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Concreció. A l’hora de dur a la realitat totes aquestes intencions tant clares descrites amb anterioritat, el que primer es planteja és millorar 
l’espai públic actual de manera que tot ell pugui ser recorregut sense desnivells insalvables des de la visió de l’accessibilitat. En aquest 
sentit, es planteja un projecte amb dues places. La primera, pública però a l’interior del projecte. Cal voler anar-hi. Es tracta d’un espai rec-
tangular de grans dimensions respecte el gra petit del casc antic que tant serveix com a espai públic per als vianants i mirador envers les 
meravelloses vistes dels canons de Cuenca, com de vestíbul exterior per al nou edifici projectat. Així, s’anirà veient com l’edifici s’organitza 
al voltant d’aquesta nova plaça i com els espais s’hi aboquen ja sigui per aprofitar-se’n ja sigui per aportar diversitat d’activitats en un 
espai prou ampli per que hi convisquin usos tant diversos com el turisme, la restauració, activitats de lleure infantils i espectacles exteriors.

El segon espai públic es troba a quatre metres per sobre del primer atès el gran desnivell del carrer Trabuco, i neix amb la voluntat d’aportar 
una gran millora de l’estat actual. Com en el primer cas, la Plaça neuràlgica estava clarament encarada a l’ús intern, aquesta significa 
una petita transformació urbana de la part alta del casc antic on actualment l’espai està molt fragmentat i ocupat pels cotxes aparcats. 
El que es planteja és obrir l’actual plaça d’accés a l’edifici de l’Arxiu Històric Provincial de manera que no sigui un recinte tancat amb un 
únic accés, sinó un espai de transició protegit amb vegetació que permetrà tant el pas rodat de baixa intensitat a través seu, alhora que 
el paviment de la plaça continuarà per tal de fer evident una relació directe entre l’edifici del CCTC i el de l’Arxiu.
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VESTIBUL D’EXPOSICIONS
90,46 m2

SEMINARI 01
17,90 m2

MÀQUINES
DE CLIMA
[exxterior]
15,87 m2

SEMINARI 02
21,26 m2

GESTIÓ INTERNA
23,43 m2

ARXIU
6,67 m2

e: 1/150

espai a doble alçada des don es veu l’Ateneu

coberta mobil amb perfileria d’alumini i estructura d’acer
subministrada per CORTIZO

coberta de llosa filtron 20x60x4cm
junta principal est-oest. junta secundària a trencajunts

pendent 8%

coberta de llosa filtron 20x60x4cm
junta principal est-oest. junta secundària a trencajunts

pendent 23%

espai exterior
d’instal·lacions

espai de filtre amb les obertures 
que l’edifici annex té a la mitgera

Mirador públic des d’on es pot contemplar la muralla musulmana, el Jardí 
Històric i una vista enmarcada dels menyassegats de la vall del riu Júcar

accés directe a la PB+1 del CCTC. cota 1031
Rel·lació directe amb l’edifici de l’arxiu Històric Provincià

paviment de lloses prefabricades de formigó en massa
dimensions 20x60x3cm

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

paviment original del casc antic de Cuenca
lloses de roca natural dimensions 30x60cm

Mur de contenció per a salvar el desnivell

Replantació de la vegetació originària de la borera del solar

Accés a l’Arxiu històric Provincià. cota 1029m

banc darrere del muret per salvar el desnivell

Vidriera amb vistes 
a la murala musulmana

Antiga muralla musulmana

Accés a cotes superiors de 
l’antiga muralla musulmana

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

vistes a la vall del riu Júcar

vistes a la Plaça Pública i a 
la vall del riu Júcar

acabat interior. panells de fusta amb xapa de roure clar envellit
panells de DM recoverts amb txapa de fusta de roure clar de la Borgonya francesa amb aplicació posteiror de dife-
rents tonalitats de barnissos per tal de caracteritzar els espais amb diferents tonalitats de la mateixa fusta.

La il·luminació quedarà enrasada dins del cel-ras substituïnt certs dels aparents llistons del que serà l’acabat final 
per tal de donar sensació de dinamisme i direccionalitat.

paviment exterior de lloses de formigó prefabricat.
lloses de formigó prefabricat de dimensions 20x60x3cm fetes amb sorres del lloc per tal que assumeixi els tons ma-
rronossos dels penyassegats que conformen la Ciutat Encantada de Cuenca. Acabat flamejat per evitar relliscades.

Col·locació sobre capa de morter regularitzador de 5cm, membrana geotextil i jaç de graves de 15cm sobre el 
terreny de roca caliça original.

paviment interior de lloses de formigó prefabricat.
lloses de formigó prefabricat de dimensions 20x60x3cm fetes amb sorres del lloc per tal que assumeixi els tons 
marronossos dels penyassegats que conformen la Ciutat Encantada de Cuenca. Acabat polit per afavorir la neteja.

Col·locació sobre capa de morter regularitzador de 2cm directament a sobre del suport estructural.

acabat exterior. murs estructurals de formigó texturitzat
Murs estructurals encofrats in-situ amb cara vista exterior. Aquesta cara s’encofrarà amb una plantilla de llistons de 
fusta per tal que la textura quedi gravada en l’acabat. 

El formigó es generarà també in-situ amb sorres i graves del mateix entorn per tal que assoleixi les tonalitats dels 
penyassegats i l’edifici es pugui arrivar a convondre amb l’entorn.

paviment exterior de llistons de fusta natural IPE.
llistons de fusta de 20x150x2cm de fusta IPE per a exteriors, barnissats amb lasur de color clar. Col·locats a tren-
cajuts sobre rastrells de fusta directament sobre el terreny de roca caliça natural.

Deixa passar la vegetació a través de la junta overta d’1cm que deixen els llistons depaviment

paviment interior. parquet.
parquet de 20x150x2cm de fusta de roure natural, barnissats amb lasur de color clar. Col·locats a trencajuts so-
bre rastrells de fusta clavats mecànicament a una manta elastomèrica com a aïllament acústic i finalment fixada al 
suport estructural.

materialitat

V05. vista inteiror. sala d’exposicions sobre l’ateneu

V04. vista interior. espai d’ateneu

Planta baixa superior
cota 1031m

V05


