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CASTELL   DE 
BEUDA

Es  decideix projectar  en la recuperació  d'un antic camí
que unia  el  poble  de Beuda  amb el seu Castell, mitjan-

Consisteix en unes plaques de ferro  disposades  aleato-
riament i de  manera  irregular  sobre el  terreny i al llarg 
de tot el camí.   Aquestes podrien incorporar grabats his-
tòrics, de manera que  tant  sols  amb el  recorregut  fins
al castell,  el visitant  pugui  adquirir una imatge sobre la
història del municipi.

LES MURALLES_

En  els  entorn dels Castell  s'hi  ubicarien  uns pilotis de 
ferro ,   els  quals  portarien  incorporats  la   il·luminació 
nocturna de ls espais que envolten. 

Aquests  es  disposarien sobre les traces històriques de
les antigues muralles

Conclusió: es buscaria  distingir  a  simple cop  d'ull l'am-
plitud de l'antic recinte fortificat del Castell
De la mateixa manera,  es podria jugar amb la distància
dels diferents pilotis d'il·luminació per tal de distingir a la
vegada la situació exacte de la muralla:

    - pilotis + junts ----> proves existència  exacte muralla

    - pilotis + separats ----> dudosa existència muralla

RECUPERACIÓ  TRAÇA  HISTÒRICA

Dins  del  recorregut  es  decideix  projectar  un espai de
grans  dimensions  destinada  a  un  tractament  de parc,
d' espai  de lleure  tant pels  visitants com pels habitants
del mateix poble.

S'ubica  en   l' encreuament  dels  dos   afluents  del  Riu 
Fluvià,   ja  que  consisteix  en  la  zona  de  terreny amb 
menor pendent.

Mitjançant  aquest  parc,   i a un  passeig que  passa  pa-
ral·lelament  amb  el riu   ( en el qual s'hi situen diversos
zones  de  repòs  i de  bancs d'estada)   s'intenta unificar
tots  els  diferents caminets  que existeixen en el territori.
D'aquesta  manera,   a  part  de  visitar  el  mateix castell, 
també  ens  podem  desplaçar cap a la Font de la Quera
o direccionar-nos  cap a  les  mines  d'extracció d'alabas-
tre.

PARC  /  ZONA  LLEURE

PROPOSTA_  ESPAI  PUBLIC / ZONA VERDA

NUCLI   DE 
BEUDA

çant un caminet format per un entarimat de fusta (seguint
la mateixa tipologia amb la qual es tracta el solar de Beu-
da i els espais publics a l'aire lliure del recinte del castell.
A la  vegada ens  trobarem  amb  unes plaques  de  ferro 
disposades aleatòriament a terra.

FONT DE LA QUERA_ Antics safreigs _

CASTELL  DE  BEUDA _

NUCLI   VILA   DE   BEUDA _
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PROJECTE    URBANISTIC_

E l  projecte  d'urbanització  de  la  recuperació  de
l'antiga  traça històrica es programa amb l'objectiu
de  conservar  l'entorn  tal   i  com  l' hem    trobat:
l'actuació  té  com  a  objectiu  conservar amb una
mínima  intervenció   humana  un  paisatge   actual
composat  per  alguna  traça  antiga agrícola, una
vegetació   pròpia    basada   en   pins  i/o   oliveres
(turonet)  i un  petit "corriolet" de terra remarcat pel
trànsit de persones.

Per   tant,  el  projecte   es   limitarà   simplement   a
marcar  el  traçat de camins entre la vila i el Castell
de   Beuda   consolidant   el  paisatge  davant  una
possible   erosió   física   futura   que  podria acabar
provocant la seva desaparició

TURONET  VILA  BEUDA_
Com  que   les   intervencions   s'hauran de realitzar
amb  una  certa  pendent,   es  decideix pensar en
una    actuació   a    base   de    petits    "murets  de
contenció" de les terres que el conformen.

Constructivament,   es  realitza  en  primer  lloc  una
excavació   seguint   el   traçat  del  camí   sobre  la
pendent.    Una  capa  de  formigó   en   massa de-
limitarà  i  anivellarà  l'àmbit de cada esglaó que es
formarà amb una xapa  plegada d'acer cortén  de
grans dimensions ( 3000 x 1500 mm, e= 8mm).
En el seu interior es reomplirà amb un gavió, el qual
quedarà  ocult amb la missió d'assumir la funció de
contenció  (així  les  planxes  d'acer  acumularan la
mínima empenta possible) Una vegada situades les
planxes, es soldaran entre elles i es fixaran a la base
mitjançant  unes  pletines  diagonals  soldades a les
plaques d'anclatge previstes en el formigó.
Entre  els  gavions ( reomplerts amb pedres extretes
de   l'entorn   més   proper)   i el  terreny  natural  s'hi
disposaran   uns   tubs   drenants    a   fi   d'evitar   la
acumulació d'aigua en els murs.
Finalment,   es  recobreix tot el conjunt gràcies a un
filtre geotextil ( evitar la penetració  de  grava en el
tub drenant)  i es col·loca una capa de terreny ben
compactada   a   sobre  formant   la superfície final
trepitjable pels visitants.

PARC /  ZONA VERDA DE RELAX_
En   la   zona   destinada   a  parc  i  zona  de   relax
emplaçada en en l'entorn en el qual la pendent és
gairebé  nula  ( punt  unificació  afluents  del  fluvià)
s'ha  obtat  per  la   incorporació  d'unes  passereles
construides amb  enterimat   de fusta  de  pi  ( amb
tractament envers els efectes de l'ambient exterior)
per   tal   de   remarcar   unicament   un   itinerari  a
resseguir amb l'objectiu de descobrir els indrets més
emblemàtics  de  l'entron  més  proper  a la vila  i al
Castell de Beuda.

De  la  metixa  manera,  en el passeig projectat a la
riba   dels   petits   afluents  s'hi incorporarà mobiliari
urbà consistent en  bancs de fusta realitzats amb el
mateix enterimat de fusta de pi enfosquida.

La  il·luminació  exterior
nocturna   es  realitzara
amb uns  pilotis  d'acer
corten amb lluminàries
en la part superior que
reseguiran tot  l'itinerari
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