Història. La ciutat de Cuenca rep la seva força tant urbana com de carácter de ciutat, de les successives civilitzacions que han
poblat el seu casc antic i l’han fet créixer segle a segle. Així doncs, la principal zona d’interès històric de la ciutat, serà el casc antic ubicat sobre la cresta entre el riu Júcar i el riu Huécar degut també a la brusca expansió urbana després de molts segles de
patir gairebé un estancament en l’evolució urbana del teixit de Cuenca. Situada en la “Castella profunda” ja es tenia constancia de poblacions romanes assentades a la zona que avui ocupa Cuenca, però no és ﬁ ns l’any 784 dC. que apareixen textos
escrits on anomenen una ciutat musulmana anomenada Qünka. Amb la seva estada a la ciutat, els musulmans van veure créixer ràpidament la ciutat i la van dotar de bona part dels trets característics dels quals avui gaudeix. La seva principal aportació,
va ser la fortiﬁ cació de la ciutat antiga ubicada en un punt defensiu estratègic i es va prendre com a punt central l’actual barri del castell, zona en la que s’ubica el solar del present projecte. La ciutat musulmana va arribar a constar d’una “alcasaba”, o
casa del gobernador, la “medina” ubicada en el centre del teixit urbà, sota la qual s’aixecava l’”alcazar” o castell de la ciutat.
La “mezquita”, s’ubicava en el punt exacte on avui es troba l’actual catedral. Sota la “medina” i a la part baixa, on conﬂ ueixen
els dos rius, el rei morisc va ediﬁ car un complicat sistema de defensa de la ciutat del qual actualment no en queda cap vestigi.
De la Cuenca Musulmana a la Cuenca Cristiana - 1100 - 1200 Dc

Després de moltes derrotes dels exèrcits castellans per part dels exèrcitsmusulmans l’any 1177, el rei cristià Alfonso VIII va prendre la ciutat i la convertí en centre episcopal com a venjança i mètode d’opressió dels seus enemics que haguessin quedat a la ciutat. S’elimina
qualsevol rastre de paganisme i es pobla la ciutat amb gran quantitat d’esglésies i convents. El casc antic es comença a densiﬁ car
i van aparèixer moltes viles perifèriques gràcies als generosos “furs” atorgats pel rei. L’any 1257 Cuenca rep el títol de “ciutat” pel rei
Alfons X.
Plànol topogràgﬁc i d’ediﬁcació de Cuenca de 1850

Rasgos topogràﬁcs. Dues Valls.

Rasgos topogràﬁcs. Discontinuitat d’espai públic.

Cuenca es va convertir en un important nexe econòmic degut a la gran producció tèxtil i tradició ramadera, cosa que va aportar
molta activitat i població a la ciutat. El punt àlgid el va assolir durant el s. XVI, quan la población de l’actual província de Cuenca superava els 250.000 habitants; una xifra superior a la actual. Amb tot això, la ciutat va quedar petita i van començar a aparèixer ediﬁ
cacions i petites urbanitzacions adossades al casc antic. Destaca un conjunt ediﬁ cat situat al sud del casc antic, on es va desplaçar
la burgesia de la ciutat.
Projecte d’expansó de la ciutat de Cuenca - 1913

Durant els períodes posteriors, la ciutat de Cuenca va patir un retrocéseconòmic importantíssim arribant a reduir la seva població ﬁ ns
a un terç de la que tenia al s.XVI. Tot i així, amb l’arribada dels nous pensaments europeus, es prengué consciència de la insalubritat
dels carrers de Cuenca, segons fonts “sempre humits a causa dels grans balconeres sobre el carrer”, i es va prohibir la construcció
d’elements volats sobre la via pública, fet que segurament explica el posterior afany en ediﬁ car la verticalitat dels penya-segats. Anys
després amb l’arribada del ferrocarril el 1883, la població torna a recuperar-se en bona part i es preveu l’ampliació de la ciutat amb
un projecte d’eixample que desplaçaria la principal zona econòmica de la població, de la zona alta de la ciutat al nou teixit urbà
més ben connectat.

Com ja s’ha anat apuntant, i degut a normatives restrictives en el camp de l’ediﬁcació, la ciutat de Cuenca va haver de créixer transversalment, ja que els extrems longitudinals estaven condicionats per les muralles, i per tant van desbordar els penya-segats. Aquest
podría ser l’origen dels anteriorment anomenats “gratacels” de Cuenca. Ediﬁ cacions que originalment constaven de ﬁ ns a PB+1 o +2
i enlloc de créixer en vertical ediﬁ cant en pisos superiors, es va fer en el sentit invers degut a l’existència d’un suport en el qual conﬁ
aven, el qual era la roca. Així doncs, apareixen ediﬁcacions que aparentment semblen cases de cos típiques, però que realment
consten de ﬁ ns a -11 plantes.
Rasgos hidrogràﬁcs. Riu Júcar i Huécar.

Rasgos Urbans. Jerarquia viària.
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