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Turisme

Activitat inherent a la ciutat

:: Superfície total _ 911 km2

:: Població _ 57082 habitants

:: Densitat _ 62,6 hab/km2

:: Alçada respecte nivell del mar _ 946 msm

:: Economia _ basada en l´agricultura de secà i les explotacions fo 

  restals. En els últims anys s´ha revitalitzat gràcies al  

  turisme.
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ESCLETXES

Transversalment al carrer 
principal, només queda espai 
per a passos estrets i/o sota 
les edificacions adosades les 
unes a les altres, per desembo-
car en petits espais mirador o 
connexions al camí de ronda, 
paral·lel a l´únic camí central.

b

POCA AMPLITUD

Edificacions que busquen els 
límits del terreny, distribuides 
a banda i banda d´un carrer 
principal estret que travessa 
longitudinalent el casc antic 
fins la muralla. És el final d´un 
camí sinuós on només se´ns 
permet entreveure les magní-
fiques vistes en petits espais 
amagats.

OBERTURES PERIMETRALS

Un camí de ronda penjat al 
precipici que permet dilatar-se 
en certs punts per gaudir de les 
infinites vistes a la vall i el riu 
Júcar.
Aquests petits enxampla-
ments permeten que aquest 
teixit tan dens i linial respiri en 
certs punts.

c

MATERIALITAT

CASC ANTIC

CENTRE ACTUAL

TRETS CARACTERÍSTICS DE LA SITUACIÓ DEL PROJECTE :: CASC ANTIC

Cuenca és famosa per la seva 
muntanya rocosa sobre la que  
eregeixen edificacions que 
semblen impossibles, cons-
truides arran del precipici, tant 
que semblen difondres en la 
roca que les fa de fonament.
Gràcies a la duresa de la roca 
calcària, la qual n´és la de 
Cuenca, aquestes construc-
cions es fan possibles.

ESPAIS MIRADOR

PLACES DEL CASC ANTIC
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plaça elevada amb marquesines

RECORREGUTS I PLACES

PLAÇA MAJOR DE CUENCA      2200 m2

:: Vistes: NO

:: Trànsit de vehicles: SI

:: Usos: Bars, accés catedral i unió de diferents carrers

:: Edificis importants: Catedral

PLAÇA CALLE SAN PEDRO        380 m2

:: Vistes: NO

:: Trànsit de vehicles: SI

:: Usos: Bar i accés esglèsia

:: Edificis importants: Esglesia de San Pedro

PLAÇA DE SAN NICOLÁS       350 m2

:: Vistes: SI

:: Trànsit de vehicles: NO

:: Usos: Bar restaurant i estar

:: Edificis importants: Museo Fundación Antonio Saura

PLAÇA DEL CARMEN         225 m2

:: Vistes: NO

:: Trànsit de vehicles: NO 

:: Usos: Estar

:: Edificis importants: Torre Mangana i restes arqueolò-

giques

PLAÇA DE LA MERCED        400 m2

:: Vistes: NO

:: Trànsit de vehicles: NO 

:: Usos: Accés a Esglèsies i Museus

:: Edificis importants: Museu de les ciències de Cuenca

A

B

C

C

D

D

E

E

A

B


