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Constructivitat. L’edifi ci neix amb una doble voluntat. Per un costat, preten esdevenir una roca en la ciutat que sigui la continuació 
dels grans penyassegats que fl anquegen Cuenca. Per l’altre, al tractar-se d’un edifi ci públic, i concretament un equipament cultural amb 
vocació de node turístic, el caracter intramuros de la construcció vol acollir al visitant i tractar-lo amb delicadesa, cosa força incompatible 
amb la primera voluntat anunciada. Per aquest motiu, entendrem l’edifi ci com una caixa exterior rígida, tancada i de formigó armat, mentre 
que des de l’interior parlarem d’espais càlids i nets tractats amb fusta. En aquesta diferenciació, l’estructura hi jugarà un paper principal ja 
que constituirà la façana per ella mateixa quan es tracta de la caixa exterior, però canviarà de material a l’interior per aconseguir la calidesa 
necessària. Així doncs, trobarem que la frontera entre estructura i tancament serà difícil de determinar ja que tant l’estructura de caixa, 
com les façanes estan fetes amb els mateixos elements de formigó armat i texturitzat amb fusta de pi; mentre que tant l’estructura de 
forjats interiors seran a base de plafons de KLH i els acabats amb panells xapats amb roure norueg.

estructura i drenatge
E01. Terreny original. Roca natural calcària. 
E02. Capa de formigó de neteja. e=10cm.
E03. Separadors de l’”emparrillat” d’armat de sabata de PVC. 
E04. Sabata centrada de formigó armat HA-25.
E05. Sabata excèntrica de formigó armat HA-25 .
E06. Làmina impermeable de betum polimèric (LBM) modifi cat amb plastòmers APP i acabat plàstic típus Morterplas-FP. 
E07. Junta freda del formigó entre la fonamentació i l’estructura vertical.
E08. Jaç de graves per evitar humitats en instal·lacions sota solera. e=15cm. 
E09. Regruixat del primer tram del mur de fonamentació per tal d’aguantar les lloses alveolars isostàticament. 
E10. Solera sanitària utilitzant lloses alveolars prefabricades de formigó armat d’1,2m d’amplada. e=26cm (+5)
E11. Capa de compressió del forjat sanitari fet amb lloses alveolars. e=5cm 
E12. Jàssera de cantell de formigó armat com a separació entre plantes per tal de garantir la separació en cas d’incendi. 
E13. Forjats intermitjos de KLH suportats isostàticament sobre murs del mateix material. e=200mm (40+40+40+40+40).
E14. Mur estructural de formigó armat HA-25 amb àrids de la zona i texturitzat amb encofrat de llistons de fusta de pi. 
E15. Mènsula contínua encofrada en el mur de formigó per suportar el canaló de recollida d’aigua i la inclinació de la coberta. 
E16. Forjat inclinat de coberta utilitzant lloses alveolars de formigó armat prefabricat d’1,2m d’amplada. e=26cm (+5). 
E17. Capa de compressió de la coberta de lloses alveolars feta amb morter de pendents. 8% i 23% 
E18. Unió d’acer inoxidable format per una L i pletina soldada per evitar el lliscament i fi xat amb espàrrecs al mur de formigó. 
E19. Unió d’acer inoxidable format per una L fi xat amb espàrrecs al mur de formigó, com a recolzament isostàtic de coberta. 
E20. Capa de sorres per situar el tub de drenatge en posició correcta. 
E21. Reomplert de graves per fi ltrar l’aigua de pluja o reg. 
E22. Separador geotextil fi xat mecànicament al mur de formigó per evitar coarcions entre capes de terres. 
E23. Reomplert de terreny fertil per a la vegetació. 
E24. Tub de PVC microperforat en la seva cara superior per al drenatge dels espais exteriors. 

tancaments
T01. Llistons verticals de fusta de IPE barnissada amb lassur tintat clar. amplada=10cm e=2cm.
T02. Subestructura d’alumini conformat de subjecció dels llistons de fusta de façana. 
T03. Goteró d’alumini anoditzat pintat de negre. 
T04. Planxa d’alumini anoditzat i pintat de negre per donar la inclinació a l’ampit i amb funció d’escupidor + goteró. 
T05. Plaques d’aïllament tèrmic rígid de XPS o poliestirè extruït. e=5cm λ = 0,0033W/mK2

T06. Plafó de KLH com a premarc telar de les fi nestres de les habitacions i com a suport de mobiliari annex. e=90cm (34-22-34). 
T07. Perfi l d’acer galvanitzat fi xat mecànicament als murs de càrrega de KLH i com a suport del premarc de façana. 
T08. Perfi l d’acer galvanitzat fi xat amb tacs d’expansió al mur de formigó armat com a suport del premarc de façana. 
T09. Finestra no practicable amb fusteria d’alumini anoditzat i trencament de pont tèrmic, acabat negre i doble vidre climalit 8+10+8. 
T10. Panell interior de fusta DM e=1,6cm com a suport de la xapa d’acabat de roure clar de la Borgonya i protecció de l’aïllament tèrmic. 
T11. Finestral correder amb fusteria d’alumini anoditzat i trencament de pont tèrmic, acabat negre i doble vidre climalit 8+10+8. 
T12. Barana de ferro negre amb pletina horitzontal superior i perfi ls cilíndrics verticals en tota la dimensió. Fixació mecànica al forjat. 
T13. Goteró fer a la cara horitzontal del mur de formigó mitjançant la utilització d’un llistonet de fusta durant el seu encofrat. 
T14. Finestra practicable amb fusteria d’alumini anoditzat i trencament de pont tèrmic, acabat negre i doble vidre climalit 8+10+8. 
T15. Aïllament tèrmic de llana de roca adosat al mur de formigó. e=5cm λ = 0,0035W/mK2. Utilitzat també com a aïllament acústic.
T16. Panell sandvitx de plaques de fusta microperforades com acabat interior i absorvent acustic a base de fi bres. e=7cm.
T17. Llosa fi ltron d’INTEMPER com a acabat de coberta. Component compost: e=4cm morter hidraulic fi ltrant + e=6cm aïllant XPS300kPa. 
T18. Membrana impermeabilitzant RHENOFOL CG. 
T19. Capa antipunxonament de feltre sintètic FILTEMPER 300P. 
T20. Bonera plana d’alumini conformat i acabat anoditzat. 
T21. Canaló de recollida d’aigües pluvials amb planxa d’alumini plegada i anoditzada sobre XPS per donar pendent. 
T22. Làmina impermeable autoadhesiva i autoprotegida de betum polimèric (LBA) modifi cat amb polímers (SBS i SIS) típus Oxiasfalt. 
T23. Perfi l d’alumini conformat i anoditzat com a protecció contra infi ltracions d’aigua al límit de la làmina impermeable de coberta. 
T24. Sistema de sostre de mòbil produit per la casa CORTIZO. Vidre trempat+12+4+4.
T25. Lamèl·les d’alumini acabat negre com a protecció solar de la coberta de vidre.
T26. Canaló de recollida d’aigües pluvials d’alumini anoditzat, subministrat per la casa CORTIZO sobre estructura de suport del sostre mòbil.

acabats
A01. Paviment interior de llosetes de formigó prefabricat i acabat polit. Dimensions 20x60x3cm.
A02. Base de morter fl uïd per regularitzar la superfície. e=1cm 
A03. Manta elastomèrica com a aïllant del soroll d’impacte. 
A04. Membrana geotextil antipunxonament. 
A05. Parquet fl otant sobre rastrells de fusta. Acabat de roure clar. 
A06. Xapa d’alumini pintatde negre per tapar juntes de les capes del premarc i aportar un marc al paisatge des de les habitacions. 
A07. Plafó de fusta DM amb acabat de xapa de roure clar de fi bra estreta fi xat al premarc de KLH mitjançant llates de fusta. 
A08. Armari d’emmagatzematge embegut en el mur sobre la fi nestra. Fet de DM i acabat amb xapa de roure clar de la Borgonya. 
A09. Cel-ras de DM acabat amb xapa de roure clar de la borgonya sobre plafons de pladur collats mecanicament a subestruc-
tura d’alumini amb dissipador acústic, sobre els quals reposa una manta de llana de roca com a absorvent acústic. 
A10. Luminària lineal de leds dins de gorja en el cel-ras. Dues luminàries solapades al centre. Model PARI de MOLTO LUCE. 
A11. Cel-ras especialment reforçat per aïllar els banys. Dos panells sandvitx de dues capes de pladur i llana de roca en mig, 
una sobre l’altra, sospes de tensors d’alumini amb dissipador acústic fi xats mecànicament al forjat de KLH superior. 
A12. Murs de KLH com a separadors d’espais. e=72cm (19+34+19). 
A13. Porta de DM per al registre de les instal·lacions. Acabat amb xapa de roure clar e=0,8mm de la Borgonya francesa. 
A14. Leds de reduïdes dimensions darrera de policarbonat translucid. Model SLW de LEDsON. 
A15. Calaixera d’emmagatzematge embegut en el mur sota la fi nestra. Fet de DM i acabat amb xapa de roure clar de la Borgonya. 
A16. Armari de cuina que combina emmagatzematge tant en grans calaixos com en prestatgeries. Formica sobre panells DM. 
A17. Subestructura de cel-ras d’entramat d’alumini amb dissipació acústica fi xada mecànicament al forjat. 
A18. Cel-ras obert mitjançant taulons de fusta contralaminada de dues dimensions colocades de cantell. 
A19. Paviment exterior de lloses de formigó prefabricat i acabat fl amejat per evitar relliscades. Dimensions 20x60x3cm. 
A20. Base de morter fl uïd per regularitzar la superfície. e=1cm 
A21. Capa resistent de formigó armat amb malla electrosoldada per evitar deformacions per sobrecàrregues puntuals. 
A22. Jardí vertical fet amb cultius hidropònics sobre estructura d’acer corten fi xada mecànicament al mur resistent de formigó armat.

s e c c i ó  c o n s t r u c t i v a :  d e t a l l s

secció 01 [e 1:20]

secció 02 [e 1:20]

secció 03 [e 1:20] secció 08 [e 1:20] secció 09 [e 1:20]

secció 05 [e 1:20]

secció 06 [e 1:20]

secció 07 [e 1:20]

secció 04 [e 1:20]


