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L'edifici es situa a Amposta, entre el carrer de Sant Joan i el passeig fluvial, al
costat de la plaça de l'Aube.
Es tracta d'un solar privilegiat, amb vistes al riu Ebre i molt proper al centre de
la vila.
En planta baixa i tal com es veu a l'esquema, es modifica el volum inicialment
rectangular, per a donar lloc a un seguit de porxades i passos cap al paseig
fluvial, que protegeixen al vianant de la pluja i del sol alhora que el conviden a
entrar.
L'entrada principal de l'edifici queda vinculada a la plaça de la Pau i permet als
vianants travessar cap al passeig fluvial o accedir al punt d'informació turística
que queda desvinculat de l'hotel.

La bona orientació és contraria a les vistes al riu, i per això, es planteja una
solució en forma de pinta, amb un seguit de barres paral·leles entre elles i
perpendiculars al riu (segon esquema), que permeten bones vistes, i alhora
disposar de radiació solar directa.

A les proximitats de l'emplaçament, en direcció al pont penjant, existeix un gra
d'edificació antiga, que en algun cas és de manposteria de pedra. Amb la
finalitat d'adaptar-nos al lloc i d'utilitzar els recursos de la zona, un dels
materials principals utilitzats per a la formació de les façanes del projecte serà
la manposteria de pedra, combinada amb formigó i vidre.
S'ha pres com a referència el projecte de Herzog & de Meuron, de la casa
de pedra situada a la costa de Liguria, que utilitza els recursos del lloc,
combinant-los amb l'estructura de formigó vista.
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