PROPOSTA_Reordenació
Per causa del lloc on ens ubiquem, un espai verd envoltat de naturalesa, on hi
predomina el verd en front de les cases, en lloc de crear un espai lliure des de
zero, s'haurà de transformar, reordenar el lloc. Així doncs, seran espais infiltrats
entre la naturalesa del lloc.

REORDENACIÓ
e 1/250
TERRASSA POSTERIOR
Entrada al Centre. S'hi ubica una
petita terrassa on conflueixen els
camins. S'hi podran celebrar
events.

APARCAMENT PELS USUARIS DE L'ALBERG

En primer lloc, baixant per la carretera, hi trobarem els dos aparcaments , cada un
situat a la millor zona per accedir després al lloc de destí. Així doncs, un
aparcament per l'Alberg a la part més elevada i un pel Centre a la mateixa altura
que la seva entrada.

TERRASSA POSTERIOR
Una terrassa on poder sortir a
descansar durant sensions de taller o
conferències. Una zona de terra més
dura on s'hi poden celebrar events.

Seguidament, després dels aparcaments, ens trobam petites zones exteriors , de
paviment més dur, que és on connecten i acaben tots els camins de Son Bauçà.
Parlam de les petites terrasses posterior i anterior del Centre i el pati interior de
l'Alberg. Les terrasses serveixen com a marc de les façanes principals, així com
també de zona per a celebrar algun acte públic. D'altra banda, el pati interior ,
transformat amb una escala-rampa es transforma com a nou espai de
comunicació entre els dos edificis.
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Un aparcament sobre la terra d'unes 20 places de
cotxes i aparcament de motos. L'accés i la sortida
es farà per la mateixa rampa. Serà utilitzat pels
usuaris del Centre.
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PATI INTERIOR
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A l'obrir una porta al mur exterior,
aconseguim la connexió directe
entre les dues entrades dels
edificis.
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MIRADOR_NATURELESA
Un seguit de pedres
prefabricades ens serviran de
grada i de contenció de les
terres. Una grada on poder
descansar i gaudir del
paisatge.

Finalment, com a espai lliure gran, s'han transformat les marjades que trobam
enfront dels edificis:
_ Davant la façana posterior del Centre, a la gran marjada, s'ha creat un
espai
estàtic , d'estada, per a la gent que vol asseure's, descansar i disfrutar del paisatge
que se li ofereix. També estarà dotat d'una zona de parc infantil, on els nens del
Centre i els de Deià puguin gaudir de les instal·lacions. A part, hi trobam unes
grades integrades entre la vegetació, sota la copa d'una morera; i una zona de
bancs amb un paviment més dur on hi fan ombra tres oliveres.
_ En canvi, en front de l'Alberg, s'ha creat un sol espai amb la unió de tres
marjades. Aquest espai, contrariament a l'altre, serà un espai dinàmic , de
recorreguts. Unint les marjades amb rampes i escales es forma un circuit on la gent
podrà passejar entre els arbres ja existents (llimoners i tarongers) i un banc que ens
guiarà en el trajecte. Durant el passeig trobam diferents espais, uns habilitats com
a miradors, d'altres seran zones de repòs, de distracció; també hi podrem trobar
zones destinades exclusivament al cultiu o espais amb taules per a fer un picnic o
realitzar-hi algun taller.

APARCAMENT PELS USUARIS DE L'ALBERG

12

Un aparcament sobre la terra d'unes 21 places de
cotxes. L'accés i la sortida es farà per la mateixa
porta. Serà utilitzat pels usuaris de l'alberg però, si
fos necessari, també pels del Centre.
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Banc lineal vermell, de formes
circulars, que va jugant amb els
arbres que ja es trobem al
terreny.
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MIRADOR_REPÒS
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Un espai lliure més dur, format
d'un paviment pedrós. Conté
bancs per a reposàr i gaudir del
paisatge i està limitat per a tres
oliveres que, a la vegada, faran
ombra.
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JOCS INFANTILS
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Espai pels jocs infantils, de
paviment artificial tou i colors
juganers. Està limitat per les
oliveres i uns bancs prefabricats
que formen figures amorfes.

Banc lineal vermell, de formes
circulars, que va jugant amb els
arbres que ja es trobem al
terreny.
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ELS HORTS PER A L'APRENENTATGE
Horts pel cultiu del pròpi Centre, on
després es podrà vendre el resultat de la
cullita. A la vegada, servirà com a part
de l'exposició.

INICI DEL CAMÍ DE "SA PESTA"

MENJADOR EXTERIOR

Antic camí peatonal, rehabilitat fa poc
temps. Anomenat així perquè era l'unic
camí que atravessava Deià sense passar
per dintre del núcli urbà.

CAMÍ RODAT D'ENTRADA AL CONJUNT
Un únic camí d'entrada i de sortida per
on , a través d'ell, es poden accedir als
diferents espais del projecte.

MIRADORS_INTIMITAT_NATURALESA
Serà un lloc on poder
reposar i alimentar-se a
l'exterior. Protegit del sol
amb els únics arbre
sembrats.

El banc vermell lineal, que va
seguint el traçat dels camins. A
més, portarà incluïda
l'il·luminació exterior.

Espais íntims per a l'estar, la
lectura o, simplement, l'intimitat.

Els bancs feran de limitadors de camins,
t'acompanyaran durant tot el
recorregut. La seva forma orgànica,
que ens ajudarà a crear distint espais
durant el trajecte, es contraposa al seu
color i textura.

Cubs per a jocs infantils o pel
repòs puntual de les persones.

Son Bauçà (Deià)

PFC

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR ARQUITECTURA BARCELONA '11

_E. Redondo_J. Franquesa_J. Muntañola_J. Maristany_

FRANCESC NEGRE MAS
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