
Museu història Romànic
Centre  Cultural
Nucli de serveis

Es distribueix en dos   sectors ben diferenciats,   planta baixa  i  planta segona i tercera,   de manera  que  en cas

D'haver d'utilitzar l'ascensor, únicament cal realitzar una parada.

S'ubica en planat baixa coincidint amb les  estances de major antiguitat   ( segons  l'estudi  d'estatigrafia   ja que
són les  que   poseeixen el  major  nombre  d'elements de  l'estil romànic,  com  per  exemple,  els  sostres  coberts
per voltes de canó  de directriu  rebaixada o  per arcs d'aresta.   De la mateixa manera,   el cos rectangular ado-
sat a la torre de l'homenatge ( plantes 2º i 3º ) també resulta esser de les fases de construccions més antigues.

En les plantes  2 ºi 3º,  poseeixen  un gran  doble espai,  el qual es resoldrà  mitjançant la colocació d'unes  passa-
rel·les de ferro  adosades   als  murs  de  tancament  de  pedra ( imitant  l'edat medieval)  els quals crearan un re-
corregut al llarg de tot el seu  perímetre.   Aquest  serà  utilitzat  per a  seguir un  recorregut de  panells informatius
i històrics enganxat en les parets. 

Els espais destinats a albergar les activitats del  centre cultural  es situen en el volum de nova  projecció orientats
a nord oest.
La necessitat de possessió de sales polivalents o de sala de conferències amb total independència,  ens  fa distri-
buir-les en el final dels recorreguts (com passa en la planta  2º i 3º amb la sala  d'actes).   D'aquesta  manera,  no
existeixen circulacins que acabin en un punt mort.   A  més  a més, s'intenta que  totes  les   zones de trànsit ( pas-
sadissos)  posseeixin  el   màxim   d'il·luminació  i que  formin part  d'espais  més  amplis   separats   unicament per 
algun mobiliari d'alçada reduïda.

Es destina un espai comú en totes les plantes en el punt de connexió entre  l'antiga construcció

i el nou volum projectat. 
L'ascensor  únicament pot ésser situat en  aquest  punt  per tal  d'arribar a tots els espais que  al-
berga el castell, salvant la diferència d'alçades.
De la mateixa  manera,  el nucli  de serveis públics es situa també en aquest punt de la planta i
agrupats en planta a fi de facilitar el pas de les  diferents instal·lacions.

Aquest  espai  destinat  als serveis  públics s'ubica  conjuntament amb l'accès a l'interior del cas-
tell  per  les escales  del pati interior,  a fi  de crear a  la vegada un petit espai de distribució cap
a les diferents  activitats relacionades  amb el  museu d'història o amb el centre de cultural.

El projecte consisteix en recuperar el pati interior  existent  anteriorment  segons la  hipotesis de
Josep Danés (1917)  a fi d'ubicar-hi  l'escala  distribuidora  de les  diferents activitats realitzades

dins del castell.

D'aquesta manera, es posseirà d'una distribució circular al voltant del pati interior i a la vegada
permetrà alliberar altres  estances interiors ( com  per exemple treure l'escala de nova construc-
ció de la planta 1º  o no haver de situar passadissos  interiors per a produir  una bona circulació
pels diferents espais.
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Entrada  directa  des  del
camí  unió  Beuda-Castell
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Recuperació antic cam
í

Modificació  dels   volums
per   tal   de   crear    una 
nou    accès    al    recinte
del    Castell    de   Beuda

Reformar  les  cobertes superiors  a fi de substituir les biguetes de formigó armat
de perfil I  existents  en  l'actualitat,  com també, els  tres  pilars  de  maó  massis
situats en el centre de la sala i encarregats de la sustentació i transmissió de les
càrregues de la coberta fins al terreny.
La rehabilitació  de  la  coberta  consistirà  en  retornar al  passat  mitjançant la
intenció   de  recuperar  una  estructura  d'encavallades  a  base  de  jàsseres i
biguetes de fusta laminada.

Creació d'una estructura de passarel·les superiors penjades de
la coberta a fi de permetre una millor accessibilitat a tots els
ambits del castell.
De la mateixa manera, permetran gaudir de les vistes
aportades pels quatre finestrals situats en la part superior de la
façana principal.

Recuperació d'un pati central en el qual s'hi
ubicarà  l'escala  principal  d'accessos  a les
diferents activitats.
Aquesta  serà  l'encarregada  de millorar les
diferents  circulacions i  haurà  de  permetre
una excel·lent organització
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Estructura de nova projecció


