
EL SOLAR

L’ARXIU HISTÒRIC PROVINCIAL

L’arxiu Històric Provincial era l’antiga seu del Tribunal de la Inquisició  que va 

ser construït al segle XVII, molt vinculat a l’antic castell. Fins  fa uns anys va ser 

utilitzat com  a  presó provincial que va ser rehabilitada i reconstruïda entre el 

1985 i el 1990.  L’arxiu va ser creat el 18 de Novembre del 1948 i avui en dia 

s’hi troben documents des del S.XIII fins l’actualitat.

Actualment l’arxiu disposa un espai públic delimitat i el projecte l’obre i 

l’integra al conjunt.

Gaudeix de la plenitud de les vistes i una estreta relació amb la muralla fet que 

es vol preservar.

LA MURALLA

Actualment de  la muralla i les antigues construccions de defensa que 

van fer els àrabs i els cristians  en queden pocs restes: un fragment de la 

muralla , una torrassa, dos cubs cuadrats i l’art de mig punt de la porta 

d’entrada, “arco de Bezudo”, que fou restaurat durant el segle XVI. 

Precisament el solar limita amb aquest, una de les nou entrades que 

tenia Cuenca. El castell va ser fundat com una fortalesa àrab conquistada 

per Alfons VIII en el segle XII. Va ser cedit a la inquisició en el segle XVII 

i l’any 1812 les tropes franceses en van destruir gran part, en l’actualitat 

no se’n conserva res.

El projecte ha de mantenir un distànica respecte a la muralla que per-

meti la seva visió.

Es vol aprofitar la situació privilegiada del solar per crear una plaça en 

conjunt amb el patrimoni.

LA MITGERA

El límit oest del solar pertany a uns apartaments turístics on hi donen 

finestres d’habitacions.

Es deixa una distància prudencial amb la mitgera per tant de no tapar-ne 

les obertures i afectar el mínim l’assolellament i la ventilació.

LA TOPOGRAFIA

ELS LÍMITS

El terreny té un pendent pronunciat en la direcció del carrer, és a dir, en 

el sentit longitudinal del solar. I en el sentit transversal  es troba al punt 

alt de la vall, per tant, el terreny limita al nord amb una forta pendent on 

comença el penya-segat.

La planta baixa l’edifici s’adapta a la topografia tenint accesos a diferents 

cotes.

S’aprofita el desnivell per generar recorreguts i espais públics a  varis   

nivells, permeten la construcció d’una planta soterrada amb accés di-
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