davant l'esglèsia.
El programa del projecte es basarà en la creació  de  diversos  apartaments  per  als  visitants,  d'una  petita  botiga  de  comestibles  i
premsa (per al subministrament diàri als diversos veins sense haver de realitzar un  desplaçament  a les poblacions veines),  d'una  sala
polivalent ( per a possibles reunions )  i  per un punt  d'informació  turistic amb un  punt de  lloguer de bicicletes incorporat que permeti
potenciar i gaudir de les multiples rutes distribuides dins les contrades del municipi.)

PATRONS  D'ALEXANDER_

    ....Este  patrón  forma  el núcleo que  genera  un NUDO DE ACTIVIDAD (30): también puede ayudar a generar  un nudo sólo con su
presencia,  con  tal de  que esté correctamente  situado a  lo largo  de  la  intersección  de los  caminos  que la gente  usa  con  mas
frecuencia. También puede contribuir a generar una COMUNIDAD DE TRABAJO ( 41 )...
Una ciudad necesita plazas  públicas, que son  espacios públicos de mayor tamaño. Pero cuando son demasiado grandes, parecen
desiertos y se perciben como tales.

Haga plazas públicas mucho más pequeñas. No debe tener más de 14-18 m de anchura; en ningún caso debe superar los
21 m. Eso es aplicable a su anchura en la dirección más corta.

La vida de una plaza pública se desarrolla espontáneamente en torno a sus bordes. Si éstos fallan,  tal espacio  nunca  adquirirá  vida.

 Rodee los lugares públicos de reunión con bolsas   de  actividad,  es decir,  con áreas pequeñas, parcialmente cerradas y
repartidas por los borde,  que   penetren  dentro  del  espacio abierto que queda  entre  los caminos   y  alberguen   actividades  que
induzcan de modo natural la parada y la permanencia.


