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L’Hostatgeria. Finalment, l’última peça important del programa es troba en pisos sota rasant respecte l’accés a l’edifi ci Oest. Es tracta 
de l’hostatgeria destinada a acollir tant a turistes exigents com a estudiosos i personalitats de la cultura. Per sota de la cota 0 del projecte, 
en l’edifi ci Oest, es despleguen dues plantes semisoterrades amb vuit habitacions dobles en cada pis. Es distribueixen consecutivament 
i aparellades 2 a 2 de manera que es poden combinar els nuclis humits per tal d’aconseguir uns espais més còmodes amb la fractura de 
la línia recta que divideix les habitacions.

L’objecte d’estudi d’aquestes habitacions ha estat el d’aconseguir un espai confortable per al repòs esporàdic amb la mínima superfície 
consumida. Per això, s’ha optat per una solució de bany fragmentat, en el qual el passadís d’accés també participa de l’espai de bany 
de manera que desapareix la fi gura del passadís i s’aprofi ta fi ns a l’últim racó de l’habitació tot aconseguint una superfície total útil de 
22,41m2. Els passos d’instal·lacions tant de subministrament com de sanejament es duen a terme sempre des del mur que separa les 
habitacions del passadís, de manera que estan completament sectoritzades entre elles i són perfectament registrables.

Un cop arribat en aquest punt, es pot fer una dissecció minuciosa de les habitacions. Aquestes es troben organitzades mitjançant un 
gradient de privacitat on es passa des del passadís exterior amb el seu conseqüent fl ux de persones, a través de la porta, ja endarrerida 
respecte la línia d’acabat del passadís, fi ns a arribar a la primera de les dues zones en les que es divideix l’habitació: Zona serveis. Aquí 
trobarem tota el nucli humit capiculat respecte cada habitació utilitzant la geometria del mur de separació entre habitacions per generar 
els espais necessaris per a cada us. Cada peça ha estat segregada per tal que es pugui fer un us simultani d’algunes d’elles, sempre 
mantenint les mesures per accessibilitat. 

El següent espai en arribar és l’habitació pròpiament dita. Un espai de reduïdes dimensions però amb l’espai necessari d’emmagatzematge 
i les qualitats òptimes per generar confort. Finalment, la part interior de la façana pren gruix per tal de donar resposta a diferents neces-
sitats. La primera d’elles és la necessitat de més espai d’emmagatzematge. Per això es disposen unes calaixeres a la part inferior i uns 
armaris a la part superior. La segona mancança, ara solucionada, és la d’un petit espai de treball o un lloc on deixar coses aleatòries. Això 
ho aconseguim amb una taula i una cadira. 

Finalment només cal parlar de la solució de façana on s’aprofi ta la col·locació d’uns espais d’emmagatzematge i una petita taula per a 
donar profunditat a la fi nestra de manera que la pròpia façana actuï de brise soleil natural ja que les obertures es troben orientades a nord-
oest.
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Efi ciència energètica. 
Un aspecte que s’ha tingut molt en compte en el procés de disseny de 
l’equipament, ha estat el de l’efi ciència energètica. A tal efecte, s’ha estudiat 
amb cura on s’havia d’obrir cada fi nestra a les façanes depenent de la seva 
orientació i les proteccions que calien en cada cas. 

També s’ha vigilat de mantenir el factor de forma o compacitat de l’edifi cació. 
En aquest cas, s’utilitza un pati interior, en l’edifi ci Oest, amb comportaments 
bioclimàtics ja que serà un espai entès com un hivernacle, que a l’hivern ge-
nerarà calor per l’impacte del sol dins del mateix espai, mentre que a l’estiu, 
gràcies al sistema de coberta mòbil de CORTIZO, podrem obrir el parament 
superior per ventilar i evacuar calor. Les proteccions solars es faran mitjançant 
lamel·les horitzontals a la cara interior del vidre. Finalment, afegir que la volun-
tat d’aquest espai és la de constituir un jardí vertical, un petit oasi dins la dure-
sa de Cuenca, i per tant, l’aire que pugui arribar del seu interior, estarà enriquit 
amb la humitat de la vegetació interior.

V07. vista interior. habitació de matrimoni d ela hostatgeria.

V06. vista interior. pati interior de gran profunditat i passadís de les habitacions
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