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En el marc d'allotjaments previst a Encaminar Menorca, el nou hotel rural s'ubica al nord de
Ciutadella, annex a un dels trams més desprotegits del Camí de Cavalls, entre la urbanització
de Cala Morell i el far de Punta Nati.
El paisatge de Son Morell representa la transformació de la marina frondosa del nord de
Menorca als camps àrids propis del paisatge de Punta Nati i, per tant, compta amb elements
propis d'ambdós paisatges: la vegetació baixa i extensiva deixa al descobert la parcel·lació del
medi rural a través dels murs de pedra seca.
Des del camí de Son Morell, que forma part de la xarxa de camins proposada, la traça d'un
nou camí condueix el visitant fins la porta d'entrada al recinte de l'hotel. Més enllà de les
construccions de pedra que el delimiten, només es divisa una torre, que esdevé una fita per a
la seva orientació. Una vegada a les portes del recinte, s'obre la visió del paisatge de tota la
zona nord-oest de Ciutadella, inclosa la ciutat.
L'edifici principal, la piscina de l'hotel i un petit pavelló cobert s'implanten en el territori a través
d'un arc de circumferència amb centre en el punt d'entrada a la tanca. Com en els recintes
sagrats de l'Antiga Grècia, es proposa un ordre visual en què les distàncies entre els volums,
els angles de visió en què s'inscriuen i les seves proporcions es lliguen de manera intrínseca
amb la percepció humana i, per tant, amb l'impacte visual que puguin provocar al visitant des
del moment d'entrada al recinte.
L'edifici principal, de planta quadrada, compta amb un restaurant, una recepció, dotze
habitacions i un espai comú per als hostes. Mentre a la planta inferior es col·loquen les
habitacions amb visió directa al paisatge, a la planta baixa se situen els usos col·lectius: la
sala comú i el restaurant, disposats en L, es projecten al paisatge a través d'un claustre que
emmarca el paisatge en dos dels seus costats. La torre, situada a l'articulació de la planta
baixa, conté la recepció i un espai comú i coberta que permeten observar el paisatge des d'un
nivell superior. La definició geomètrica del pati quadrat amb murs i dels espais de servei (com
la cuina o els banys) com a volums tancats atorga el rol d'espai intersticial a l'espai d'estar,
resultant en la sensació d'un espai exterior i que s'estén més enllà dels seus límits reals.
Pel que fa a la materialitat del projecte, la proposta busca la revaloració de la pedra pròpia de
les construccions tradicionals de l'illa i proposa la combinació amb sistemes prefabricats que
afavoreixin la construcció en sec. El sistema murari es resol amb blocs de marès, caracteritzat
per la seva baixa resistència, fet que limita l'alçada a dues o tres plantes, i la seva porositat,
que augmenta l'aïllament tèrmic però anul·la la seva impermeabilitat. La proposta de façana
ventilada de 40cm de gruix amb cambra d'aire, full interior de 20cm i full exterior de 10cm,
permet mantenir la valuosa qualitat visual de la pedra i assegurar l'estanqueïtat a l'aigua, un
dels seus problemes principals. El sistema de murs, basat en una modulació de 4 i 5 metres,
es combina, a la planta baixa, amb jàsseres prefabricades Pujol i biguetes tauló de la casa
Pastor, que aconsegueixen negar, en certa manera, la condició de crugies i de
unidireccionalitat dels murs de càrrega i reforçar la idea d'un pla rígid recolzat sobre diferents
suports.
Pel que fa les instal·lacions, l'edifici és autosuficient en tant que es resol el subministrament
d'aigua a través d'un pou i la recollida d'aigua de pluja, el subministrament d'electricitat amb
plaques fotovoltaiques i la climatització a través de biomassa, afegint una ventilació mecànica
amb recuperador de calor que evita l'ús d'aire condicionat a l'estiu i limita les pèrdues
energètiques a l'hivern.
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