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PROPOSTA_Alçats

ALÇAT NORD
e  1/100

A l'alçat nord hi podem identificar el lateral de Son Moranta i l'edifici annexe del
Centre d'Interpretació. A un segon pla, es deixen veure la finestra nord del despatx
de direcció del centre i, més al fons, la part posterior de l'Alberg.

Pel que fa al lateral de l'antiga possessió, sofrirà uns petits canvis. En primer lloc, es
reduirà la finestra de la planta baixa a unes proporcions semblants a les utilitzades
antigament, ja que així, aconseguirem un conjunt més harmònic. En segon lloc, es
ferà una neteja de tot l'arrebossat de formigó existent per a aconseguir deixar la
pedra vista, així com estava antigament abans de la reforma més recent. Amb
aquestes dues intervencions, s'aconsegueix tornar a l'aspecte inicial d'una
possessió antiga mallorquina, que era allò que es pretenia.

D'altra banda, a l'edifici annex nou, podem diferenciar-ne dues parts, la planta
baixa i la planta pis. La planta baixa la formarà un mur de pedra moldejada cec,
sense cap obertura, un materials dur, pesat, germà dels tradicionals murs de
pedra. En canvi, a sobre hi tendrem una caixa més lleugera de fusta, en concret,
contraxapat marí. Ha de ser aquesta tipologia de fusta a causa de l'ambient humit
de Deià, al estar al costat del mar. En aquest cas, s'utilitza la fusta com a element
constructiu tradicional. Però el que destaca més d'aquest primer pis és la gran
obertura que fa de mirador cap al mar mediterrani.

Al mur que separa la terrassa d'entrada al Centre amb el pati interior de l'Alberg
s'hi practicarà una obertura rectangular, més aviat moderna, però amb materials
tradicionals mallorquins com és el marès.

Es pot construir in situ una paret de pedra i
ciment. L'anomenada pedra moldejada,
una tècnica recentment desenvolupada
que consisteix en abocar ciment entre dues
taules d'encofrat i, a mesura que es va
afegint, també s'incorporen les pedre,
col·locades cap a fora.

SECCIÓ AA'/ALÇAT OEST
e  1/100

ALÇAT NORD
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Pedra moldejadaNeteja de l'arrebossat,
empedrat vist.

Mur de pedra.
Muntants de marès

Contraxapat marí

Mur de pedra vista.
Estat actual

Mur de pedra vista.
Estat actual

Es deixa l'arrabossar del
marc de la finestra

Pedra moldejada Contraxapat marí Mur de pedra.
Estat actual

Mur de pedra.
Estat actual

Persiana corredera de fustaAplacat fusta d'oliveraObertura de la vella finestraMur de pedra.
Estat actual

Finestra escala

Lames fusta d'olivera

Exemple d'element fabricat en fusta
d'olivera. Es veu reflexat el dibuix que
pot arribar a crear l'arbre al seu interior

El contraxapat es un tauler fabricat amb
xapes fines de fusta aferrades
transversalment una sobre de l'altra amb
resines sintètiques mitjançant forta presió i
calor. Aquesta tècnica millora notablament
l'estabilitat del tauler obtingut respecte a la
fusta massissa.
El contraxapat marí està encolat amb coles
fenòliques per l'ús en ambients humits o
exterior. El tauler marí es resitent a la humitat,
l'aigua, als àcids i als disolvents. Sense
experimentar alteració aquest tauler es
resitent a l'intempèria, a l'aigua freda i
hivern, al vapor, al calor sec i ala inmersió en
aigua a 100º C durant 72 hores.

PEDRA MOLDEJADA

CONTRAXAPA MARÍ

L'alçat oest és on hi trobam, ubicat a l'esquerra del tot, l'altra façana de l'edifici
annex nou. També la façana del pati interior d'illa que resulta ser la de la tafona.
Son Bauçà, al ser un conjunt tant compacte, és gairebé impossible aixecar un
alçat sense seccionar cap bloc, és per això, que en aquest alçat hi surt dibuixada
la secció de l'alberg. Finalment, en segon pla, es veu la part posterior de Son
Moranta.

Pel que fa a l'edifici annex nou, les plantes baixa i primera s'intercanvien els papers.
Així doncs, la planta baixa passa de ser un mur sec a contenir la vidriera d'entrada
al centre. Les parts ceques de mur continuen essent de pedra moldejada. En
canvi, al primer pis, s'hi identifica més clarament la voluntat de capsa de fusta
sobre el mur de pedra al ser un mur cec de fusta. Així, entre els dos alçats es veu la
idea de direccions ortogonals d'obertura segons la planta.

La façana de la tafona, així com també de la torre de Son Moranta, restaran igual
que com estan a l'estat actual. L'única que sofrirà serà l'obertura de l'antiga
finestra de la segona planta, del despatx del director i la posada de fusteria a les
finestres de la tafona.
En canvi, la part exterior de la façana de la tafona sofrirà un gran canvi. A cauda
del deteriorament del mur i de la seva inestabilitat, aquest 'esbucarà i serà
substituït per una gran finestra sota una gran llinda de fusta i protegida amb unes
persianes correderes de fusta.

Finalment, a la secció, s'hi reflexe clarament l'utilització de la fusta d'olivera coma
acabat. A la planta baixa, les lames serveixen com a barrera visual entre entrada i
bany. En canvi, al primer i segon pis l'aplacat de fusta d'olivera és simplement un
dels acabats rústics utilitzat en tot el projecte, en honor a la importància d'aquess
arbres. Tant a la planta baixa com al primer pis, també podem identificar-hi les
vidrieres coma a elements de tancament, útils per a la voluntat de l'il·luminació
interior.


