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Bloc unitari respecte als limits analitzats:

 Distància respecte la muralla per la visió.

 Distància de la mitgera per respectar-ne les condicions.

 Conservació dels privilegis d’espai públic de l’Arxiu Provincial.

 

CONCEPTE

El centre cultural es situa en un punt privilegiat de  Cuenca, afegint un ventall d’usos relacio-

nats entre si amb l’objectiu d’activar la zona. 

L’edifici entén i actualitza les característiques analitzades de la ciutat, mantenint un diàleg 

coherent amb l’entorn, generant així un nou espai límit adaptat al lloc.

El projecte respecta els límits del solar amb solucions urbanístiques recorrents a la zona i 

generant un nou espai públic de qualitat.

L’edifici està format per 4 volums rotunds que es matitzen amb obertures i lames de for-

migó verticals seguint el cromatisme de la zona. Aquests segueixen l’escala del casc antic i 

són volums molt tancats que fan que l’usuari  hagi d’entrar per descobrir el que hi passa a 

l’interior seguint la metafora “Cuenca la ciutat encantada”.

Els blocs s’uneixen en les plantes superiors per unes passeres semitransparents, generant un 

contrast amb els blocs.  D’aquesta manera es manté la visibilitat del lloc i es crea una planta 

baixa molt permeable. 

Una part important del programa es troba soterrada en el terreny, a la qual s’accedeix des  

de dos recorregus. Aquesta planta s’intueix des de la cota de carrer per la relació visual que 

s’aconsegueix a través d’una de les sales i el pati.

Divisió del bloc en unitats menors per:

 Mantenir la permeabilitat.

 Conservar les vistes.

 Adequar-se a l’escala del lloc.

Variació en les altures dels blocs per:

 Similitud amb la imatge irregular de les cases de cos.

 Salvar la diferència d’altura entre la mitgera i la muralla.

 

Generació de l’espai públic:

 Mossegades en els blocs centrals eixamplant el carrer per mar- 

 car els accesos.

 Gir del darrer bloc orientat-se a l’Arxiu, tancant la plaça en relació    

               amb el seu espai públic.

 Miradors i recorreguts a diferents nivells. 
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