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ESTRATÈGIA BASES DE LA PROPOSTA

L'intenció principal del projecte és la de mantenir el casc antic de Dosrius en un

bon estat i adaptar-lo als nous usos de vida per tal de que en un futur es pugui

garantir el seu funcionament mitjançant una sèrie d'actuacions de diferent

caràcter , evitant així, que caigui en desús.

CONSOLIDACIÓ DEL CASC ANTIC DE DOSRIUS

El projecte detecta els volums

/elements que són o be obsolets, o

claus per a el desenvolupament del

projecte.

- Les dos últimes ampliacions de la

"rectoria vella", corresponents els

ambdós a mitjans del s.XIX, incloent el

pont, desapareixerien donant pas a

una volumetria nova i conservant la

part original de la masia construïda al

s.XVII .

- La "rectoria nova", per tal d'alliberar

la totalitat de l'entorn de l'església, i

així poder aconseguir la connectivitat

al seu voltant.

- El "baptisteri", que és la part corresponent a la capella que està a la part de

llevant del campanar.

Emplaçament Proposta

Per tal de garantir el bon funcionament de la zona i fer-la atractiva, s'hi generen

uns espais lliures al voltant del "Motor" de la zona, l'Església, i aconseguir donar-li

la volta. També es pretén ressaltar els contraforts de l'església a on actualment hi

ha la rectoria nova, que està en desús.

ALLIBERAR L'ENTORN DE L'ESGÈSIA I GENERAR NOUS ESPAIS PÚBLICS

En la zona on s'ubica el projecte, és un lloc clau per a acabar d'enllaçar el casc

antic del poble de Dosrius amb una zona de nova urbanització construïda al

voltan de l'any 2000, Can Vallmajor, així doncs el casc antic de Dosrius guanya

en importància dins del poble, i sobretot en recuperar la centralitat.

Aquesta nou vincle anirà lligat amb la connexió original que atravessava el poble

d'un costat a l'altre i direcció cap a Canyamars. Aquest camí el formen unes

escales anomenades "l'Empedrat".

Així doncs s'intenta connectar el centre seguint unes bases establertes i donant-li

a l'espai una nova dimensió i identitat per tal de garantir el seu funcionament.

CONNECTAR EL CASC ANTIC AMB UNA ZONA NOVA DEL POBLE

Al poble de Dosrius hi ha una mancança d'alguns serveis i equipaments degut al

creixement que ha tingut en les últimes dos dècades.

Manca una Biblioteca, però una biblioteca d'unes dimensions petites, i que pugui

tenir diferents funcionalitats si s'escau.

També és necessari la disposició d'una sala d'exposicions i d'actes per a aportar

patrimoni cultural al poble.

NOUS EQUIPAMENTS NECESSARIS PEL POBLE

Amb l'estudi anterior de l'esglèsia es pot comprobar que és un element

patrimonial molt important per a el poble i un  referent visual.

Però també es pot observar i es pot entendre que el resultat de l'actual

volumetria irregular de l'esglesia ve donat per un creixement condicionat per

molts factors diferents, ja sigui la manera de construir de les diferents èpoques,

observan-se en la seva materialitat i els seus acabats, o be la situació econòmica

de cada moment, etc.

Tenin en compte l'ús actual que té l'església al poble, sent un espai clau en la

seva ubicació i amb una mancança d'activitats molt gran, afegint l'antiguitat de

l'edificació, i l'estat d'alguns dels seus elements, es considera com a un element

de potencial projectual molt elevat, impossible d'obviar l'actuació sobre ella

millorant-ne les condicions i l'accessibilitat, i entendre que pot ser un  element

polifuncional,  poden albergar altres activitats, i compartir alguns privilègis que

actualment té.

RE-UTILITZACIÓ DE L'ESGLÈSIA

- Es millora l'accessibilitat de l'església, realitzant un nou accés per el campanar

en la seva façana nord, aquest nova obertura lateral té una doble entrada que

fa de filtre, respectant així la independència d'usos, i a la vegada respectant les

dimensions de la capella existent.

- Es reconstrueixen les escales d'accés al campanar i a la coberta i

s'acondicionen per a ús de pública concurrència. El fet que campanar sigui

l'element més emblemàtic del poble, fa que sigui un atractiu molt gran la

possiblitat de poder-lo fer accessible.

- Es complementen les connexions verticals amb un ascensor nou d'una identitat

pròpia, annex al campanar.

- Es refà la coberta de la nau principal de l'església, on actualment hi ha el

"quarto de les olives".

Es considera aquest espai com a clau per a la intervenció a l'esglèsia, ja que és

un lloc actualment d'accés quasi impossible, i acondicionar-lo suposa la millora

dels accessos i de tots els serveis de l'església, i emfatitzar que és un punt singular

del poble, ja que gaudeix d'unes vistes privilagiades.

El projecte té un programa variat que va en funció de les necessitats del poble i del nou espai

projectat.

- BIBLIOTECA

Actualment no hi ha cap biblioteca en cap dels tres nuclis urbans que té Dosrius, així doncs és un

equipament necessari per el poble

- BAR RESTAURANT

Per tal de donar una varietat d'usos i consolidar el centre es considera clau incloure una activitat

del sector terciari.

- SALA POLIVALENT

L'espai es concebeix com a espai multiús per albergar conferencies, activitats, i permanentment hi

haurà una exposició de la història del poble.

També funcionarà com a mirador, ja que té una de les vistes mes privilegiades del poble, sent un

atractiu inmens.

- ESPAI PÚBLIC

És molt important disposar d'uns espais amb unes dimesions mínimes per tal de garantir el seu

atractiu i així doncs, evitar la descentralització del poble i modernitzant el casc antic

Intervenció

Programa

Volumetria exterior

La idea és la de recuperar l'identitat

d'un element tan important per

l'església
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