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Programa proposat

equipament public i de servei
ateneu, restaurant i ofi cina de turisme

El CCTC respon a les necessitats de cen-
tre social que hi ha actualment a Cuenca 
tant com d’un punt d’informació turística 
en un node tant important com és la Porta 
de Bezudo i l’antiga muralla. També com-
plementa els equipaments culturals ja exis-
tents amb l’aportació d’un restaurant amb 
vistes a la vall del riu Júcar que podria fun-
cionar independentment a qualsevol dels 
altres usos del nou equipament.

sala d’actes culturals
auditori i serveis associats

Un espai molt necessitat pels dos altres 
equipaments culturals que conformen el 
cluster, és una sala d’actes o un lloc on 
s’hi puguin desenvolupar esdeveniments 
públics com ara conferències, entregues 
de premis o espectacles. La proposta 
d’aques projecte, posiciona un escenari 
entre una sala polivalent i la plaça per tal 
que es puguin desenvolupar activitats tant 
dins com a fora la sala, apropiant-se de la 
plaça depenent de l’època de l’any.

hostatgeria
habitacions i ofi cina de turisme

Una altra possibilitat que proposa l’edifi ci 
és la seva utilització com a centre hoteler 
i turístic de qualitatal disposar de fi ns a 16 
habitacions dobles en plantes sotarassant 
amb grans vistes a la vall del Júcar. Aquest 
espai, podria quedar complementat tant 
per l’ofi cina de turisme com a punt de sor-
tida d’excurcions culturals o el restaurant, 
tot servint els hostes en l’esmorzar. La pe-
culiaritat d’aquestes habitacions romandrà 
en el fet quedar il·luminades posteriorment 
per un pati colonitzat per un jardí vertical i 
vegetació abundant que tamitzarà la llum.

Finalment l’últim element introduït en el pro-
jecte és la consecució d’espais lliures de 
diferents qualitats, passant des d’un espai 
purament útili i de servei, per un jardí ver-
tical, una plaça pública i fi nalment un jardí 
històric al costat de les restes de la muralla 
musulmana. En tot moment i des de qual-
sevol punt del projecte, es pot veurre algun 
d’aquests espais fent que l’experiència de 
l’edifi ci no quedi reduïda a murs de formi-
gó, sinó a diferents tons de verd, diferents 
qualitats de la llum i diferents persones uti-
litzant cada espai de maneres diverses.

fl exibilitat d’usos en l’espai i el temps

Degut a la categoria de “complement de serveis” amb el qual es planteja aquest projecte, traduït en un gran ventall de diferents programes 
solapats amb franges d’us  molt diverses, l’edifi ci facilita la seva sectorització i per tant, climatitzar o fer accessible l’espai interior per parts. 
Això s’aconsegueix utilitzant la plaça com a gran distribuïdor d’activitats i la correcta compartimentació de les sales per tal de no deixar 
sense servei algun dels espais principals. Els mecanismes utilitzats seran principalment envans mobils amabans dins de murs i quedarà 
potenciat per la gran quantitat d’accessos directes que té l’equipament.

planta sota-rasant -2

planta sota-rasant -1

planta baixa

jardí històric

sala d’exposicions i activitats polivalents

accés a l’edifi ci per la cota 1030m.

rel·lació direca amb l’edifi ci de l’Arxiu Històric

sortida a l’espai lliure privat

seminaris

seminaris
gestió interna

plaça pública

dimmers

fi nestral que encara

 la gorja del Júcar

fi nestral que encara

 la gorja del Júcar

banc públic

vistes als penyassegats

“cara b” de l’escenari

sortida restaurant

fi nestral de sortida de l’Ateneu

terrassa de bar

accés principal

bar

ofi cina de turisme i consulta murs de contenció per guanyar una 

planta gràcies al terreny

mur de contenció com a barana per 

salvar el desnivell del carrer

pati interior

cloack room

escales

escales

espai a 

doble alçada

espai a 

doble alçada

habitacions individuals, de matrimoni o dobles

habitacions individuals, de matrimoni o dobles

sales de ma-

quinària geotè-

rmia

diòsit 

d’aigua 

pluvial

vestíbul d’accés

restes arqueològiques:

muralla de l’època musulmana

vistes a la vall del riu Júcar

vistes a la vall del riu Júcar

vistes a la muralla
rel·lació directe amb el 

doble espai de l’Ateneu

cuina i espais auxiliars

restaurant associat

sortida 

d’emergències

accés auxiliar de 

mercaderies

escenari a dues cares

offi ce de planta

offi ce de planta

espai principal:

ATENEU DE LA CIUTADELLA

espai per a m
àquines 

exteriors de clim
a

grades retràctils

pati interior

pati interior

planta pis +1

espai per a màquines 

exteriors de clima


