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el projecte

DESENVOLUPAMENT DE LA IDEA

El solar de 3000 m2 té una forma geomètrica accidentada
degut als diversos traçats antics.

1/500

TRAMA SEGONS LES PREEXISTÈNCIES

La regularització del solar es fa per mitjà d'una peça de
10mx12m que correspon a una mitjana de les teulades de
l'entorn.

El més fonamental seran les 2 direccions segons la línia de
muralla i el mur de pedra del baluard. Serà fonamental
que des del castell es llegeixin les preexistènvies. A part es
deixa una distància mínima de 2 metres que permeti el pas a
través de la muralla.

En tercer lloc, es contemplen els dos únics llocs on les
preexistències permeten els accessos.

RECORREGUTS INTERIORS

Es crea així un recorregut intern que serà la continuació del
sistema d'espais verds desenvolupat prèviament.

ACCESSOS

L'espai de comunicacions tindrà una relació directa amb les
parets de les muralles de manera que hi haurà dos
accessos (perquè tenim dos programes diferents). Aquests
dos accessos seran:

- Accés a cantonada: accés a restaurant. Accés al públic en
general. La cantonada on es troben el camí històric, l'accés
dels vehicles.  La cantonada en planta baixa serà alliberada i
completarà l'actual plaça d'entrada.

"La cantonada és el lloc de trobada... l'espai de tensió. El
conflicte latent " Manuel de Solà Morales.

- Accés portal: accés a la zona més lúdica: museu, sala
d'actes, zona de direcció i accés al baluard. Comunicació
interior amb el segon accés i accés al baluard.

- Accés zona verda: accés peatonal des del passeig que es
construeix.

- Accés de serveis: accés per a l'entrada de l'alimentació.

Un segon punt important serà la interacció amb el mur. En
tot moment seran fonamentals les vistes i per això en
l'edifici restaurant, l'organització espacial interior es basarà
en l'obtenció de les vistes òptimes.

Creació de la coberta TOPOGRÀFICA
Creació de plans segons la geometeria donada, tant en la
coberta com en la pavimentació de la part baixa del solar.
Les cotes en ambdós casos assoliran el nivell màxim de les
parets de manera que juguin un paper fonamental a l'hora
de crear el paisatge interior.

L'alçada màxima de la coberta és la del baluard de manera
que mai es crearà un impacte visual segons la nova edificació
donant així tot el protagonisme a les parets històriques.

INTERACCIÓ AMB LES PARETS HISTÒRIQUES
Els espais d'interrelació amb les ruïnes són fonamentals. Per
això s'ha treball amb la tercera façana o façana-muralla amb
els diferents graus d'implicació de les estàncies interiors amb
les parets de les muralles.

LA SEGONA COBERTA

La coberta de l'edifici restaurant serà una coberta plana que
no prendrà el protagonisme a l'altre coberta.

Tindrà una pendent mínima i es foradarà creant dos patis
successius.  A més a més concentrarà tota la línia de
xemeneies i ventilacions fonamentals per les cuines a la zona
de la façana.

L'objectiu d'aquest segon cos és que estigui al màxim de
simplificat.

Es crea a la vegada un petit moviment en el contacte amb
l'edifici conseqüent, enretirant-se una mica i creant, per tant,
una línia d'ombra i una certa discontinuïtat en la façana.

L'estructura

Una vegada formalitzada la forma de la coberta es
regularitza per mitjà d'una estructura més o menys uniforme
que ajudi a crear en tots els casos el màxim rendiment i les
sensacions desitjades en cadascun dels espais.

Paral·lelament, es creen transparències en la coberta en les
zones de pas, en els recorreguts que seran, una vegada més,
la part més fonamental del projecte.

(a)

(b)

(c) (d)

Sitaucó sala d'actes: la paret té exactament
l'alçada de l'estància de manera que malgrat la
separacií (mínima de 2 m) actua com a paret
de la sala d'actes.

Il·luminació zenital a través de la sala d'actes.

Situació biblioteca i sala d'exposicions. La sala
d'exposicions dóna major espai a la paret de la
muralla. La biblioteca té com a paret la muralla.

Il·luminació zenital a través de la rampa.
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(b)
(c)

(d)

PLANTA COBERTA

Ubicació de la planta coberta en l'entorn (el carrer històric)

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA ACTUAL

Edifici muralla
Útil 1839m2
Construïda 2451m2

Edifici sòcol
Útil 1237,8m2
Construïda 180m2

Total superfície construïda 4271,4m2
Total superfície útil 3076,98m2
Percentatge utilitzat 72,03680292%

H1

H2

H3

Cotes segons muralla

La membrana

La formalització de l'envolvent  es fa a través de l'estudi de
les diferents seccions prioritzant:

-el pas públic a través de les rampes
-construint la topografia de la coberta
-fent del restaurant l'element central de les circulacions
públiques

SECCIÓ EN PLANTA


