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Intencions. El projecte neix de la voluntat de rehabilitar. Malgrat tractar-se d’un edifici d’obra nova, no respon únicament a si mateix, sinó 
a la realitat del seu entorn. Situat a la part més alta del casc antic de Cuenca, el solar s’enfronta a dos grans edificis que han patit canvis 
d’usos importants com son l’edifici de la Inquisició, actualment convertit amb Arxiu Històric Provincial; i l’antic Convent de les Carmelites, 
avui seu de la Fundació Antonio Pérez, seu d’activitats de difusió cultural. Dos edificis socialment molt importants però sense cap contacte 
ni relació. Fins i tot, ens trobem que el seu accés es produeix a cotes molt diferents impedint-ne una possible col·laboració. En aquest 
punt és on apareix l’oportunitat d’utilitzar el mal-aprofitat terreny que avui en dia ocupa un aparcament de cotxes per rehabilitar una zona 
a l’extrem de la ciutat que podria quedar despenjada d’activitat. Així doncs, la principal voluntat del present projecte és la d’activar aques-
tes sinèrgies entre els dos edificis i crear un cluster cultural prou fort com per que pugui atraure l’atenció d’intel·lectuals del moment. La 
manera d’aconseguir-ho que aquí es proposa, és la d’erigir un edifici complementari al solar de l’altre costat del carrer on es troben els 
equipaments actuals per tal d’aportar els usos que podrien faltar en els edificis originals per tal que cada edifici necessiti alguna cosa de 
l’altre i per tant s’estableixi aquest flux de necessitats que podria fer revifar el que havia estat un punt neuràlgic de la ciutat.

Per altra banda, la materialitat del projecte es planteja com un estudi sobre l’abstracció de la forma i la manera com una idea es pot in-
tegrar en un entorn real. En aquest sentit prenem dos punts de partida: Per un costat la construcció a dues aigües, típica del casc antic 
i protegida per normativa ens servirà per a extreure la idea de “la casa”. La més típica de les edificacions és la caixa a dues aigües. Per 
aquest motiu, la idea a implantar serà una volumetria molt simple, un cos massís que quedarà com a testimoni de la tradició de la ciutat. 
Per altra banda, l’entorn té una força brutal i per això, considero que l’edifici no pot intentar cridar per sobre dels penya-segats ja que 
aquests l’engullirien. En aquest sentit doncs, i lligant amb la idea d’implantar un ens abstracte en un lloc físic, es pretén que la nova cons-
trucció aparegui a la vista com una continuació de la roca. Com si aquesta hagués continuat fins a una cota més elevada, anys enrere, 
i que un escultor l’hagués conformat d’aquesta manera. Per aconseguir aquest segon punt, es juga amb la materialitat. Una materialitat 
dura, doncs ha de semblar roca i no tapar les restes arqueològiques de la muralla musulmana. La solució triada és la construcció amb for-
migó armat. Amb aquest sistema, es pot aconseguir fer un volum amb el mateix material tant en les façanes com en la coberta de manera 
que es vegi clarament la idea abstracta de l’element “casa”. A més a més, i aquest cop per aconseguir que el nou l’edifici realment sembli 
una prolongació de la roca calcària que conforma els grans penya-segats de la vall, es decideix utilitzar els àrids i les sorres del lloc per a 
la barreja del formigó ja que tenen tonalitats més marronoses que les habitualment utilitzades en el compost.

Malgrat tot, això són tot conjectures i decisions a escala de ciutat i entorn, però el que realment percebrà l’usuari, a part de la primera 
impressió de l’edifici ja descrita anteriorment, és l’espai interior. L’espai detallat a petita escala que proporciona la sensació de confort que 
tant busquem. Per aquest motiu, prenc consciència de la duresa del formigó i després d’estudiar la constructivitat de la ciutat de Cuenca, 
prenc una altra decisió important. Els materials històrics de la construcció de la ciutat són la pedra i la fusta. La pedra per fer els murs de 
càrrega de les cases de cos, i la fusta per a les cobertes amb subestructura de fusta serrada i teula àrab a dues aigües. La pedra ja havia 
patit la seva actualització a l’utilitzar el formigó armat per a la construcció de l’estructura principal i l’acabat formal a l’hora, doncs la decisió 
de revestir els interiors de l’equipament de fusta de roure amb veta marcada es materialitzà de l’actualització dels vells oficis constructius 
de la ciutat i d’alguna manera per mantenir l’essència del lloc dins la idea abstracta de l’Arquitectura.

VESTIBUL
43,05 m2

RESTAURANT
119,46 m2

ATENEU
175,01 m2

INFORMACIÓ I TURISME
15,40 m2

FILTRE TÈRMIC
9,94 m2

MAGATZEM
20,69 m2

BAR
8,04 m2

Accés al 
Jardí Històric

Accés principal a l’Edifici Est a la cota 1027m
rel·lació amb el carrer Trabuco

Accés principal a l’Edifici Oest a la cota 1027m
Rel·lació amb la Plaça pública
Ràfeg de panell sandvitx abatible de dues fulle-
sper tancar la porta de vidre de manera segura i 
protegir de la pluja en obrir-se.

Vidriera que rel·laciona el restaurant amb la 
Plaça pública i permet unificar els espais

terrassa del bar restaurant

mobiliari urbà de descans: banc

Gran vidriera practicable que 
rel·laciona l’espai interior de 

l’Ateneu amb la Plaça pública 
per fer activitats dins-fora.

Vidriera corredera que 
rel·laciona la sala d’actes amb 
la Plaça Pública, permentent fer 
actuacions tant dins com fora.

les juntes entre paviments es fan interposant un 
perfil d’acer galvanitzat entre peces

paviment de lloses prefabricades de formigó en massa
dimensions 20x60x3cm

Junta principal segons interior de l’equipament
Junta secundaria a trencajunts

recepció hostatgeria
 i sala d’actes

paviment de 
gespa vegetal

Accés per a mercaderies
espai per a càrrega i descàrrega

cota 1025m

Accés de queviures 
i subministraments i 

evacuació de residus
cota 1027m

sortida d’emergència
cota 1027m

Antiga muralla musulmana

espai de feina en grup moble de revistes

espai de consulta

espai de lecturaespai de feina individual

biblioteca documental

àlber blanc (Populus alba) 

jardí vertical amb vegetació 
hidropònica

mur transparent per fer participar 
al pati de les sensacions de l’edifici

rampa d’accés 
6% pendent

Terrassa de l’Ateneu
sobre paviment de justa IPE sobre rastrells

vistes a la vall del riu Júcar

vistes a la vall del riu Júcar

vidriera del restaurant amb grans vistes de la vall del riu Júcar

CUINA-REBOST
80,60 m2

SALA D’ACTES
136,12 m2

VESTIBUL INFORMATITZAT
49,46 m2V01

V04

V02

V03

PLAÇA PÚBLICA
313,40m2

BAR
14,27 m2

CUINA
48,34 m2

VESTUARI
11,52 m2

REBOST I CAMBRA
13,74 m2

CAMBRA
REFRIGERADA

4,01 m2

CLOACK ROOM
10,07 m2

MÀQUINES
DE CLIMA
[exterior]
22,50 m2

ESCALES
24 m2

SERVEIS
9,03 m2
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V03. vista interior. sala d’actes durant una representació de folklore regional

V02. vista interior. testaurant amb vistes panoràmiques sobre la vall del Júcar

V01. vista interior. accés al’oficina de turisme

Planta baixa inferior
cota 1027m


