Inversions al Castell entre 2015 i 2019
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Antecedents històrics

Un nou espai pel segle xxi

La història de la població de Vila-seca ha anat sempre lligada al castell,
ja que l’edifici original data del segle XII.
L’edificació és d’estil neogòtic,
amb influències estilístiques del centre i del nord d’Europa.
Fou construït durant el repoblament del Camp de Tarragona
per Ramon d’Olzina, primer senyor medieval de Vila-seca.
Posteriorment va passar a mans de l’Arquebisbat de Tarragona
que el 1680 el va vendre a Joan Kies Helmont, cònsol d’Holanda a
Barcelona.

El projecte de rehabilitació del castell ha permès
dotar l’edifici de totes les garanties estructurals,
convertint-se en un equipament de caràcter
municipal i polivalent per a usos administratius
i culturals. La intervenció ha permès la
incorporació d’un nou nucli de comunicació
vertical amb una escala, ascensor i lavabos a
cada un dels diferents nivells.

Les plantes es defineixen de baix a dalt
com a Pública, Administrativa i Institucional,
incorporant a la planta baixa una sala d’actes
amb capacitat per a 100 persones.
Amb la reforma s’ha aprofitat la substitució i
reforços de forjats per a generar espais diàfans
i flexibles.

L’any 1899 el Castell i les seves terres van ser adquirides per Isidre
Sicart, el qual transformà la casa amb el projecte arquitectònic d’Enric
Fatjó i passa a identificar-se com el Castell del Comte de Sicart.
El 22 d’octubre de 2005, el ple de l’Ajuntament de Vila-seca aprovava
l’adquisició d’aquest castell i del solar adjacent amb una superfície total
de gairabé 30.000 m2.

“

“

Situat al nord de l’actual nucli urbà de Vila-seca,
a tocar del Celler Modernista de la Cooperativa,
el seu accés és immillorable i la seva silueta
destaca per sobre del frondós pinar que l’envolta.

Superfícies Generals
• Superfície total del solar

29.128 m2

• Superfície del recinte del Castell

17.157 m2

Espais més característiques

• Superfície dels solars adjacents

11.971 m2

Planta baixa:

711 m

2

Superfícies detallades del recinte actual
• Superfície dels jardins i espais exteriors
• Superfície ocupada per l’edifici del Castell

Sala d’actes, 2 sales polivalents, 3 lavabos, zona office i de treball
i dues sales de reunions (una d’elles de 75 m2)

Planta primera: Sala de reunions, 4 lavabos, hall, sala polivalent
16.439 m2
711 m2

• Superfície construïda del Castell

1.802 m2

• Superfície útil del Castell (3 plantes)

1.250 m2

540 m2

i dos espais de treball (un d’ells de 108 m2)

Planta segona: 2 sales polivalents, espai de treball, 3 lavabos , un despatx

551 m2

i saló especial de 122 m2.

