
RECUPERACIÓ del NUCLI de BEUDA_ Complex Cultural Alta Garrotxa_ 
El projecte s’emplaça  en el municipi de Beuda, dins la comarca de la Garrotxa, a cinc minuts de Besalú i ubicat en una 

petita vall als peus de la Serra de la Mare de Deu del Mont. 

Es composa per tres sectors d’intervenció diferents els quals comportaran tres sentits diferents al projecte: 

 - El paisatgístic

 -

_ Recuperant unna antiga traça històrica d’unió entre Castell de Beuda i el poble 

 El social

 - 

_ recuperar els espais que amb el temps havien perdut el seu ús 

L’arquitectònic

 

_ la rehabilitació del Castell de Beuda i la construcció d’un nou volum en el poble de Beuda. 

ANTIGA TRAÇA HISTÒRICA_ El projecte té com a punt inicial la recuperació, i a la vegada, la potenciació 

d’una antiga traça històrica que comunica en sentit est-oest (longitudinal) el Castell Nou de Beuda amb el 

poble del mateix nom.  Consisteix en un petit caminet de 450 metres de longitud, sense asfaltar, de reduïda 

amplada, totalment irregular i sense cap tipus d’arrenjament. 

 ZONA VERDA_ Aquesta comunicació longitudinal es bifurca a la vegada en sentit transversal (i 

paral·lela a la vora dels afluents del riu fluvià) creant, així, una zona de lleure que permet unificar la resta 

d’accessos als diferents indrets d’interés que envolten el nucli rural de Beuda. És a dir, es busca la creació d’un 

parc-itinerari pels indrets més propers i amb més carisme de l’entorn que ens envolta. 

 

CASTELL DE BEUDA_ Per tal de fer efectiva la comunicació Castell – Poble cal implamentar una nova activitat 

dins del Castell, a fi de convertir-se en un reclam per als visitants. El projecte s’iniciarà en la recuperació de 

l’antiga forma volumètrica del Castell (segons els plànols trobats de Josep Danés i Torres 1917) en els quals es 

descobreix una major superfície construïda del Castell mitjançant una planta quadrada amb un gran pati 

central interior i amb la torre de l’homenatge. D’aquesta manera, es posseirà una distribució circular al voltant 

del pati que ens permetrà alliberar les estances interiors dels envans inecessaris permetent majors espais per a 

l’activitat de Museu i Centre Cultural del Patrimoni Romànic Local. 

Per tant, com a conclusió, la rehabilitació del Castell de Beuda es basarà en la construcció d’un nou volum a 

Nord-oest que ens proporcionarà la creació del pati interior amb escala distribuidora i mitjançant passarel·les 

metàl·liques penjades que ens permetran optimitzar i aprofitar millor els espais interiors.  

De la mateixa manera, els volums annexats al Castell (antics estables) es modificaran a fi de crear una nova 

entrada al recinte del Castell amb contacte directe amb l’antiga traça recuperada entre poble – castell. 

 

POBLE  DE  BEUDA_ Finalment, es recupera l’antiga forma urbana del nucli de Beuda amb la reconstrucció 

d’unes antigues edificacions (enderrocades pel seu mal estat de conservació) 

D’aquesta manera s’intenta crear una nova entrada a la vila relacionada i annexada amb la proposta del 

recorregut entre Castell de Beuda i poble de Beuda 

Aquest nou volum ens permetrà crear a la vegada, un perímetre tancat per a la plaça intensificant, així, la 

relació d’amplitud – opressió entre carrer – plaça. 

L’edifici  seguirà l’estètica del poble ( fusta , pedra, cobertes a dues vessants ) i tindrà un ús d’espai d’acollida 

per als visitants, ja que hi ha cases rurals a l’entorn, però a certa distànica amb l’inconvenient d’haver-se de 

desplaçar en vehicle. Consistirà en quatre aprtaments i amb un punt d’informació turístic amb punt de lloguer 

de bicicletes incorporat  a fi de  realitzar les rutes turístiques del romànic garrotxí. 

 

 

 


