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L'alçat est és un dels alçats més importants al ser la façana principals de cada una
de les cases actuals que s'han convertit en el Centre d'Interpretació. Per tant, aquí
ens trobam amb tres façanes diferents i el repte és convertir-les en una de sola.
Això ferà que sigui l'intervenció de rehabilitació més important del projecte.

Primer de tot començarem per la casa principal, Son Moranta. Aquesta serà la
façana que es tocarà menys, només es canviaran les proporcions de les obertures
perque siguin proporcionals a les tradicionals i es canviarà la porta d'accés per
una de fusta antiga. També s'esbucarà la terrassa existent ja que trenca el conjunt
tradicional.

Pel que fa a Ca na Maria "Fideuera", la part central de l'alçat, a l'esser la part més
nova de les tres, les seves obertures tenen proporcions  modernes, per això s'ha
optat per crear-hi una gran obertura protegida amb lames i presianes de fusta. En
planta baixa, servirà de porta i il·luminarà tota la sala polivalent. En canvi, a la
planta pis només servirà per a il·luminar i ventilar. La forma de la finestra central ve
donada a causa de l'anterior obertura de la tercera planta, desapareguda per
qüestions d'altura per CTE, i el ritme del conjunt de façana.

Finalment, la façana de Ca n'Àngela, la part de més a l'esquerra, només
conservarà l'entrada principal de totes les obertures existents. Com que l'alçada
interior del primer pis no era suficient, es fa una ampliació ascendent de la
coberta. Es pujarà la coberta fins que queda alineada amb la del costat dret, de
tal manera que semblarà un sol edifici. El material utilitzat per a l'ampliació serà la
fusta-ciment, un material de textura rugosa, igual que la resta de façana i que té
molt bon aïllament. El color serà blanc-grisós, un color que diferencii allò nou de
l'antic però que, a la vegada, harmonitzi amb el conjunt. Podríem fer un símil si
pensam amb el mar, les pedres i la fusta: el mur seria els còdols,  la fusta-ciment
l'escuma de les onades i la jàssera la fusta que sura a sobre.
Les obertures segueixen el mateix ritme de les finestres de l'antiga casa. La de
l'esquerra del tot, al haver una finestra en planta baixa, s'allarga fins a suplir la seva
funció. D'altra banda, a la dreta del tot, per seguir el ritme d'obertures i crear una
diferenciació entre cases, també s'utilitza una obertura de dues plantes.

El conglomerat de fusta i ciment és un formigó lleuger,
compost de virutes de fusta de textura homogènia,
mineralitzades i lligades amb ciment Portland. El tractament
mineralitzant manté intactes les propietats mecàniques de
la fusta, detenint els processos de deteriorament biològic,
convertint la fusta en un material practicament inert i
resistent al foc. Les virutes, a l'estar revestides amb ciment
Portland formen una estructura estable, compacte,
resistent i duradera, a la vegada que la seva estructura
alveolar permet un bon comportament tèrmic i absorbent
acústic. El material es resitent a l'aigua, al gel i a la humitat,
es transpirable i inocuo, responent a tots els principis de
bioconstrucció.

ACABAT DE FUSTA-CIMENT

L'alçat sud segueix en la mateixa línia que l'anterior alçat: intervenir el mínim
possible, però si el projecte ho demana, la intervenció s'ha de diferenciar
drasticament d'allò tradicional.

Es per això que, per exemple, a la façana principal de Son Bauçà no s'ha tocat res,
ja que així conserva les proporcions i estètica tradicional. L'única obertura que té
proporcions modernes i no s'ha canviat és la central del segon pis, ja que així
servirà com a mirador pels usuaris que dormin allà. D'altra banda, de l'entrada
principal, s'han llevat les portes i vidrieres per donar lloc a un pas semiexterior.
D'aquesta manera, queda clara la voluntat de transparència i connexió amb
l'altra costat d'aquesta part de la planta baixa.

Un altre bloc que no s'ha tocat és la tafona. Ja que el Centre d'Investigació gira en
torn a aquest edifici i l'exposició es centre en ensenyar les seves entranyes, l'únic
que s'ha fet és rehabilitar les obertures posant-hi portes i vidreria, sense tocar res de
la seva identitat original.

Finalment, la part dreta d'aquest alçat, segueix la mateixa línia que l'alçat
anteriorment explicat. L'obertura que s'ha practicat ve donada per les que hi
havia anteriorment i, per suposat, per les practicades a la façana est. Aquest cop,
la part de la fusta-ciment fa un gir com a acabat i així, és fa més gran la diferència
entre l'edifici exposat (la tafona) i l'edifici rehabilitat.
A sobre d'aquest tractament, hi ha l'acabat de coberta que, al ser de coberta
inclinada, ens queda un pany de paret triangular. Aquesta part, serà revestida
d'un material i color diferent, per marcar la línia d'alçada principal. Aquest material
serà la fusta, que ens recorda a les persianes correderes dels alçats est i oest o a les
façanes de l'edifici annexe nou.

ESTAT ACTUAL

Acabat de fusta-ciment
Color blanc-grisós, amb
matisos pel caràcter
natural de la fusta.

Mur de pedra.
Estat actual

Mur de pedra.
Estat actual

Canal de desaiguaJàssera de fustaCanal de desaigua.
Cascada

Lames fusta
Correderes de fusta

Proporcions obertura

Mur de pedra.
Estat actual

Entrada/pas semi-exterior Acabat de fusta-ciment
Color blanc-grisós, amb
matisos pel caràcter
natural de la fusta.

Mur de pedra.
Estat actual

Acabat de lames de fustaConservació de l'edifici
com a objecte exposat
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