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1974 - 1985
XALET 
A VENECIA

182
c.Venecia, 16, Dragó 14, St. Antoni  MAÓ

1974, Projecte. Mateu Seguí, arquitectes

1985-1986. Finalització d’obres

Juan Morro Farrés i José Ma Morro Ma-

nent, Promotors

Bibliografi a   - 

Fonts: Arxiu Municipal de Maó - AMM

Habitatge unifamiliar a primera línia, entre 

Cala Venecia i la punta den Gallerut. Projec-

tat per Mateu Seguí, i construït just abans 

de la Llei de Costes de l’any 1988, el xalet 

juga a voler semblar, gairebé, una casa de 

vorera, per tipologia i dotació mínima de 

l’habitatge, i les seves escases pretencions 

formals.

Presenta recursos formals clàssics en l’obra 

de Seguí, com el paper manifest de la teu-

lada i del balcó a mar. Com a la casa Sirerol 

Gomila, s’aprofi ta el desnivell per al garatge, 

mentre la casa s’organitza en una sola plan-

ta en una situacó elevada.

01, 02

Imatges de la casa, amb la ur-

banització al fons. Fotografi es 

de l’autor.
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1974
REFORMA DE LA
CASA PELEGRÍ

183
c. Isabel II, 50, MAÓ

1974, Projecte. Mateu Seguí, arqte

Miguel Pelegrí Gomila, promotor

Bibliografi a   -

Font: Arxiu Municipal de Maó - AMM

Nova intervenció en una casa de la façana 

portuària del carrer Isabel II. En aquest cas 

dirigida per Mateu Seguí, la intervenció con-

sistirà novament en obrir grans obertures 

al mar, i generar un balcó sobre la cornisa 

portuària. Es valora el port. El mar ja no és el 

darrera de la casa.

01, 02, 03, 04

Memòria del projecte. 1974, 

Mateu Seguí, arqte. Arxiu Muni-

cipal de Maó - AMM

05

Sol·licitud de llicència del pro-

jecte. 1974, Mateu Seguí, arqte.  

AMM

06

Plànol del projecte. Plantes 

baixa i soterrani; secció i alçat al 

port. 1974 Mateu Seguí, arqte. 

AMM
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12

Imatge del moll i l’estació, previ 

a  l’enderroc (2015) del taló que 

permetia l’accés de ferris al moll. 

Fotografi a de l’autor, 2010

1974
MOLL COMER-
CIAL I ESTACIÓ 
MARÍTIMA ‘NOVA’

184
Moll de ponent  MAÓ

1974 Projecte. IBERINSA, enginyeria.

Comisión de Puertos de Baleares, Promotor

Bibliografi a   95, 97

Font: Arxiu Històric d’Autoritat Portuària de 

Balears-Delegació de Maó _ AH APB-Maó

L’augment de trànsits comercials motiva al 

gestor portuari a augmentar la superfície 

d’atracament del moll comercial, i construir 

una nova terminal. Encarregat a l’enginyeria 

IBERINSA, el complex representarà una fi ta 

en el port de Maó a nivell infraestructural: la 

plataforma, una gran llosa de formigó sobre 

pilons. A sobre, una estació amb arquitec-

tura pròpia d’aquells anys, que mostrarà un 

modest racionalisme i un tímid expressio-

nisme a parts iguals. 

La situació formalment lliscada de la plata-

forma d’embarcament, i els expressius pi-

lars en forma d’Y grega seran els elements 

més destacats. Des del trasllat del trànsit de 

ferries al Cós Nou l’any 2013 el seu ús és 

gairebé testimonial.

01-11

Memòria del projecte. 1974, 

IBERINSA, enginyeria. Arxiu 

Històric d’Autoritat Portuària de 

Balears - Delegació de Maó _ 

AHAPB - Maó
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15

Vista actual de l’estaciói des de 

l’antic moll d’espera de vehicles 

per embarcament. Fotografi a de 

l’autor.

16

Perfi ls del nou moll, amb el terra-

plenat i el pilotatge. IBERINSA, 

enginyeria. AH APB - Maó

13, 14

Plantes generals dels molls i 

l’estació. IBERINSA, enginyeria. 

AH APB - Maó
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19

Plànol de planta baixa i alçat 

Nord. 1974, IBERINSA, engin-

yeria AH APB - Maó

20

Plànol de planta primerai alçat 

Sud. 1974, IBERINSA, enginye-

ria AH APB - Maó

17

Detall de la succesió de pòrtics 

en forma de V baixa. Fotografi a 

de l’autor. 

18

Imatge actual de l’interior. Foto-

grafi a de l’autor.
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21

Alçat de l’estació des de la mar. 

Fotografi a de l’autor

22, 23

Alçats laterals i seccions trans-

versals. 1974, IBERINSA, engin-

yeria AH APB - Maó

24

Secció constructiva de façana. 

1974. IBERINSA, enginyeria AH 

APB - Maó
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05

Plànol d’emplaçament del pro-

jecte. José Ma. Yagües, arqte, 

1974. AMM

06

Memoria del Projecte. José Ma. 

Yagües, arqte, 1974. AMM

1974 - 1984
EDIFICI 
CARMONTE 

185
Plaça Miranda, sn. MAÓ

1974 Projecte. José Ma. Yagües, arquitecte

1977 Concessió de la llicència

1980 - 1984 Construcció

Carmonte SA, Societat Promotora

Bibliografi a   -

Font: Arxiu Municipal de Maó - AMM

Edifi ci plurifamiliar d’habitatges amb gran 

presènica sobre la cornisa portuària, a un 

costat de la plaça de la Miranda. La pro-

moció va estar interrumpoda durant 3 

anys, arrel de diversos problemes amb la 

llicència, i segons la documentació de l’ex-

pedient, problemes de caire econòmica; la 

crisi del 73 segurament deuria infl uir. 

Amb una organització de l’edifi ci força ben 

resolta, amb dues escales i dos habitatges  

per escala, malauradament la façana es 

manifesta amb prou vulgaritat. Només la 

successió de pòrtics amb arcs, tot generant 

una sensació d’edifi ci estintolat, revesteix 

un mínim interès.

01, 02, 03

Sol·licitud de Llicència (1974), 

Denegació de lllicència (1974) i 

Concessió defi nitiva de Llicència 

(1977). Arxiu Municipal de Maó 

- AMM

04

Imatge actual de l’edifi ci des del 

mirador de la Miranda. Fotografi a 
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09

Planta tipus de la versió defi nitiva 

de projecte. José Ma. Yagües, 

arqte, 1977 circa. AMM

08

Planta baixa de la versió original 

de projecte. José Ma. Yagües, 

arqte, 1974. AMM

07

Façana de la versió original de 

projecte. José Ma. Yagües, ar-

qte, 1974. AMM

08

Vista de l’edifi ci des de la mar. 

Fottografi a de l’autor.
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1975
PFC 
CLUB MARÍTIM 
A CALA FIGUERA

03

Planta coberta

04

Planta baixa

186
Plana de Cala Figuera, MAÓ - ES CASTELL

PFC- Projecte de Final de Carrera

Miguel Barca, arquitecte, 1975

Bibliografi a   -

Fonts: Arxiu Miguel Barca, arquitecto

Projecte de fi nal de carrera de l’arquitecte 

Miguel Barca. La proposta, anomenada 

“Port Mahon” esdevé una refl exió integral 

sobre tot el port, centrada bàsicament en 

tres àmibts, Sa Colàrsega, Ses Piques i 

Cala Figuera. 

Finalment, el projecte es desenvolupa com 

una ampliació del Club Marítim de Maó a 

la zona de Cala Figuera, mitjançant una in-

fraestructra de gran escala, alimentada per 

un llenguatge posmodern. Un dels trets 

més interessants de l’exercici serà presen-

tar el port, per primera vegada en molts 

anys, girat, com ja havien fet els britànics, 

amb el Nord a baix i la ciutat, projectada a 

dalt. 

01

Plànol d’emplaçament, identifi -

cat 3 punts d’interès i actuació 

al port

02

Plànol de situació, amb la vincu-

lació amb el CMM
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05

Secció Longitudinal

06

Alçat des de mar

07

Secció fugada de l’espai central

08

Axonomètrica de conjunt
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1975
HABITATGES 
A CALA CORB

187
c. St. Jaume, 5  ES CASTELL

1975, construcció. Arquitecte, desconegut

Promotor, desconegut

Bibliografi a   -

Fonts: -

Edifi ci  d’habitatges situat sobre el pen-

ya-segat de Cala Corb, que farà cap de 

cantó amb el carrer de St. Jaume. El més 

interessant , l’esforç formal per desmate-

rialitzar la cantonada i com es treballern les 

terrasses que, es conceben com galeries 

endinsades a partir d’un volum ple sencer 

que defi neix la façana.

Acaba d’oferir un caràcter especial l’aposta 

per les carpinteries i pesianes blanques. De 

probable color original blanc, la cura en el 

tractament volumètric i amb les persianes 

de l’edifi ci segurament resultaria més reeixit 

si es retornés el color blanc a la façana.

01, 02

Imatges de l’edifi ci. Fotografi es 

de l’autor



CATÀLEG    ATLES DEL PORT DE MAÓ    383

1975- 1976
CASA GLEZ. 
HONRADO

188
c. des Riupla, 20 S’Altra Banda  MAÓ

1975, Projecte. Anna Bofi ll, J. Sagistazabal, 

arquitectes. Rafael Mus, aparellador

Nieves Gonzáez Hornado, promotora

Bibliografi a   104

Font: Mostra d’Arquitectura de Menorca, 

1950 - 1980. Vilardell, Joan Enric

Casa de gran interès conceptual i formal, 

organitzada en una sola peça de manifesta-

ció dual, dos volums idèntics d’habitacions 

vinculats per la cuiina i el menjador, i que es-

devindrà un interessant exercici d’aplicació 

dels postulats del postmodernisme.

Aquest postmodernisme s’acaba de mani-

festar en la formalització del jardí abocat al 

port.  Un exercici de paisatisme de moder-

nitat revisada, dominat per la presència de 

les pèrgoles arcades que l’envolten, amb la 

piscina al mig.

01

Planta del projecte. Mostra d’Ar-

quitectura de Menorca, 1950-

1980. Vilardell, Joan Enric

02

Vista des de la casa, cap al 

mar. Mostra d’Arquitectura de 

Menorca, 1950-1980. Vilardell, 

Joan Enric

06

Vista des del mar. Fotografi a de 

l’autor.
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01, 02

Vistes de l’edifi ci de la Casa del  

Mar. Fotografi es de l’autor

1976 -1979
CASA DEL MAR

189
Moll de Ponent  MAÓ

1976 Projecte. Xavier Surinyach, arqte.

Instituto Social de la Marina; Confraria Sindi-

cal de Pescadors, Promotors.

Bibliografi a   102 

Font: Arquitectura Contemporània a Menor-

ca. V. Maó. Vilardell, Joan Enric

Per a la Casa del Mar, Xavier Surinyach, des 

d’un llenguatge encara més militantment 

modern, s’apropa també al posmodernisme  

que domina el moment. Així, resol un edifi ci, 

de planta clara, senzilla, ben organitzada, 

des de lo simbòlic i representatiu, com serà  

el gran bosc porticat de l’arribada, davant el 

mar; segurament allò que li atorga interès 

al cas. 

Un edifi ci exemplar, sovint massa oblidat 

que, a més, esdevé un dels pocs exem-

ples de participació des de l’arquitectura de 

l’Insituto Social de la Marina al port de Maó.
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03

Plantes baixa, primera i secciió. 

1976, Projecte. Xavier Surin-

yach, arquitecte. Arquitectura 

Contemporània a Menorca. V. 

Maó. Vilardell, Joan Enric

04, 05

Vistes de l’edifi ci de la Casa del  

Mar. Fotografi es de l’autor
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04, 05

Fogografi es de l’estar i la terras-

sa porxada a la planta segona 

Mostra d’Arquitectura de Menor-

ca 1950-1980. Vilardell, Joan 

06

Imatge actual del porxo des del 

carrer. Fotografi a de l’autor

1977
CASA FRANCÈS

190
Cala del Fonduco, ES CASTELL

1977 Projecte. STUDI PER (Pep Bonet, 

Lluís Clotet, Òscar Tusquets, Cristian Cirici). 

Rafael Mus, aparellador

Família Francès, promotora

Bibliografi a   38, 52, 81, 102, 104 

Font: Joan Enric Vilardell, Joan J. Gomila

Probablement, una de les millors cases uni-

familiars del port de Maó i Menorca. Amb 

un gran senzillesa conceptual, Tusquests, 

Bonet, Clotet i Cirici, en aquest habitatge 

del Fonduco, trenquen diversos prejudicis 

organitzatius de l’habitatge, i aprofi tant que 

es desenvolupa en alçada, inverteixen l’or-

dre d’un programa convencional, situant les 

habitacions a baix i la sala a dalt, amb el 

taller en planta baixa.

Recolzada en l’expressiva roca del pen-

ya-segat, que esdevé una autèntica façana 

interior, la casa resumeix com pocs exem-

ples l’arquitectura del seus autors, i del 

llenguatge de l’arquitectura catalana dels 

anys 70.

01, 02

Seccions transversals de la 

casa. Mostra d’Arquitectura de 

Menorca 1950-1980. Vilardell, 

Joan Enric. 

03

Fotografi a de l’escala. Mos-

tra d’Arquitectura de Menorca 

1950-1980. Vilardell, Joan 
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08

Vista actual de la casa des de la 

mar. Fotografi a de l’autor.

07

Plantes baixa, primera i segona 

de la casa. Menorca, guia d’ar-

quitectura. Gomila, Joan J. 
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01

Vista des del penya-segat de la 

Sínia des Muret

02

Planta tipus. 1977, Gomila-En-

rich, arqtes. 

1977
HABITATGES
“SA NOSTRA”

191
Av. Francesc Femenías, 2-4. Pl. Abú Umar,  

MAÓ

1977 Projecte. Joan J. Gomila i Domènech 

Enric, arquitectes

Caixa d’Estalvis Sa Nostra, Promotora

Bibliografi a  38

Font: Arxiu Gomila - Enrich, arquitectes

Gairebé la primera obra de Joan Gomi-

la i Domingo Enrich en acabar la carrera 

d’arquitectura, esdevindrà. alhora, un ex-

traordinari exemple d’habitatge col·lectiu a 

Menorca. 

Amb una planta tipus molt clara, de dos 

nuclis d’escala i dos grans habitages per 

replà,   l’edifi ci es manifestarà de manera 

referent. Destaca la cura per el treball vo-

lumètric, generant entrants i sortints que 

atorgaran gran expressivitat a la façana, 

i oferiran el màxim perímetre a totes les 

dependències.  A partir d’aquí, la cura per 

l’arquitectura és màxima, amb alteracions 

del patró de façana, terrasses corregudes, 

en un exercici d’expressionisme forçat des 

del joc arbitrari com a recurs generador de 

formalitats; també la cura en el detall de les 

fusteries i les baranes.



CATÀLEG    ATLES DEL PORT DE MAÓ    389CATÀLEG D’ARQUITECTURES  ATLES DEL PORT DE MAÓ  04

03, 04

Vista general des de la Pl. Abú 

Umar, i frontal de detall. Fotogar-

fi es de l’autor

05

Vista de detall de la composició 

volumètria de terrasses i gale-

ries. Fotografi a de l’auort
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10, 11 ,12

Imatges de l’obra. AHCOAC, 

Fons Barba Corsini

1977 - 1981
EDIFICI 
“SA ILLA”

192
Moll de llevant,  MAÓ

1977 Projecte. FASE 1 Francesc Barba 

Corsini, arqte

1981 Projecte. FASE 2 F.  B.Corsini, arqte

Eduardo Garrido, promotor.

Bibliografi a   06, 102, 118

Font: Arxiu Històric COAC, Fons B.Corisnini

Haver tingut l’oportunitat de treballar a Me-

norca, prèviament, construïnt la promoció 

del “poblat de pescadors” de Binibeca Vell, 

li obrirà la porta a Francesc Barba Corsini 

per a fers-se càrrec de nou d’una promoció 

d’habitatges, en aquest cas al port de Maó. 

A l’edifi ci, traslladarà la seva preocupació 

per seguir treballant en una dinàmica revi-

sionista, a la recerca d’un nou llenguatge a 

partir de la tradició vernacle. 

Per aconseguir-ho, Barba realitzarà multi-

tud d’esbossos i versions, que hauran de 

sortejar, també les difi cultats de la normativa 

municipal.  Destacant la planta baixa que 

es vicularà amb el pati posterior, el bloc 

es fragmenta en 4 volums verticals que es 

combinen amb els espais aterrassats. Final-

ment, el projecte arribarà a defi nir amb mul-

titud de perspectives i esbossos els espais 

interiors, comunitaris i dels habitatges, amb 

domini dels mobles d’obra.

01-09

Contracte d’encàrrec del pro-

jecte, amb relació de programa. 

1977, Francesc Barba Corsini, 

arquitecte. Arxiu Històric COAC, 

Fons Barba Corsini
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13-16

Croquis originals de la primera 

versió estudiada, graonada. 

1977, Francesc Barba Corisni, 

arqte. AHCOAC, Fons Barba 

Corsini

17, 18, 19

Croquis originals de la segona 

versió estudiada, fragmentant 

la façana verticalment. 1977, 

Francesc Barba Corisni, arqte. 

AHCOAC, Fons Barba Corsini

20

Vista de l’obra acabada. Barba 

Corsini, Monografi a. Ed. Gus-

tavo Gili



392    ATLES DEL PORT DE MAÓ   CATÀLEG    

25, 26

Croquis del vestíbul. 1977, 

Francesc Barba Corisni, arqte. 

AHCOAC, Fons Barba Corsini

27

Façana posterior. FASE 1 1977, 

Francesc Barba Corisni, arqte. 

AHCOAC, Fons Barba Corsini

21, 22, 23

Plantes baixa, segona i tercera. 

1977, Francesc Barba Corisni, 

arqte. AHCOAC, Fons Barba 

Corsini

24

Imatge interior del vestíbul. Infor-

mes de la construcción
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28

Croquis d’un estar dels habi-

tatges. 1977, Francesc Barba 

Corisni, arqte. AHCOAC, Fons 

Barba Corsini

29, 30

Fotografi es d’un estar dels ha-

bitatges. Informes de la cons-

trucción

31

Façana al port. FASE 1. 1977, 

Francesc Barba Corisni, arqte. 

AHCOAC, Fons Barba Corsini

32

Façana lateral, seccionada per 

les escales Claret; i façana al 

port, FASE 2. 1977, Francesc 

Barba Corisni, arqte. AHCOAC, 
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06, 07

Alçats i seccions de la casa. 

1978, Projecte. Pedro L. Merca-

dal, arqutiecte. AMM

1978 - 2016
CASA MONJO

193
Urb. Cala Llonga,  MAÓ

1978 Projecte. Pedro L. Mercadal, arqte.

Pedro Monjo i Carmen Florit, promotors

2016 Rehabilitació, José M. Villalonga, ar-

qte.

Bibliografi a   -

Font: Arxiu Municipal de Maó - AMM

Una dels millors exercicis d’arquitectura, en 

habitatge unifamiliar, d’enre els que presen-

ta la urbanització Cala Llonga. Privilegida-

ment situada a l’estrem de la península que 

tanca la cala a Llevant, resolent les quatre 

orientacions de la casa, Pedro L. Mercadal 

fa un exercici d’abstracció formal basat en 

la geometria, combinant els girs a 45º amb 

l’ortogonalitat i els falsos octògons. 

Aquest rigor geomètric es trasllada a les 

teulades, força ben resolta. Hi juga un paper 

important l’excel·lent treball de paisatgisme. 

Darrerament, la casa ha estat adquirida per 

una nova propietat que n’ha executat refor-

mes importants, encara no documentades, 

que tractaran tot el conjunt com una sola 

peça volumètrica, amb el mateix acabat for-

mal per a parets i cobertes.

05

Vista de la casa abans de la 

reforma recent. 2014, fotografi a 

de l’autor.

07

Vista de la casa des del mar, 

després de la reforma recent. 

2016, Fotografa de l’autor.

01

Portada de la memòria del pro-

jecte. 1978, Pedro L. Mercadal, 

arquitecte. Arxiu Municipal de 

Maó - AMM

02, 03, 04

Instància de canví d’ús de la 

parcel·la i instància de llicència 

davant de la Comissió del Grup 

de Ports de Balears. AMM
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08

Plànol d’emplaçament. 1978, 

Projecte. Pedro L. Mercadal, 

arqutiecte. AMM

09

Planta Altell 1978, Projecte. 

Pedro L. Mercadal, arqutiecte. 

AMM

10, 11

Planta Baixa. 1978, Projecte. 

Pedro L. Mercadal, arqutiecte. 

AMM

10

Vista de la casa des de l’accés, 

després de la reforma de 2016. 

Fotografi a de l’autor. 
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06

Sol·licitud de conformitat de lli-

cènica al Ministerio de la Vivien-

da. 1979, AMM

07

Imatge de la façana des del Ps. 

Marítim. Fotografi a de l’autor

1979 - 1982
HABITATGES
AL PS. MARÍTIM

194
Ps. Marítim, 1  MAÓ

1979 Projecte. Néstor Öscar Rubé, arqte

1982 Final d’Obra

Antonio Pons Sans, promotor.

Bibliografi a   -

Font: Arxiu Municipal de Maó - AMM

Juntament amb l’edifi ci de Sa Nostra (fi txa 

191) aquest edfi ci d’habitatges del Pas-

seig Marítim de Maó esdevé un dels millors 

exemples d’habitatge col·lectiu del port. 

En una promoció d’escala adequada, 

només en planta baixa i dos pisos, en un 

lloc privilegiat de la cornisa del port, el llavors 

jove arquitecte argentí, recentment afi ncat a 

Barcelona, Néstor Óscar Rubé, realitza un 

excel·lent exercici d’organització de tres 

blocs concatenats, recolzats en l’estratègia 

de la repetició, per buscar la millor privacitat 

entre terresses i la millor orientació. 

La majestuositat amb que es manifesten les 

terrasses volades, i la planta del conjunt, 

esplèndida, que beu de l’exemple de Co-

derch amb la casa Girasol de Madrid, són 

els millors moments del’operacó. 

01, 02

Concessió de llicència. 1979, 

Arxiu Municipal de Maó - AMM

03, 04, 05

Memòria del projecte. 1979, 

Néstor Óscar Rube, arquitecte. 

AMM
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08

Planta soterrani del projecte. 

1979, Néstor Óscar Rube, ar-

quitecte. AMM

09

Planta tipus del projecte. 1979, 

Néstor Óscar Rube, arquitecte. 

AMM
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13

Seccions del projecte. 1979, 

Néstor Óscar Rube, arquitecte. 

AMM

10, 11

Imatges de la façana al jardí pos-

terior, des de l’Av. Fort de l’Eau. 

Fotografi es de l’autor.

12

Façana des de la confl uència 

del Ps. Marítim, c. del Carme i 

Av. Fort de l’Eau. Fotografi es de 

l’autor.
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14, 15

Façanes del projecte 1979, 

Néstor Óscar Rube, arquitecte. 

AMM

16

Imatges de detall des del Ps. 

Marítim. Fotografi a de l’autor.
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1980
CAFÈ BAIXAMAR

195
Moll de Ponent, MAÓ

1980, Projecte d’habilitació de magatzem 

com a cafè. Miguel Barca, arquitecte; Ma 

José Fontana, interiorista.

Família Fdez. Terrés, promotora.

Bibliografi a   - 

Fonts: Miguel Barca, arqte; Apunt Menorca 

Antic magatzem de Baixamar rehabilitat 

com a Cafè. El manteniment de l’estructura 

de fosa, i de l’escala de fusta original, jun-

tament amb el paviment, seran els millors 

moments del projecte de Miguel Barca i la 

interiorista Ma José Fontana. 

02

Interior del cafè. Fotografi a publi-

cada a Apunt Menorca

03

Interior del cafè. Fotografi a publi-

cada a Airbnb

01

Façana del cafè. 1980, Miguel 

Barca, arquitecte. Fotografi a, 

Miguel Barca.
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1981
BAR AKELARRE

196
Moll de ponent, MAÓ

1980, Projecte d’habilitació de magatzem 

com a bar. Miguel Barca, arquitecte; Ma 

José Fontana, interiorista.

Mikel Jorge, promotor.

Bibliografi a   -

Font: Miguel Barca, arqte; Cómete Menor-

ca, Conocer Menorca

Un altre magatzem rehabilitat per a la res-

tauració, en aquest cas un bar de copes, 

que esdevindrà referent de la nita maonesa.  

La rehabilitació, que conserva els diafrag-

mes dels murs de marès originals i s’aprofi ta 

del pati posterior, per lluÏment de la façana 

del penya-segat, serà obra també de la pa-

rella Barca-Fontana.

01

Façana del bar. 1980, Miguel 

Barca, arquitecte, Ma José 

Fontana, interiorista. Fotografi a 

de l’autor.

02

Vista de l’interior. Fotografi a, 

Comete Menorca
03

Vista de l’interior. Fotografi a, 
Conocer Menorca
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01

Fotografi a del porxo de la casa 

Milà. Anys 80. Correa-Milà, Mo-

nografi a, Ed. Gustavo Gili

1981 - 2013
CASA MILÀ

197
La Solana, S’Altra Banda,  MAÓ

1980 Projecte. Alfonso Milá, arquitecte

2013 Desallotjament. Final de la concessió 

d’ocupació sobre domini públic portuari

Alfonso Milá promotor.

Bibliografi a   28, 38, 52, 58, 80

Font: Arxiu Històric COAC - Fons Correa 

Milá, Port Sostenible, Diari Menorca

Rehabilitació d’un antiga musclera com a 

habitatge. Projectada pel seu mateix pro-

pietari, l’arquitecte Alfonso Milá, des de la 

premisa de fer un habitatge de vacances, 

però de mínims recursos. La casa, s’orga-

nitza clarament en dues zones: la posterior, 

de dos dormitoris i banys, i la zona anterior, 

una gran sala estintolada amb una biga i pi-

lars dobles característics en els interiors de 

Milà; al mig, l’accés i un pati interior. 

Finalment, la zona per excel·lència de la 

casa serà la terrassa, gariebé sobre el mar, 

tancada pels seus cortinatges i esplèndids 

tendals, recolzats en l’estructura metàlica. 

Com és habitual en la seva obra, abunden 

els detalls de l’arquitecte per a defi nir fi ns 

el darrer element de mobiliari. La casa està 

desocupada des de 2013, en fi nalitzar la 

concessió atorgada per APB en trobar-se 

en domini públic porutari. La situació deixa 

la casa amençada de desaparició.
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02

Vista de la casa des de la mar. 

2014. Fotografi a de l’autor.

03-06

Esbossos d’evolució del pro-

jecte. 1980 circa, Alfonso Milà, 

arquitecte. Arxiu Històric COAC 

- AHCOAC, Fons Correa MIlá

07

Dibuix fi nal de divulgació del pro-

jecte. Menorca, Guia d’Arquitec-

tura, Joan J. Gomila. Ed. COAIB
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10, 11

Planta i secció de la casa Milà 

2, contigua. 1980, Alfonso Milà, 

arquitecte. AHCOAC, Fons Co-

rrea Milá

08

Plànol contructiu de la casa Milà 

1. 1980, Alfonso Milà, arquitec-

te. AHCOAC, Fons Correa Milá

09

Alçats de detall d’interior de la 

casa Milà 2, contigua. 1980, 

Alfonso Milà, arquitecte. AH-

COAC, Fons Correa MIlá
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12

Vista de la façana des de la mar.  

2016, fotografi a de l’autor.

13

Vista de les terrasses de la casa, 

un cop desallotjada.  2016, foto-

grafi a de l’autor.

14

Amics de la Mar i La Solana. 

Joan Alemany, Diari Menorca, 

Edició de 12 de Febrer de 2015

15

La Solana, sin futuro seis años 

después. Mercè Pons. Diari 

Menorca, Edició de 28 de Juliol 

de 2016
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01

Planta Segona i Secció.  1982, 

José Montoya, arquitecte. Arxiu 

José Montoya, arquitecte

07

Plantes Baixa i Primera.  1982, 

José Montoya, arquitecte. Arxiu 

José Montoya, arquitecte

1982
HABITATGES
A DALT ST. JOAN

198
c. Fornells, 15, Dalt Sant Joan  MAÓ

1982 Projecte. Josep Montoya, arquitecte

José Carretero Villalonga, promotor.

Bibliografi a   -

Font: Arxiu Josep Montoya, arquitecte

Edifi ci d’habitatges a Dalt St. Joan, obra de 

Josep Montoya, amb nucli d’escala central 

i dos habitatges per replà. Disposant-se 

buscant el mar i la millor orientació, el més 

interessant d’aquest cas serà l’ús formal i 

expressiu que en farà l’arquitecte de la re-

petició i el retranqueig.
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03

Façanes.  1982, José Montoya, 

arquitecte. Arxiu José Montoya, 

arquitecte

04, 05

Vistes acutals des del c. For-

nells, Fotografi es, Street View, 

Google Maps
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08, 09

Fotografi es del complex. 

1982
APARTAMENTS
PROTUSOL

199
Urb. Sol del Este  ES CASTELL

1982 Projecte. José M. Codina arquitecte

PROTUSOL, SA. Promotora. José Manuel 

Ferreres, Representant.

Bibliografi a   - 

Font: Arxiu Municipal des Castell - AMEC

Els apartaments Protusol de la urbanització 

Sol del Este, vinculats a la mateixa empresa 

promotora que lidera, anys abans, la prò-

pia urbanització, representen l’exacerbació, 

gairebé fi ns a arribar a la paròdia, de la ge-

neració del fals vernacle com a sistema de 

manifestació formal de l’arquitectura plan-

tejada.

En aquest sentit, és evident que José M. 

Vilanova reinterpreta el llenguatge arquitec-

tònic que sorgeix del camí obert per Barba 

Corsini a Binibeca Vell. Ocupant una illa 

sencera de la urbanització, el complex es 

desenvoluparà en diveses fases

01-06

Memòria del projecte. 1982, Jo-

sep M. Codina, arquitecte. Arxiu 

Municipal des Castell - AMEC

07

Planta de conjunt 1982, Josep 

M. Codina, arquitecte.AMEC



CATÀLEG    ATLES DEL PORT DE MAÓ    409

10

Façanes, bloc A. 1982, Josep 

M. Codina, arquitecte.AMEC

11

Planta, bloc A. 1982, Josep M. 

Codina, arquitecte.AMEC

10

Façanes, bloc A. 1982, Josep 

M. Codina, arquitecte.AMEC

11

Planta, bloc A. 1982, Josep M. 

Codina, arquitecte.AMEC
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1983
1992
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1983
PLA 
D’ORDENACIÓ 
DEL PORT

200
Port de Maó

1983, Pla d’Ordenació. Ll. Cantallops Vale-

ri, Estanislau Roca, arquitectes + Fernando 

Moscardó, ECCP

Comisión de Puertos de Baleares, Promotor

Bibliografi a   33

Font: Arxiu Històric COAC. Fons Cantallops 

Valeri

Primer projecte que és deutor de l’arribada 

a l’alcaldia de Maó, l’any 1983, de Borja 

Carreras. El nou batlle proposarà el tàndem 

d’arquitectes Cantallops - Roca per repen-

sar íntegrament tot el port de Maó. Per pri-

mera vegada, un document de planejament 

que conceb de manera sencera el port. 

En conseqüència, es proposaran projecte 

per a ordenar el port en tots els seus ra-

cons: la colàrsega, el Cós Nou, Cala Figue-

ra, o Cala Corb  i Cales Fonts. Amb algunes 

propostes molt dubtoses, com la descàrre-

ga de granels al Fonduco i al Repòs del Rei, 

una de les aportacions més interessants 

serà el dibuix del centre de Maó amb al-

gunes plantes baixes dels edfi cis més re-

presentatius, com si d’un plànol dibuxat per 

Nolli es tractés.
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01

Plànol General del Pla d’Orde-

nacío del Port. Ll. Cantallops, 

Estanislau Roca, arquitectes + 

Fernarndo Moscardó, ECCP. 

Arxiu Històric COAC - AHCOAC, 

Fons Cantallops Valeri
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02

Detall de la Zona Centre. Ll. 

Cantallops, Estanislau Roca, 

arquitectes + Fernarndo Mos-

cardó, ECCP. AHCOAC, Fons 

Cantallops Valeri
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03

Detall de Cala Figuera Ll. Can-

tallops, Estanislau Roca, arqui-

tectes + Fernarndo Moscardó, 

ECCP. AHCOAC, Fons Canta-

llops Valeri

04, 05

Detall  del Repòs del Rei i Es 

Castell, Urbanitzacions St. Anna 

i Sol de l’Este.. Ll. Cantallops, 

Estanislau Roca, arquitectes + 

Fernarndo Moscardó, ECCP. 

AHCOAC, Fons Cantallops 

Valeri
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1984 - 1989
APARTAMENTS 
A FONTANILLES

201
C. de Fontanilles  ES CASTELL

1984 Projecte. Miguel Barca, arquitect. 

1989, Final d’obra, dades cadastrals.

Promotor, desconegut

Bibliografi a   121

Fonts: Miguel Barca

Apartaments al sector Fontanilles projec-

tats per Miguel Barca, format per dos blocs 

paral·lels a la costa, separats per el jardí. 

L’interès principal es troba en el bloc do-

ble de la vessant nord, on és destacable 

la menera d’accedir a ls habitatges de les 

plantes superiors, amb una escala de ca-

ragol exterior que permeten que els pasos 

d’accés al habitages inferiors siguin, de fet 

patis descoberts. 

També són ressenyables l’acurat treball al 

voltant de les tipologies d’habitages, i al-

guns detalls constructius, com les mènsu-

les expressives del bloc Sud.

03

Plantes tipus de l’edifi ci. 1984, 

Miguel Barca, arquitecte. Con-

temporany Spanish Architectu-

re, núm. 57

01

Imatge de la façana inteior del 

bloc sud. Miguel Barca, arqui-

tecte. 

02

Imatge de la façana inteior del 

bloc nord.  Contemporany Spa-

nish Architecture, núm. 57
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1984
CASA 
GOMILA PONS

202
c. Fornells, 16  Dalt Vilanova  MAÓ

1984, Projecte. Josep Montoya, arquitecte

José Horacio Gomila Goñalons, Catalina 

Pons Marí, Promotors

Bibliografi a   - 

Font: Arxiu Josep Montoya, arquitecte

Habitatge unifamiliar de dimensions impor-

tants Dalt Vilanova, a l’altra cantonada de 

l’edifi ci d’habitatges del mateix Josep Mon-

toya (fi txa 198). Com pasava en aquest, la 

casa s’orienta de la mateixa manera, rela-

tivament en diagonal, buscant la màxima 

perspectiva sobre el port.

Amb el retranqueig i la repetició novament 

com a recursos principals, resulta curisosa 

la formalització del perímetre de la teulada 

que genera el porxo de la sala d’estar.

01

Planta del projecte. 1984, Pro-

jecte. Josep Montoya, arquitec-

te. Arxiu J.Montoya

02

Alçats del projecte. 1984, Pro-

jecte. Josep Montoya, arquitec-

te. Arxiu J.Montoya

03

Vista des del c. Fornells. Street 

View, Google Maps
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09

Plànol de conjuunt del 

PGOUM. 1986, A. Ferrer, J. 

Sabaté, I. Castiñeira, E. Se-

rra, Ll. Vives, arquitectes. 

1985
PLA GENERAL
D’ORD. URBANA 
MUNICIPAL

203
Ciutat i port de Maó

1986, Pla General d’Ordenació Urbana Mu-

nicipal - PGOUM. Amador Ferrer, Joaquim 

Sabaté, Enric Serra, Lluís Vives, arquitectes 

+ Isabel Castiñeira, advocada.

Ajuntament de Maó, Promotor

Bibliografi a   10, 33, 38 

Font: Arxiu Municipal de Maó - AMM; Estudi 

Serra - Vives - Cartagena, arqutectes.

El pla de general de Maó de 1986 és, fet 

des de l’Ajuntament, el pla del port. Un do-

cument concebut per a ordenar tota una 

ciutat des del port. Tant és així, que els seus 

responsables opten, com ja havia fet Barca 

l’any 1975 (fi txa 186), per dibuixar la ciutat i 

el port girant el plànol, amb el Nord a baix. 

Tota una declaració d’intencions: pensar la 

ciutat és pensar el port.

El pla preveurà algunes situacions i pro-

jectes que ja s’havien postulat en el Pla 

d’Ordenació de Cantallops i Roca (fi txa 

200), com les zones de la Colàrsega o les 

cornises portuàries. També proposarà una 

reordenació de la Punta del Rellotge. A ni-

vell general, la seva principal aportació serà 

el traçat de la via de ronda, l’ordenació dels 

sectors Borja Moll i Malbúger.

01 - 04

Memòria del PGOUM. 1986, A. 

Ferrer, J. Sabaté, I. Castiñeira, 

E. Serra, Ll. Vives, arquitectes. 

Arxiu Municipal de Maó - AMM

05 - 08

Informes de la Comissió Pro-

vincial d’Urbanisme de Balears- 

Delegació Insular de Menorca. 

1987 - 1989. AMM
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10

Plànol de zonifi cacions del 

PGOUM. 1986, A. Ferrer, J. Sa-

baté, I. Castiñeira, E. Serra, Ll. 

Vives, arquitectes. AMM

11

Plànol de detall  de la zona de 

ponent portuari PGOUM. 1986, 

A. Ferrer, J. Sabaté, I. Castiñei-

ra, E. Serra, Ll. Vives, arquitec-
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12

Plànol de detall de la zona cen-

tral portuària del PGOUM. 1986, 

A. Ferrer, J. Sabaté, I. Castiñeira, 

E. Serra, Ll. Vives, arquitectes. 

AMM

13

Plànol de detall de la zona de 

Cala Figuera i llevant de la nova  

ronda del PGOUM. 1986, A. 

Ferrer, J. Sabaté, I. Castiñeira, 

E. Serra, Ll. Vives, arquitectes. 

AMM
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01, 02

Proposta del Projecte de Corni-

sa. Martorell - Bohigas - Mackay, 

MBM arquitectes. Arquitecturas 

BIS, núm. 50

1985
PASSEIG 
DE CORNISA

204
Cornisa del penya-segat, MAÓ

1985, Propuesta para una cornisa. Martore-

ll, Bohigas, Mackay - MBM, arqutiectes

Ajuntament de Maó, Promotor

Bibliografi a   8, 102

Font: Arquitecturas Bis, núm. 50

El prrojecte de la nova cornisa portuària, 

obra de Martoresll, Bohigas i Mackay, fi -

nançada gràcies al programa de Bordes 

Urbanos del MOPU del moment, gestionat 

personalment per l’alcalde Borja Carreras, 

no s’enten sense el context i l’empenta mu-

nicipal del moment, que alhora havia propo-

sat un Pla d’Ordenació del port (fi txa 200) 

i un nou PGOUM que es planteja des del 

port (fi txa 203). 

Un projecte integral de tota la riba sud del 

port, a la cota superior del penya-segat, 

per fer accessible aquest àmbit de la ciutat. 

MBM seran capaços d’orquestrar la com-

plexitat topogràfi ca del repte, enllaçant la 

corinsa amb el sistema de costes. I encer-

teran en els característics materials de les 

baranes d’obra, amb el marès vist i la pedra 

seca dels murs de contenció. 
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03

Proposta del Projecte de Corni-

sa. MBM arquitectes. Arquitec-

turas BIS, núm. 50

04-05

Imatge actual del passeig. Foto-

grafi a de l’autor.
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07

Portada del catàleg de l’exposi-

ció Obres i Projectes al municipi 

de Maó 83-87. J. E. Vilardell

08, 09, 10

Imatges actual sdel passeig. Fo-

tografi a de l’autor.

04, 05

Proposta del Projecte de Corni-

sa. MBM arquitectes. Arquitec-

turas BIS, núm. 50

06

Portada d’Arquitectura Contem-

porània a Menorca. V. Maó. J. 

E. Vilardell
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11, 12

Proposta del Projecte de Corni-

sa. MBM arquitectes. Arquitec-

turas BIS, núm. 50
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1985
CASA 
REYNÉS HDEZ.

205
c. dels Bolitxers, Urb. Cala Llonga,  MAÓ

1985 Projecte. VIcenç Ll. Jordi i Enric Talta-

vull, arquitectes; Joan Reynés, aparellador.

Joan Reynés i Lluïsa Hernández, promo-

tors.

Bibliografi a  -

Fonts: Vicenç Jordi, arquitecte

Primera de la successió d’una dotzena de 

cases que que l’estudi Jordi, Taltavull i Rey-

nés construirà  a la darrera zona desenvo-

lupada a la urbanització de Cala Llonga, al 

sector Cala Lladró o carrer dels Bolitxers.

La casa, projectada per Vicenç Jordi amb el 

seu soci, i propietari de la casa, l’aparellador 

Joan Reynés, estrenarà una tipologia de ca-

ses al carrer dels Bolitxers on es desenvo-

luparà la planta baixa al nivell inferior, tocant 

a nivell de la piscina, i les habitacions apa-

reixaran gairebé sempre al nivell superior. 

La casa és reconieixible per el paper formal 

que juguen les teulades en la volumetria.

04

Vista de la casa des de la mar. 

Fotografi a de l’autor. 

01

Planta baixa del projecte. 1985, 

V. Jordi i E. Taltavull, arquitectes.

02, 03

Alçats del projecte. 1985, V. Jor-

di i E. Taltavull, arquitectes
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1986 circa - 2014
CASA 
HDEZ. AGUADO 
- GLIKSBERG

206
c. dels Bolitxers, Urb. Cala Llonga,  MAÓ

1985 Projecte. VIcenç Ll. Jordi i Enric Talta-

vull, arquitectes; Joan Reynés, aparellador.

Família Hdez. Aguado, promotors

2014, Projecte de reforma, Vicenç Ll. Jordi, 

arqte.

Beatrice Jeanne Gliksberg, Promotora

Bibliografi a   -

Fonts: Vicenç Jordi, arquitecte

Una de les cases amb més presència des-

envollupats des de Jordi-Taltavull i Reynés 

als anys 80, al carrer dels Bolitxers de Cala 

Llonga. Amb una parcel·la perpendicular al 

mar, enlloc de l’anteriror casa Reynés Her-

nández, Vicenç Jordi optarà per organitzar 

la casa seguint aquest sentit, amb un ate-

rrassat progressiu de nivells entre estances.

El “belvedere” de davant la piscina jugarà un 

paper important en la manifestació formal de 

la casa des del mar. La casa va ser venuda 

a una nova propietat el 2014; Vicenç Jordi 

intervingué novament amb un projecte de 

rehabilitació, encara no executat.

04

Vista de la casa des de la mar. 

Fotografi a de l’autor. 

01

Planta nivell 1 del projecte de re-

forma. 2014, V. Jordi, arquitecte

02, 03

Alçats i seccions del projecte 

de reforma. 2014, V. Jordi, ar-

quitecte
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06

Detall de la memòria del projecte 

en què s’acredita la participació 

de Martorell, Boghigas i Mackay, 

arqtes en el disseny dels espais 

urbans, mobiliari i acabats. AHA-

PB - Maó

1985 - 1990
AMPLIACIÓ 
DELS MOLLS 
DE BAIXAMAR

207
Molls de Baixamar, MAÓ

1985, Projecte. Euroetudios + Martorell Bo-

ghigas Mackay, arqtes

1987, 1er Pr. Modifi cat. Rafael Soler, ECCP

1988, 2on Pr. Modifi cat, Rafael Soler, ECCP

Comisión de Puertos de Baleares, promotor

Bibliografi a   86

Font: Arxiu Històric d’Autoritat Portuària de 

Balears, Delegació de Maó

La gran obra infraestructural del port de 

Maó, l’ampliació dels molls urbans de 

Baixamar, redactada per Euroestudios SA 

en col·laborció amb MBM, esdevindrà una 

punt d’infl exió en la relació dels maonesos 

amb el port. 

L’eixamplament esdevindrà una fi ta tècnica 

notable, amb tots els molls en llosa sobre 

pilons, guanyant superfície al mar a par-

tir dels molls preexistents d’obra. Alhora, 

l’ajuntament pressionarà per aconseguir la 

intervenció de Josep Martorell defi nint la 

secció del moll i precisant acabats urbans, 

com els característics bancs de formigó vist 

o la Lamparaalta de Galí i Quintana. El pro-

jecte patirà dos modifi cats, que assumirà 

directament Rafael Soler 

01, 02, 03, 04, 05

Caixa i Memòria del Projecte. 

1985, Proyecto de Acondiciona-

miento de los muelles de Ribera. 

Euroestudiios SA + Martorell Bo-

higas Mackay, arqtes. Arxiu His-

tòric d’Autoritat Portuària de Ba-

lears - APB, Delegació de Maó
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07

Plànol de detall de mobiliari. 

1985, Projecte. Euroestudios 

SA + MBM arqtes. AHAPB - 

Maó

08

Detall del banc de formigó i de 

la làmpara “Lamparaalta” (Quin-

tana-Galí). 1985, Projecte. Eu-

roestudios SA + MBM arqtes. 

09

Planta general. 1985, Projecte. 

Euroestudios SA + MBM arqtes. 

AHAPB - Maó
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15 - 18

Planta de pilotatge i detall de 

l’escar del 1er Proyecto  Modi-

fi cado de Acondicionamiento 

de los muelles de Ribera. 1987, 

Rafael Soler, ECCP. AHAPB - 

Maó

10 - 14

Memoria del 1er Proyecto  Mo-

difi cado de Acondicionamiento 

de los muelles de Ribera. 1987, 

Rafael Soler, ECCP. AHAPB - 

Maó
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19

Memoria del 2o Proyecto  Mo-

difi cado de Acondicionamiento 

de los muelles de Ribera. 1988, 

Rafael Soler, ECCP. AHAPB - 

Maó

19, 20

Detall de bigues i de la secció 

dels molls del 2o Proyecto  Mo-

difi cado de Acondicionamiento 

de los muelles de Ribera. 1988, 

Rafael Soler, ECCP. AHAPB - 

Maó

21

Vista actuals dels molls. Foto-

grafi a de l’autor.
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03, 04

Permís del Grupo de Puertos de 

Baleares. AMM

05

Permís del Ministerio de Defen-

sa. AMM

06, 07

Informes de la Conselleria 

d’Obres Públiques i  la Comissió 

de Patrimoni. AMM

1985
CASA 
SANJOSÉ CUESTA

208
Sant Antoni S’Altra Banda,  MAÓ

1985 Projecte. Roser Roman, Arquitecta

2013 Desallotjament parcial de la zona so-

bre domini públic portuari. Final de la con-

cessió.

Víctor Sanjosé i Pilar Cuesta, promotors

Bibliografi a   -

Font: Arxiu Municipal de Maó - AMM

Esplèndid habitatge projectat per Roser 

Román com a casa d’estiueig, a partir de 

l’ampliació d’una casa de vorera. Román 

s’endinsarà de ple en la recreació, amb 

gran elegància, en el llenguatge postmo-

dern que dominava l’escena arquitectònica 

internacional del moment. 

El més aconseguit del conjunt serà la ne-

tedat amb ques es disposa el cos d’habi-

tacions a la part posterior, manifestant de 

manera neta el volum original de la cons-

trucció, i la recuperació de l’escala de dava-

llada directe al moll, l’embarcador particular 

i el mar. 

01

Plànol d’estat original de la casa. 

1985, Projecte. Roser Roman, 

arquitecta. Arxiu Municipal de 

Maó - AMM

02

Planta Baixa. 1985, Projecte. 

Roser Roman, arquitecta. AMM
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08, 09

Façana a mar i secció trans-

versal al mar, amb l’escala que 

davalla al moll. 1985, Projecte. 

Roser Roman, arquitecta. AMM

10

Vista des de la mar. Fotografi a 

de l’autor.
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1986
CASA GARDÉS
MONTAÑÉS

209
c. dels Bolitxers, Urb. Cala Llonga,  MAÓ

1986 Projecte. VIcenç Ll. Jordi i Enric Talta-

vull, arquitectes; Joan Reynés, aparellador.

Damián Gardés i Anna Ma. Montañés , 

promotors.

Bibliografi a   -

Fonts: Vicenç Jordi, arquitecte

Casa de Jordi, Taltavull i Reynés al c. dels 

Bolitxers de Cala Llonga. S’organitza en 

dues plantes, amb la volumetria paral·lela 

al mar.

Tot i presentar, així, el mateix sistema de les 

cases Reynés - Hdez (fi txa 205), la casa 

Hdez. Mercadal (fi txa 210), la casa Gil Ver-

net (fi txa 219) o la mateixa casa Jordi (fi txa 

213), en aquesta ocasió els arquitectes op-

ten per amagar l’esquema darrera l’exigera-

ció del frontó generat a partir del porxo de 

la sala. Segons Vicenç Jordi, la seva cons-

trucció en un moment en que la vessant de 

Cala Llonga de la zona estava encara gaire-

bé buida, sembla haver motivat la decisió.

04

Vista de la casa des de la mar. 

Fotografi a de l’autor. 

01

Planta baixa del projecte. 1985, 

V. Jordi i E. Taltavull, arquitectes.

02, 03

Alçats del projecte. 1985, V. Jor-

di i E. Taltavull, arquitectes
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1986
CASA HDEZ. 
MERCADAL

210
c. dels Bolitxers, Urb. Cala Llonga,  MAÓ

1986 Projecte. VIcenç Ll. Jordi i Enric Talta-

vull, arquitectes; Joan Reynés, aparellador.

Luis Hernández Mercadal, promotors

Bibliografi a   - 

Fonts: Vicenç Jordi, arquitecte

Casa de Jordi, Taltavull i Reynés, estudi 

d’arqutiectura, que partint  de l’esquema 

explorat en d’altres obres sembants desen-

volupades pel mateix estudi al mateix carrer 

(fi txes 205, 209, 213, 219) accentúa en 

aquest cas, la variable d’organitzar la casa, 

gairebé, en forma d’L.

04

Vista de la casa des de la mar. 

Fotografi a de l’autor. 

01

Planta baixa del projecte. 1986, 

V. Jordi, arquitecte

02, 03

Alçats i seccions del projecte 

1986. V. Jordi, arquitecte
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01

Vista de l’hotel des del mar. Fo-

tografi a de l’autor.

1986 - 1990
HOTEL MIRADOR

211
c. Fornells, Dalt St. Joan, MAÓ

1985, Projecte. Miguel Barca, arquitecte

1990, Final d’obra

Bibliografi a   -

Font: Arxiu Miguel Barca, arquitecte

L’Hotel Mirador, dalt Vilanova i a sobre de la 

costa de Ses Piques, serà el darrer hotel  de 

nova planta construït al port de Maó. Gaire-

bé una excepció en el temps, després  de 

l’episodi seriat dels Hotels Rocamar - Port 

Mahón - Carlos III - Hamilton i Agamenon. 

El projecte de Miguel Barca s’aprofi tarà de 

la situació de vora en que es troba, apurant 

la seva posició  al límit de la cornisa i, amb 

gran habilitat, jugarà amb els desnivells per 

a oferir una plaça nova, “mirador”, a cota 

del carrer Fornells, sobre les dependències 

comunes (hall, bar, restaurant, etc).  Una 

operació que té molt d’infraestructural; és la 

seva gran aportació.

Després, l’edifi ci assoleix patrons més con-

vencionals en el desenvolupament del cos 

d’habitacions que emergeix sobre la plaça, 

on la intensitat assoleix un altre nivell.

02, 03

Plantes Semisoterrani 1a (planta 

baixa de facto) i Semistorrea-

ni 2a. 1986, Projecte. Miguel 

Barca, arquitecte. Arxiu Miguel 

Barca - MB
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06

Vista de l’hotel des de la plaça 

pública - mirador, coberta de la 

plantes semisoterrani. Fotografi a 

de l’autor.. 

04

Vista de la façana de les pantes 

semisoterrani, sota la plaça pú-

blica. Fotografi a de l’autor.

05

Plantes d’ingrés peatonal (planta 

primera de facto). 1986, Pro-

jecte. Miguel Barca, arquitecte. 

Arxiu MB
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01

Conjunt de fotografi es de l’estat 

original. Lluís Cantallops, autor. 

Arxiu Històric COAC - AHCOAC, 

Fons Cantllops Valeri

02

Informe de la comissió de Patri-

moni. AHCOAC, Fons Cantllops 

Valeri

1987
HABITATGES
A CALES FONTS 

212
c. d’es Port, c. Miranda de Cales Fonts, ES 

CASTELL

1987, Projecte. Lluís Cantallops Valeri, ar-

quitecte

Salvador Guibernau, FAGUI SA, Promotor

Bibliografi a   81, 102

Font: Arxiu Històric COAC - AHCOAC, Fons 

Cantallops Valeri

Brillant edifi ci d’habitatges projectat per Lluís 

Cantallops sobre la cornisa de Cales Fonts. 

Després de les múltiples proves i assajos 

documentats al Fons Cantallops Valeri de 

l’Arxiu COAC, que recorrien a l’ús de la ga-

leria o boinder com a tret distintiu, la façana 

plana, amb la verticalitat de les obertures 

portada a l’extrem s’endevina un encert. 

Gairebé com l’apunt del fi nal del paradig-

ma de la postmodernitat, la solució fi nal 

per a l’edifi ci empalta de ple amb la nova 

arquitctura catalana dels 90. L’organització 

dels habitatges és rica en secció, i en petits 

desnivells interiors que aprofi ten l’espai amb 

qualitat.

03, 04

Alçats de l’estat original dels 

immobles, abans de l’enderroc. 

1987, Lluís Cantallops, arqui-

tecte. AHCOAC, Fons Cantllops 

Valeri
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07

Detall de façana. Avantprojecte. 

1987,  Lluís Cantallops, arqui-

tecte. AHCOAC, Fons Cantllops 

Valeri

05

Planta Baixa. Avantprojecte. 

1987,  Lluís Cantallops, arqui-

tecte. AHCOAC, Fons Cantllops 

Valeri

05

Façana Avantprojecte. 1987,  

Lluís Cantallops, arquitecte. AH-

COAC, Fons Cantllops Valeri
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07

Vista des de Cales Fonts. Foto-

grafi a de l’autor

08

Plantes. Avantprojecte. 1987,  

Lluís Cantallops, arquitecte. AH-

COAC, Fons Cantllops Valeri
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08

Perspectiva de la versión fi nal 

de projecte.. 1987,  Lluís Can-

tallops, arquitecte. AHCOAC, 

Fons Cantllops Valeri

10

Seccion i façana lateral. Avan-

tprojecte. 1987,  Lluís Can-

tallops, arquitecte. AHCOAC, 

Fons Cantllops Valeri

11

Vista actual de la façana.. Foto-

grafi a de l’autor
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04

Façana a mar del projecte. Vi-

cenç Jordi, arquitecte, 1987.

Arxiu V. Jordi, arquitecte

1987
CASA JORDI 

213
c. dels Blitxer, Urb. Cala Llonga, MAÓ

1987, Projecte. Vicenç Jordi, arquitecte

2018, Reformes menor.s. V. Jordi, arq.

Vicenç Jordi, Promotor

Bibliografi a   -

Font: Arxiu  Vicenç Jordi, arquitecte

Segurament, la millor de la sèrie de cases 

desenvolupades per Jordi, Taltavull i Rey-

nés al carrer dels Bolitxers de Cala Llon-

ga (fi txes 205, 209, 210, 219). Partint del 

mateix esquema, casa de dos nivells, bà-

sicament,  paral·lela al mar, Jordi ofereix un 

exercici geomètric rigorós, situant el cos de 

la sala i l’estar estrictament girat a 45º. 

Els petits desnivells interiors, els mobles 

d’obra, els detalls constructius, les cor-

nises, les baranes,  els ulls de bou, etc, 

mostren una arquitectura d’autor, que beu 

per moments de la tradició postmoderna 

propera. El seu color, terrós, també es ca-

racterístic. Diverses actuacions recents a 

la façana a mar, i a la distribuició interiror, 

atorguen un nivell nou de contradicció al 

plantejament original.

01

Vista de detall de la façana a mar  

a l’àmibit de la piscina, abans de 

les reformes recents. 2005, Fo-

tografi a de l’autor

02, 03

Croquis de detall. Vicenç Jordi, 

arquitecte, 1987. Arxiu V. Jordi, 

arquitecte
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05, 06

Plantes primera i baixa del pro-

jecte. Vicenç Jordi, arquitecte, 

1987. 

07

Vista des de la mar. Fotografi a 

de l’autor.
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03

Planta d’emplaçament. Projecte, 

1987. J. A. Obregón, arquitecte. 

AMEC

1987
HOTEL 
SON GRANOT

214
Ctra. Es Castell - Cala St. Esteve, ES 

CASTELL

1987, Projecte. J.A. Obregón, arquitecte

Cristina Fábregas Guardiola, promotora

Bibliografi a   -

Font: Arxiu Municipal des Castell - AMEC, 

lloc web hotelsongranot.com

Rehabilitació d’antic casat de camp com 

a hotel que, retirat a l’altra banda de la ca-

rretera que porta a la Cala de St. Esteve, 

elevat, guaita sobre el port. La intervencó 

de José Antonio Obregón respecta la lògi-

ca original de la casa del lloc, sense mal-

metre-la, en el que serà un atencedent del 

fenòmen darrerament estès a Menorca dels 

hotels rurrals. 

01

Vista de l’hotel des de la carrete-

ra a la cala de St. Esteve. Foto-

grafi a de l’autor

02

Planta reformada com a hotel. 

Projecte, 1987. J.A. Obregón, 

arquitecte. Arxiu Municipal d’Es 

Castell - AMEC
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04

Façanes reformades. Projecte, 

1987. J. A. Obregón, arquitecte. 

AMEC

05, 06

Memòria. Projecte, 1987. J. A. 

Obregón, arquitecte. AMEC

07, 08

Vistes dels exteriors de l’hotel. 

Web Son Granot.com
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05, 06

Alçats del Projecte. 1987, Pro-

yecto de Cobertizo en el Cós 

Nou. Rafael Soler, ECCP. AHA-

PB - Maó

1987 - 2015
COBERT 
I NOVA ESTACIÓ
MARÍTIMA 

215
Cós Nou, MAÓ

1987, Projecte. Rafael Soler, ECCP

Comisión de Puertos de Baleares, promotor

2015, Rehabilitació com a estació marítima. 

Enginyer, desconegut.

Autoritat Portuària de Balears, Promotor

Bibliografi a   86

Font: Arxiu Històric d’Autoritat Portuària de 

Balears, Delegació de Maó

Modesta obra d’una cobert o magatzem a 

la zona del Cós Nou, projectat pel mateix 

enginyer en cap de Ports, Rafael Soler. 

El projecte original revesteix cert interès, 

en consisitir en una  nau generada per tres 

voltes encadenades, que es manifesten 

de manera prou expressiva. Soler mira de 

fer, aquí, arquitectura; i això es nota en els 

dibuixos. 

Darrerament, el cobert ha passat a ser un 

element central de la dinàmica portuària, en 

ser reutilitzat com a seu de la nova Esta-

ció Marítima, una vegada l’estació fallada 

en concurs l’any 2009 sembla de moment 

ajornada.

01, 02, 03, 04

Memoria del Projecte. 1987, 

Proyecto de Cobertizo en el Cós 

Nou. Rafael Soler, ECCP. Arxiu 

Històric d’Autoritat Portuària de 

Balears - APB, Delegació de 

Maó
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07, 08

Vista del cobert reutilitzat com a 

nova estació marítima comercial 

per a ferris. 2015, Fotografi es 

de l’autor
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03, 04

Vistes de l’habitatge. Mostra 

d’Arquitectura de Menorca 

1950-1990. Joan E. Vilardell

1987
CASA BOVER

216
c. dels Bolitxers, Urb. Calla Llonga, MAÓ

1987, Projecte. Miguel Barca, Arquitecte; 

Ma José Fontona, interiorista; Rafael Mus, 

aparellador

Juan Bover, Promotor

Bibliografi a   104

Font: Miguel Barca, Mostra d’Arquitectura 

de Menorca 1950 - 1990

Casa projectada per Miguel Barca al c. 

dels Bolitxers de Cala Llonga, relativament 

amagada del mar per la forma de la seva 

parcel·la i la infl exió del carrer. 

La casa destca per l’exericici de rigor 

geomètric de Barca, qui explorarà amb el 

gir a 45º, entre el volum i la terrassa.

01, 02

Plantes baixa i primera i seccó 

1987, Projecte. Miguel Barca, 

arquitecte. Mostra d’Arquitec-

tura de Menorca 1950-1990. 

Joan E. Vilardell
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1987 - 1990
CASA SON BLAU

217
Cala de Sant Esteve, ES CASTELL

1987, Projecte. Óscar Tusquets, Carlos 

Díaz, arquitectes. Rafael Mus, aparellador. 

Juan Bordás, escultor

J. Tula Cunillera, Promotor

Bibliografi a   81, 102, 104 

Font: Mostra d’Arquitectura de Menorca 

1950 - 1990

Segona casa de Tusquets al port de Maó, 

10 anys després de la Casa Francès (fi txa 

190). La casa, de fora aproximada a una 

H escapçada, esdevé un autèntic postulat 

del postmodernisme abraçat plenament per 

Tusquets, amb formalismes extrems que es 

manifesten en frontons i escultures.

Manifestant-se amb monumentalitat sobre 

la cala de Sant Esteve, resulta força acon-

seguit el sistema de cobertes, expressives, 

i els diversos moments de transició interi-

ror-exterior.
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1987 - 1990
APARTAMENTS 
I CENTRE 
COMERCIAL 
CALA LLONGA

218
c. dels Bolitxers, Urb. Cala Llonga,  MAÓ

1987-1990 Projecte. Miguel Barca, arqui-

tecte; Ma. José Fontana, interiorista; Rafael 

Mus, aparellador.

Centro Comercial Cala Llonga SA, promo-

tora

Bibliografi a   104 

Fonts: Miguel Barca, arquitecte. Mostra 

d’arquitectura de Menorca 1950-1990

Edifi ci terciari, comercial i d’apartaments, 

que complementa l’oferta unifamiliari de 

Cala Llonga. Situat al mateix indret on Pedro 

L. Mercadal, originàriament hi plantejava la 

plaça de toros, Miguel Barca resol l’edifi ci 

en un exercici de geometria extrema, amb 

un a planta semicircular que s’explota fi ns a 

les darreres conseqüències. 

L’ús de l’edifi ci, i els seus acabats, en canvi, 

no han fet envellir l’edifi ci de la millor ma-

nera.

02

Vista de l’edifi ci des del turó 

proper. 1990 circa. Fotografi a, 

Miguel Barca

03

Vistes actuals de l’edifi ci. Foto-

grafi a de l’autor.

01

Plantes del Projecte. 1990, 

Miguel Barca, arquitecte. Mos-

tra d’Arquitectura de Menorca 

1950-1990. Joan E. Vilardell
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05

Vistes actual de les terrasses 

d’accés als apartaments. Foto-

grafi a de l’autor.

04

Secció i planta tipus del Projec-

te. 1990, Miguel Barca, arqui-

tecte. Mostra d’Arquitectura de 

Menorca 1950-1990. Joan E. 

Vilardell
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05

Planta Baixa 1988, Projecte.  

V.Jordi i E. Taltavull, arquitectes 

AMM

06

Seccions. 1988, Projecte.  V.

Jordi i E. Taltavull, arquitectes 

AMM

1988
CASA 
GIL-VERNET

219
c. dels Bolitxer, Urb. Calla Llonga, MAÓ

1988, Projecte. Vicenç Jordi i Enric Taltavull, 

arquitectes

COVEX 2 SA, Ma Fernanda de Olives, pro-

motors

Bibliografi a   -

Font: Arxiu Municipal de Maó - AMM

Nova casa de l’estudi Jordi, Taltavull i Rey-

nés desenvolupada al carrer dels Bolitxers. 

De nou amb un plantejament similar als 

habitatges anteriors (fi txes 205, 209, 210, 

213) aquesta és, juntament amb la Casa 

Jordi, una de les resoltes de manera més 

reeixida. 

És ressenyable el paper que jugarà l’enjar-

dinament dels exteriors en la imatge de la 

casa. 

01

Planta Primera 1988, Projecte.  

V.Jordi i E. Taltavull, arquitectes 

Arxiu Municipal de Maó - AMM

02, 03, 04

Informe de la DG Costes i del 

Grupo de Puertos de Baleares. 

AMM
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07, 08

Sol·licitud de llicència i Informe 

de la Comissió de Patrimoni 

AMM

09

Façanes. 1988, Projecte.  V.Jor-

di i E. Taltavull, arquitectes AMM

10

Vista des de la mar. Fotografi a 

de l’autor.
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1988
CONCURS 
D’IDEES PER A 
L’ILLA DEL REI

222
Illla del Rei, MAÓ

1988 Concurs d’Idees.

Propostes guanyadores, ex aequo:

Insòlit: Xavier Ruiz Vallès, Pere Llimona, 

Arantza Besterra, arqs.

Jardins de Desig: Manuel Arguijo, Toni 

Catany, Nando Pons, arqs.

Eixos: Josep Rovira Pey, arq.

Ajuntament de Maó, Promotor. 

Bibliografi a: 77, 105

Fonts: Arxiu Municipal de Maó - AMM, 

Arxiu Nando Pons, arquitecte.

Concurs d’idees de recuperació del patri-

moni de l’Illa del Rei, promogut per l’Ajunta-

ment de Maó. Convocat el 1986,  resolt el 

1988, el concurs consistia en una proposta 

arquitectònica, però també d’explotació i 

viabilitat econòmica. Van resultar guanya-

dores, ex-aequo, les propostes “Insòlit”, 

que proposava un Insitut Internacional de 

Biotecnologia i un Centre d’Estudis Palo-

cristians; “Jardins de Desig”, proposant un 

Centre d’Estudis del Mediterrani; com “Ei-

xos” que, a més, suggeria un Hotel de luxe 

i una escola d’hosteleria. Finalment, cap 

d’elles va ser  promoguda ni executada.  

04, 05

Proposta Insòlit. Planta i alçats. 

Xavier Ruiz Vallès, Pere Llimona 

i Arantza Besterra, arqs. AMM

01,02

Acta del jurat del concurs. AMM

03

Cartell de l’exposició exposant 

els les tres propostes guanya-

dores. AMM
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07, 08

Perspectives de la proposta 

Jardins de Desig. Manuel Argui-

jo, Toni Catany i Nando Pons, 

arqs. AMM i Arxiu Nando Pons, 

arquitecte.

06

Dibuix de la proposta PORT. 

Enric Taltavull, Vicenç Jordi, M. 

Isabel Bennàssar, arqs.AMM
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1988 - 2015
RESTAURANT
MARIVENT - RAÏS

220
Moll d Llevant, MAÓ

1988, Projecte. Federico Correa, Alfonso 

Milà, arquitectes

1990, Ampliació M. Barca, arquitecte, Ma 

José Fontana, interiorista

2015, Reformes. Nando Pons, arquitecte

Ses Forquilles, darrera promotora

Bibliografi a   102

Font: Arxiu Miguel Barca, arquitecte

Esplèndid restaurant situat sobre el terrat 

d’uns antics magatzems del moll de Llevant 

de Maó. En una primera fase, el local és 

obra de Federico Correa i Alfonso Milá els 

quals, amb la seva delicadesa característica  

per als insteriors, resolen el local i les pèr-

goles exteriors emprant els pòrtics de fusta 

com a recurs, de pilars duals, com Milà ja 

havia fet a la seva casa de La Solana. 

Afortunadament, l’ampliació posterior de 

Barca i Fontana va reforçar i potenciar 

l’aposta original. La darrera intervenció de 

Nando Pons ha fet del blanc el leimotiv de 

l’obra, on encara es poden apreciar els pri-

mers detalls atribuïbles a Correa  i Milá.

01, 02, 03

Vistes del Restaurant Marivent. 

Fotografi es de Miguel Barca.

04

Croquis de l’ampliació del res-

taurant. 1990, Miguel Barca, 

arquitecte. Arxiu Miguel Barca, 

arquitecte
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1988 - 2014
CASA GARCÍA 
- VELASCO 

221
c. dels Bolitxers, Urb. Cala Llonga,  MAÓ

1988 Projecte. Miguel Barca, arquitecte

Eugenio García, promotor

2014 Projecte de reforma. Vicenç Jordi, 

arquitecte

Michel Velasco, promotor.

Bibliografi a   -

Fonts: Miguel Barca, arquitecte, Vicenç 

Jordi, arquitecte

Casa al carrer dels Bolitxers de Cala Llonga, 

construïda inicialment segons projecte de 

Miguel Barca. L’arquitecte, treballarà amb 

la idea d’un volum gairebé autònom per 

a la sala d’estar, de la restadel cos de les 

habitacions, que cerca la geometria de la 

parcel·la. El treball en secció és interessant, 

observant la cerimònia del trànsit des de la 

cota del carrer fi ns a la sala. 

Venuda la casa a un nou propietari l’any 

2014, aquest encarrega a Vicenç Jordi la 

rehabilitació, que mantindrà l’organització 

original de la casa força reconeixible. 

03, 04

Alçats i planta d’accés. 2014, 

projecte de reforma. Vicenç 

Jordi, arqte. Arxiu V. Jordi, arqte.

01

Imatge de l’accés a la casa. 

Obra original, Miguel Barca, 

arquitecte Fotografi a de Miguel 

Barca

02

Vista des de la mar. Obra origi-

nal, Miguel Barca, arquitecte. 

Fotografi a de Miguel Barca.
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1989 - 1990
REMODELACIÓ 
DE LA COSTA 
DE LA MIRANDA

223
Plaça i Costa de la Miranda, MAÓ

1989 Projecte. Lluís Vives, Enric Serra, Jordi 

Cartagena, arquitectes

Ajuntament de Maó, promotor.

Bibliografi a  84, 102, 129

Fonts: Serra-Vives-Cartagena, arquitectes

Projecte de remodelació de la Costa de 

la Miranda, acompannyat d’una proposta 

d’urbanització del balcó mirador de la plaça 

que incorporava un restaurant aprofi tant el 

desnivell amb l’enllaç amb la Costa Llarga. 

És una epoca en què la ciutat mira de refer i 

millorar els seus enllaços amb el port.

Redactat per Serra-Vives-Cartagena, arq-

tes, el projecte representa un bon exemple 

per la nova cura per l’espai públic urbà que 

s’havia estès a l’arquitectura catalana de 

l’època. Executat parcialment -només es va 

remodelar la costa- fa uns anys, tot i mante-

nir-se la geometria, la pedra calissa del pa-

viment va ser substituida per un adoquinat.  

01

Imatge de la costa, amb un tram 

del paviment de pedra calissa 

original del projecte de reforma. 

Fotografi a de l’autor

02

Vista actual, amb el paviment 

substituit, però respectant la 

geometria original del projecte. 

Fotografi a de l’autor.

03, 04

Plànols del projecte de rehabi-

litació de la costa. 1989, Pro-

jecte. Serra-Vives-Cartagena, 

arqtes. Arxiu SVC arqtes.
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09, 10

imatges de la maqueta de la 

proposta. 1990, Projecte, Se-

rra-Vives-Cartagena, arqtes. 

Arxiu SVC arqtes.

05, 06

Imatges de la costa, després 

d’acabades les obres de remo-

delacio. Arxiu SVC arqtes

07, 08

Proposta de reforma del balcó 

de la Miranda, amb el restaurant 

al desnivell, no exectutat. 1989, 

Projecte. Serra-Vives-Cartage-

na, arqtes. Arxiu SVC arqtes.
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1989 - 1990
REMODELACIÓ 
DE LA COSTA 
DES GENERAL

224
Costa des General,  MAÓ

1989 Projecte. Lluís Vives, Enric Serra, 

arquitectes

Ajuntament de Maó, promotor.

Bibliografi a  84, 102, 129

Fonts: Serra-Vives-Cartagena, arquitectes.

Paral·lelament a la remodelació de la costa 

de la Miranda (fi txa 223) Serra-Vives-Carta-

gena, assumeix també la renovació de la 

costa des General. Amb uns recursos for-

mals i materials gairebé idèntics, els arqui-

tectes jugaran de nou amb la pedra caliça 

per als trams més transitables, ompliran de 

paviment les infl exions de la costa i, gene-

rarn una grada de pedra en el darrer tram 

del mur de contenció de la costa.

Com a la Miranda, la pedra calissa ha estat 

substituïda per un adoquinat, que respon 

millor als efectes de la humitat de l’illa.

04

Planta general del projecte de 

reforma de la costa. 1989, Pro-

jecte, Serra-Vives-Cartagena, 

arqtes. Arxiu SVC arqtes.

01, 02, 03

Imatge de la costa, després 

de la reforma. 1989, Projecte, 

Serra-Vives-Cartagena, arqtes. 

Maó, Mostra de projectes 1987-

1990 + Arxiu SVC arqtes.

Fotografi a de l’autor.
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05, 06

Plantes de detall dels trams su-

periors del a costa; a la infl exió 

i arribant sota els arbotants de 

Cas General. 1989, Projecte, 

Serra-Vives-Cartagena, arqtes. 

Arxiu SVC arqtes.

07

Vista recent de l’arribada a port 

de la costa. 2014, fotografi a de 

l’autor.
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01, 02

Panells resum del PFC. 1989, 

Guillem Carreras, arqte. Arxiu 

Guillem Carreras, arqte

1989
PFC - CETÀREA 
ALS VIVERS 
MASPOCH

225
Vivers Maspoch, Cala Fonduco, 

ES CASTELL

1989, Projecte Final de Carrera - PFC. Gui-

llem Carreras, arquitecte

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de 

Barcelona - ETSAB.

Bibliografi a   -

Font: Arxiu Guillem Carreras, arquitecte

Projecte Final de Carrera, desenvolupat pel 

llavors estudiant d’arqutectura Guillem Ca-

rreras, que es proposa recuperar els antics 

vivers Maspoch del Fonduco, justament re-

prenent-hi l’activitat original, el del cultiu de 

la llagosta.

Fresc i atrevit, el projecte referà les antigues 

construccions sobre el mar del viver amb 

noves arquitectures, també de fusta, com 

les originals. El llenguatge del deconstruc-

tivisme, i l’escola de Miralles-Pinós, tant 

infl uent aquells anys, es deixen notar en la 

proposta, així com en els sistemes de re-

presentacio gràfi ca.
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03, 04

Seccions del PFC. 1989, Gui-

llem Carreras, arqte. Arxiu Gui-

llem Carreras, arqte

05

Perspectiva del PFC. 1989, 

Guillem Carreras, arqte. Arxiu 

Guillem Carreras, arqte
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01

Perspectiva de la colàrsega i 

l’aterrassat de la zona del Coll 

des Vent. 1989, Estudi de Deta-

ll. Jordi Garcés i Enric Sòria, arq-

tes. Revista COAIB. D’A núm. 3 

- Davant la mar. Estiu 1989

1989
ESTUDI DE 
DETALL - PORT  
D’HIVERNADA

226
Zona de la Colàrsega. MAÓ

1989, Estudi de Detall. Jordi Garcés i Enric 

Sòria, arquitectes

Ajuntament de Maó, Promotor

Bibliografi a   13, 129

Font: Revista COAIB. D’A núm. 3 _ Davant 

la mar. Estiu 1989

Estudi de detall per a un port d’hivernada 

a la zona de la Colàrsega, en un temps en 

que l’Ajuntament de Maó, amb una em-

penta i lideratges importants, encarreguen 

diversos projectes a alguns estudis a mode 

de refl exió i proposta. En aquest cas, a 

l’estudi de Jordi Garcés i Enric Sòria, que 

partint de l’ordenació de diverses Unitats 

d’Actuació que el Pla General del 86 pre-

veia desenvolupar a la zona de Ses Piques 

i la Colàrsega, arriben a refl exionar sobre 

un port d’hivernada per a l’indústria nàutica 

recreativa.

La proposta mostra una sensibilitat formal 

que el desenvolupament real de la zona, 

anys després, no ha mostrat. 
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02

Planta de la zona d’ordenació, 

amb el port d’Hivernada, la 

zona de la Colàrsega i les no-

ves arquitectures proposades 

al moll de ponent.. 1989, Estudi 

de Detall. Jordi Garcés i Enric 

Sòria, arqtes. Revista COAIB. 

D’A núm. 3 - Davant la mar. Es-

tiu 1989
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1990 - 1995
PLA ESPECIAL 
DEL PORT  
DE MAÓ 

227
Port de Máo

1990, Redacció del Pla Especial. ATEBSA 

+ Rafael Soler, Ángel Matías, ECCP  

1995, Aprovació Defi nitiva.

Junta de los Puertos del Estado en Balea-

res, Promotor

Bibliografi a   86

Font: Arxiu Històric Autoritat Portuària de 

Balears - AHAPB, Delegació de Maó; Ajun-

tament de Maó

El segon gran document d’ordenació glo-

bal del port de Maó, entenent el port com a 

subjecte, que trascendeix els límits admin-

sitratius com els municipals, després del 

Pla d’Ordenació Cantallops-Roca de 1983 

(fi txa 200).

El pla, redactat des de la Junta de Puertos 

del Estado en Baleares, sota el lideratge de 

Rafael Soler, considerarà moltes actuacions 

en l’àmbit portuari, des de la Colàrsega, a 

S’Altra Banda o la zona de Ses Piques. La 

proposta més controvertida serà, segura-

ment, la descàrrega de granells proposada 

al Repòs del Rei. El pla serà objecte de múl-

tiples al·legacions per part de partits polítics, 

entitats socials i particulars.

01- 09

Memòria del Pla Especial. 1990, 

ATEBSA + Rafael Soler i Ángel 

Matías, ECCP. Arxiu Municipal 

de Maó  - AMM
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10

Plànol General del Pla Especial. 

1990, ATEBSA + Rafael Soler i 

Ángel Matías, ECCP.  AMM
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11-13

Plànols de Zonifi cació de la zona 

central dels molls de Maó. Pla 

Especial. 1990, ATEBSA + Ra-

fael Soler i Ángel Matías, ECCP.  

AMM
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14-16

Plànols de Zonifi cació de la zo-

nes de Sa Punta i Cala Figuera. 

Pla Especial. 1990, ATEBSA 

+ Rafael Soler i Ángel Matías, 

ECCP.  AMM
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21

Plànols de Zonifi cació de la part 

ineroir del port.  1990, ATEBSA 

+ Rafael Soler i Ángel Matías, 

ECCP.  AMM

22

Proposta d’embarcadors.  

1990, ATEBSA + Rafael Soler i 

Ángel Matías, ECCP.  AMM

14-16

Alegacions de l’Ajuntament de 

Maó. AMM

17-18

Alegacions d’Amics del port de 

Maó.  AMM

19 - 20

Alegacions del GOB - Menorca. 

i COAIB- Menorca. AMM
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23

Seccions tipus del moll i magat-

zems del Cós Nou  1990, ATEB-

SA + Rafael Soler i Ángel Matías, 

ECCP.  AMM

24

Secció dela zona del Repòs 

del Rei.  1990, ATEBSA + Ra-

fael Soler i Ángel Matías, ECCP.  

AMM

25

Moll de descàrrega de granels a 

la zona de Repòs del Rei. 1990, 

ATEBSA + Rafael Soler i Ángel 

Matías, ECCP.  AMM
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01, 02, 03, 04

Memòria del projecte d’amplia-

ció de la central. 1991.Arxiu His-

tòric GESA - AHGESA Balears

05

Planta del projecte d’ampliació 

de la central. 1991. AHGESA 

Balears

1991
AMPLIACIÓ 
DE LA CENTRAL 
TÈRMICA GESA

228
Cós Nou, MAÓ

1991, Projecte d’ampliació amb 3 grups 

diésel. Nova nau.

1998. Projecte d’ampliació amb una turbina 

a GAS. Pedro Durán, Director Tècnic.

Gas y Electricidad SA , GESA - Endesa, 

Promotor

Bibliografi a   09, 119

Font: Arxiu Històric de GESA Endesa Ba-

lears

Ampliació de la Central Tèrmica construïda 

l’any 1960 que, a la pràctica, representarà 

la substitució de l’anterior per aquesta, quan 

la primera es destinarà només a sala de ma-

gatzems. La nova central basarà el seu fun-

cionament en 3 grans motors dièsel, en una 

gran nau que esdevé, segurament, l’alçada 

lliure més important de Menorca.

Al cap d’uns anys, s’ampliarà la capacitat 

energètica de la central amb diverses tur-

bines exteriors. Un dels efectes de la nova 

central serà l’enderroc d’una de les zones 

més interessants de la primera central; con-

cretament, dels pabellons annexos i d’ac-

cés dissenyats per José Ferragut.
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06

Secció transversal del projecte 

d’ampliació de la central. 1991. 

AHGESA Balears

07

Vista des de la mar. Fotografi a 

de l’autor.
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13

Vista de la sala de control. Foto-

grafi a de l’autor

08

Vista d’un equip de les 3 turbi-

nes a gas instal·lades existents 

a la central. Fotografi a de l’autor

09, 10, 11, 12

Memòria del projecte de ins-

tal·lacio de una turbina a gas. 

1998. AHGESA
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14

Vista dels tancs d’emmagatze-

menat de fuel-oil. Fotografi a de 

l’autor.

15

Vista interior de la sala resultant 

de l’ampliació, amb els 3 grups 

motors alimentats amb fuel-oil
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01, 02, 03, 04

Plantes Baixa, Primera, Segona 

i Altell del Projecte. 1992, Josep 

Montoya, Arqutiecte. Arxiu Jo-

sep Montoya, Arqutiecte

1992
HABITATGES 
A LA ILLA 
PLASTIFOR

229
c. Llevant, c. Llebeig, ES CASTELL

1992, Projecte. Josep Montoya, arquitecte.

Promociones Villacarlos, Promotor

Bibliografi a   -

Font: Arxiu Josep Montoya, arquitecte

Promoció d’habitatge plurifamiliar construïda 

a lla illa que ocupaba la antiga fàbrica Plasti-

for, a la davallada cap a Cala Corb. L’edifi ci, 

projectat per Josep Maria Montoya, com-

binarà locals comercials en planta baixa, i 

diverses tiplogies d’habitatge, la majoria en 

doble alçada o dúplex. 
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05

Façanes del projecte. 1992, Jo-

sep Montoya, Arqutiecte. Arxiu 

Josep Montoya, Arqutiecte 

06

Vista de l’illa. Street View, Goo-

gle Maps
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1993
2008
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02, 03

Plantes semisoterrani i baixa. 

1994, Projecte, Joan Enric Vilar-

dell, arquitecte. AJEVA

1994-1996
CASA SABBATINI

230
Cala Rata, S’Altra Banda, MAÓ

1994. Projecte, Joan Enric Vilardell, arqui-

tectes

1996, Final d’obra

Marco Sabbatini, promotor

Bibliografi a   -

Font: Arxiu Joan Enric Vilardell , arquitecte- 

AJEVA

Un dels primers habitatges unifamiliars pro-

jectats al port de Maó per Joan Enric Vilar-

dell, on l’arquitecte serà capaç de mostrar 

el seu control per l’escala de l’arquitectura 

proposada, l’interès pels nous materials i 

per la interpretació d’una manera nova dels 

propis de l’illa, com el marès. Superada la 

postmodernitat com corrent imperant, Vilar-

dell es situa en una arquitectura molt pròpia 

dels 90. 

Resulta ben interessant la implantació de la 

casa en secció, i la galeria vidrada en la que 

esdevé la planta semisoterrani.

01

Planta coberta general. 1994, 

Projecte, Joan Enric Vilardell, 

arquitecte. Arxiu Joan Enric Vi-

lardell, arquitecte - AJEVA
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04

Seccions longitudinali transver-

sal. 1994, Projecte, Joan Enric 

Vilardell, arquitecte. AJEVA

04

Plantes primera. 1994, Projecte, 

Joan Enric Vilardell, arquitecte. 

AJEVA

05

Imatge recent de la casa. 2018, 

fotografi a de l’autor.
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01

Plànol d’emplaçament. Arxiu 

Joan E. Vilardell.

1996 - 2003
QUATRE EDIFICIS 
D’HABITATGES
A FORT DE L’EAU

231
Av. Fort de l’Eau 121-153; c. de la Punta 

del Rellotge MAÓ

1996, Edifi ci Àncora; Comunitat de pro-

pietaris “Edifi ci Àncora” promotor / 1998, 

Edifi ci Bon Dia; Edifi ci Bon Dia, SL promo-

tora / 2001, Edifi ci Corall; Edifi ci Corall SL, 

promotora / 2003, Edifi ci Dau al Set; Edifi ci 

Dau al Set SL, promotora

Joan E. Vilardell, arquitecte

Bibliografi a   113, 114, 115

Font: Joan E. Vilardell, arquitecte

Conjunt de quatre promocions d’habitatge 

plurifamiliar construïdes entre 1996 i 2003. 

Tot ii tractar-se de quatre encàrrecs dife-

rents, Joan Enric Vilardell els treballarà com 

si d’un encàrrec conjunt i una sola operació  

es tractés. Per aquest motiu, es presenten 

les plantes tipus dels quatre blocs dibuixa-

des de manera conjunta.

És notable la voluntat de Vilardell d’assumir 

i potenciar la capacitat de l’arquitectura de 

fer ciutat, i consolidar el carrer Fort de l’Eau. 

Tot i que les quatres promocions presen-

ten formalitzacions de façana diferents, tota 

l’operació respira el mateix esperit.
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02

Planta de conjunt, a nivell de 

planta tipus, de les 4 promo-

cions contígües. 1996-2001, 

Joan Enric Vilardell, arquitecte. 

Arxiu Joan E. Vilardell; muntatge 

de l’autor.

03

Vista de detall de l’edifi ci Àncora. 

2017, Fotografi a de l’autor.
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04

Vista de l’edifi ci Àncora. Arxiu 

Joan E. Vilardell, arquitecte

05

Secció transversal de l’Edifi ci 

Àncora. 1996, Joan E. Vilardell, 

arquitecte. I Premis d’Arquitectu-

ra de Menorca 1997-1998
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06

Plantes Soterrani i Baixa de l’Edi-

fi ci Àncora. Joan Enric Vilardell, 

1996. I Premis d’Arquitectura de 

Menorca 1997-1998

07

Memòria. Projecte, 1987. J. A. 

Obregón, arquitecte. AMEC

08

Imatge de conjunt dels 4 edifi cis. 

2017, Fotografi a de l’autor. 
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09

Vista a peu de carrer. 2014, Fo-

tografi a de l’autor
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10

Plantes Soterrani i Baixa de 

l’Edifi ci Bon Dia 1998, Joan 

Enric Vilardell, arquitecte. II Pre-

mis d’Arquitectura de Menorca 

1999-2001

11

Façanes a l’Av. Fort de l’Eau i 

Punta del Rellotge de l’Edifi ci 

Àncora. 1998, Joan Enric Vilar-

dell, arquitecte. II Premis d’Arqui-

tectura de Menorca 1999-2001

12

Vista de detall de l’Edfi ci Àncora 

i l’Edifi ci Corall. 2017, Fotografi a 

de l’autor
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02

Façana de conjunt. I Premis 

COAIB d’arquitectura de Menor-

ca 1997-1998

03

Vista de detall de l’escala par-

ticular del segon pis. I Premis 

COAIB d’arquitectura de Menor-

ca 1997-1998

1996 -1997
CASES SANTALÓ

232
Moll d Llevant, 251-252, Maó.

1996-1997. Projecte i Final d’obra. Joan J. 

Gomila i Domènech Enrich, arquitectes

Juan i Nieves Santaló Gomila, promotors

Bibliografi a   113

Font: I Premis COAIB d’arquitectura de Me-

norca 1997-1998.

Petit edifi ci de dos habitatges unifamiliars i 

local promogut en un dels solars dels antics 

magatzems de Baixamar, a la zona de Sa 

Punta. Els habitatges, ben resolts conside-

rant la tipologia clàssica de trast, esdevé 

una fi ta en l’arquitectura portuària maonesa 

com un exemple de capacitat de dignifi ca-

ció de l’arquitectura de promoció privada. 

Gomila i Enirch faran un exercici d’estil en 

el treball del gruix de la façana, mostrant un 

gran domini de la capacitat plàstica del joc 

amb les infl exions del carrer. 

01

Plantes baixa, accés al local; 

planta primera, habitatge 1; 

plantes segona i tercera, ha-

bitatges 2. Joan J. Gomila-D. 

Enrich, arquitectes. I Premis 

COAIB d’arquitectura de Menor-

ca 1997-1998
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04

Secciói longitudinal i façana al 

moll de Llevant. I Premis COAIB 

d’arquitectura de Menorca 

1997-1998

05

Façana al Moll de Llevant. I Pre-

mis COAIB d’arquitectura de 

Menorca 1997-1998
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03

Estat actual, planta baixa. 1997, 

PFC, José Jordà, arqte.  AJJA

04

Estat actual, fotografi es. 1997, 

PFC, José Jordà, arqte.  AJJA

1997
PFC - ESCOLA DE 
SUBMARINSME 
ALS VIVERS 
MASPOCH

233
Vivers Maspoch, Cala Fonduco, 

ES CASTELL

1989, Projecte Final de Carrera - PFC. José 

Jordá, arquitecte

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de 

Barcelona - ETSAB.

Bibliografi a  -

Font: Arxiu José Jordá, arquitecte

Nou Projecte de Final de Carrera desenvo-

lupat als Vivers den Maspoch del Fonduco.  

En aquest cas, el llavors estudiant José Jor-

dá proposarà la recuperació de les galeries  

i una nova construcció, també de fusta, per 

a construir-hi una Escola de Submarinisme. 

L’arquitectura proposada serà menys ambi-

ciosa que en el cas de Carreras (fi txa 225), 

més acotada, a més; però potser serà més 

ambiciós l’ús proposat, segurament de 

possible més recorregut  i sortida. És desta-

cable la cura en el muntatge dels collages, 

posant en valor les runes pre-existents.

01

Alçat mar de la proposta. 1997, 

PFC, José Jordà, arqte. Arxiu 

José Jordà, arquitecte - AJJA

02

Planta Baixa de la proposta. 

1997, PFC, José Jordà, arqte.  

AJJA
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05

Maqueta de conjunt. 1997, 

PFC, José Jordà, arqte.  AJJA

06

Planta Primera de la proposta. 

1997, PFC, José Jordà, arqte.  

AJJA

07

Maqueta de detall 1997, PFC, 

José Jordà, arqte.  AJJA

08

Seccions transversals de la pro-

posta. 1997, PFC, José Jordà, 

arqte.  AJJA
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1997
CASA 
HERNÁNDEZ 
SINTES

234
c. Cronista Riudavets s/n, MAÓ

1997, Projecte. Vicenç Jordi, arquitecte

Julián Hernández, promotor

Bibliografi a   -

Fonts: Arxiu Vicenç Jordi, arquitecte

Habitatge unifamiliar construÏt a Dalt Vila-

nova, a la cantonada dels carrers Cronista 

Riudavets amb Fornells, per Vicenç Jordi, a 

primera línia de mar. La casa, absolutament 

oberta al mar, tot i un probable excés de for-

malismes, resulta interessant per l’exercici 

de desmaterialització de la cantonada, que 

en diagonal, busca les millors orientacions 

sobre el port.

03

Imatges recents. 2017, Fotogra-

fi es de l’autor.

01, 02

Alçats en esbós de la proposta. 

Façanes Est i Nord 1997, Vi-

cenç Jordi, arquitecte. Arxiu V.  

Jordi, arquitecte
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01

Croquis del projecte. 1997, Vi-

cenç Jordi, arquitecte. Arxiu V. 

Jordi, arquitecte

02

Vista d’alçat del projecte. 2016, 

Fotografi a de l’’autor

1998
CASA
SINTES LLUCH

235
Moll de Llevant, MAÓ

1997 Projecte. VIcenç Jordi, arquitecte.

Arturo Sintes Lluch, promotor

Bibliografi a   - 

Fonts: Arxiu Vicenç Jordi, arquitecte.

En un exercici de major sobrietat formal i de 

recursos que en la casa anterior, Hdez. Sin-

tes (fi txa 234), per a la casa Sintes Lluch de 

Baixamar, Vicenç Jordi farà servir el mateix 

recurs: desmaterialitzar la cantonada, apro-

fi tant, també la seva situació en tester de la 

fi lera d’antic magatzems que tanquen amb 

la Costa den Reynés. A la costa, precisa-

ment, la façana serà molt més tancada.

03

Vista del mateix angle. 2014, 

Fotografi a de l’’autor
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03

Façana sobre el penya-segat. 

2010, fotografi a de l’autor.

1998
EDIFICI MARÈS

236
c. del Pont del Castell, MAÓ

1998, Projecte. Josep Crivillers, arqte

1999-2002 circa. Construcció. Joan Albin-

yana, constructor.

Port Panoramic SA, Promotor

Bibliografi a   -

Font: Arxiu  José Barber - AJB; Joan Albin-

yana, 

Esplèndida promoció d’habitatges sobre el 

penya-segat del port de Maó, al rovell de 

l’antic Pont des Castell. Així, l’edifi ci inte-

grarà el claustre de l’antic mercat medieva 

en una gran galeria porticada sobre el port.

L’arquitecte, Josep Crivillers, demostrarà 

una gran habilitat per resoldre un edifi ci de 

dimensions importants, amb diversos locals 

comercials i restaurants, i pàrking, en una 

parcel·la de dimensions relativament reduï-

des i força irregular. Així, destaca la brillant 

operació de buidat de l’edifi ci a la zona 

central, tot generant el pati d’accés, que 

permet ventilar a l’entrada, bona part dels 

habitatges. L’acabat de marès de la façana, 

que dona nom a l’edifi ci, no serà, en el fons, 

més que una anècdota

01

Planta Baixa de l’Edifi ci. 1998, 

Projecte. Josep Crivillers, arqte. 

Arxiu José Barber - AJB

02

Planta Soterrani - Aparcament 

de l’Edifi ci. 1998, Projecte. Jo-

sep Crivillers, arqte. AJB
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04

Planta Segona de l’Edifi ci. 1998, 

Projecte. Josep Crivillers, arqte. 

AJB

05

Planta Primera de l’Edifi ci. 1998, 

Projecte. Josep Crivillers, arqte. 

AJB

07

Vista de la cantonada al c. Pont 

del Castell amb la Plaça de la 

Conquesta. 2017, Fotografi a 

de l’autor.
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12

Planta Tercera de l’Edifi ci. 1998, 

Projecte. Josep Crivillers, arqte. 

AJB

08

Vista des de la mar. 2016, Foto-

grafi a i muntatges de l’autor

09,10, 11

Vistes interiors a nivell de plan-

ta baixa, i des del restaurant.  

2017, Fotografi a de l’autor
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13

Vista del claustre del mercat 

medieval, integrat en la terrassa 

del restaurant. 2017, fotografi a 

de l’autor.

12

Vista del pòrtic sobre el pen-

ya-segat, des de l’àmbit del  

claustre del mercat medieval, 

integrat en la terrassa del restau-

rant. 2017, fotografi a de l’autor.
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1998
CASA SINTES

237
Parcel·la 201, Urb. Cala Llonga, MAÓ

1994, Projecte. Fernando Pons Vidal, ar-

quitecte.

1998, Final d’obra.

José Luis Sintes, promotor

Bibliografi a   113

Fonts: I Premis COAIB d’arquitectura de 

Menorca 1997 - 1998

Habitatge unifamiliar projecte per Nando 

Pons a una de les carenes de Cala Llonga, 

en un dels moments en que arrenca de nou 

la promoció unifamiliar després del la crisi 

de 1992-1993. La plant, longitudinal a nivell 

de semisoterrani, resulta interessant per el 

seu ordre, i la seva capacitat d’adquirir una 

major compacitat a les plantes superiors.

01

Vista des del carrer inferior. 

2017, Fotografi a de l’autor.

03

Plantes semisoterrani, baixa i pri-

mera de la casa. 1994, projecte, 

Fernando Pons Vidal, arquitecte. 

I Premis COAIB d’arquitectura 

de Menorca.

01

Alçats de la casa. 1994, projec-

te, Fernando Pons Vidal, arqui-

tecte. I Premis COAIB d’arqui-

tectura de Menorca.

02

Fotografi a des del nivell d’accés. 

1998, Fotografi a,Fernando Pons 

Vidal, arqte. I Premis COAIB 

d’arquitectura de Menorca.
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01

Portada de la memòria de la pro-

posta “Los Argonautas”. 1998, 

Kisho Kurokawa, arquitecte.

01 - 05

Maqueta de la proposta “Los 

Argonautas”. 1998, Kisho Ku-

rokawa, arquitecte.

1998 - 2000
HOTEL “LOS 
ARGONAUTAS”

238
Illa del Rei, MAÓ

1998 Projecte. Kisho Kurokawa, arquitecte 

Fractal Design and Construction Company, 

Promotora

Bibliografi a   77, 105 

Fonts: Arxiu Municipal de Maó; Vilardell, 

Joan E. Mirades Compromeses

Després del fallit concurs de concessió 

d’explotació de l’Illa del Rei, promogut els 

anys 80 per l’Ajuntament de Maó, a l’any 

1998 l’empresa Fractal Design and Cons-

truction Company presentarà un important 

projecte per a construir un gran complex 

hoteler a l’illa. 

De la ma del reconegut arquitecte japonès 

Kisho Kurokawa, i la representació dels lo-

cals Armand-Ugón i Rodríguez, l’empresa 

proposava un edifi ci de dues plantes de 

forma sinousa que reseguia la vora oriental 

de l’illa, segurament amb un impacte pai-

satgístic i ambiental excessiu. Finalment, el 

capital inversor que sostenia la societat es 

va enrera, i el projecte no es va fer realitat.

06

Planta de la proposta “Los Argo-

nautas”. 1998, Kisho Kurokawa, 

arquitecte.
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1998 - 2001
OFICINES 
GABINET ORFILA

239
Plaça del Carme, MAÓ

1998, Projecte. Miquel Sintes Coll i Cristina 

Mus, arquitectes

2001, Final d’obra.

Gabinet Orfi la SL, promotor

Bibliografi a  114

Fonts: II Premis COAIB d’arquitectura de 

Menorca 1999- 2000 - 2001

Rehabilitació d’una casa sobre la cornisa 

portuària amb façana a la plaça del Carme, 

que es destinarà a les ofi cines d’una cone-

guda gestoria maonesa. 

La intervenció de Sintes i Mus destacarà 

per la sobrietat dels recursos formals em-

prats: reincidint en la repetició de les fi nes-

tres de proporció vertical com a recurs, i en  

la resolució intel·ligent del sòcol.

02

Fotografi a de la seu de les ofi -

cines del Gabinet Orfi la. 1998, 

Projecte. Miquel Sintes i Cristina 

Mus, arquitectes. Fotografi a de 

l’autor.

01

Plantes Baixa, Primera i Segona. 

1998, Projecte. Miquel Sintes 

i Cristina Mus, arquitectes. II 

Premis COAIB d’Arquitectura de 

Menorca, 1999-2000-2001
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01

Díptic de difusió del restaurant. 

02

Vista actual del local, ocupat pel 

restaurant Rainbow. 2014, foto-

grafi a de l’autor-

1998 - 2008 circa
RESTAURANT
VIEJO ALMACÉN

240
Moll de Llevant, 75 MAÓ

1998 Projecte. Miguel Barca, arquitectes; 

Ma José Fontana, interiorista

Juanjo Sagnier, Promotor

Bibliografi a   121

Fonts: Arxiu Miguel Barca

Projecte d’interiorisme de la parella Bar-

ca-Fontana, per a habilitar un nou restau-

rant al Moll de Llevant, en un moment de 

consolidació de Baixamar en la seva oferta 

de restauració on abans només hi trobà-

vem, precisment, “vells magatzems”. El res-

taurant s’habilitarà, però, en els baixos d’un 

edifi ci de nova planta.
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04

Plantes baixa, primer, segon i 

badalot de l’edifi ci. 1999, Pro-

jecte, Miguel Barca, arquitecte

1998 - 2000
CASINO I NOU 
CMM - CLUB 
MARÍTIM MAÓ 

241
Moll de Llevant, MAÓ

1998, Projecte. Miguel Barca, arquitecte

2000, Final d’Obra

Casino Marítim i CMM, Promotors

Bibliografi a   113, 121

Font: Arxiu Miguel Barca, arquitecte; web 

Barca Fontana arquitectes

La recerca d’una possibilitat d’implantació, 

per part d’una empresa inversora en el 

món dels casinos, i la necessitat de sanejar 

l’economia per part del Club Marítim Maó, 

confl uirà en l’operació d’enderroc de les 

antigues instal·lacions del Club, i la cons-

trucció d’una seu nova en el mateix indret. 

L’edifi ci, projectat per Miguel Barca, d’struc-

tura de safates de formigó, explorarà l’ús 

de nous materials, com l’alumini, com a 

material de revestiment. Barca, a més, po-

tenciarà la imatge marítima del nou edifi ci, 

introduïnt-hi elements que, potser amb ex-

cessiva literalitat, remeten al món dels grans 

vaixells, com la caixa d’escala (fumeral) i les 

baranes. L’edifi ci ofereix la virtut de resoldre 

en si mateix la connexió amb el Passeig Ma-

rítim,i anticipar la solució de l’ascensor urbà.

01, 02, 03

Fotografi es de l’execució de 

l’edifi ci. 1999 circa. Arxiu Miguel 

Barca
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05

Façana al moll. 1999, Projecte, 

Miguel Barca, arqtuitecte.

06

Façana al moll. 2016, Fotografi a 

i muntatge de l’autor

08

Vista de detal de la façana. Foto-

grafi a de l’autor.
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02

Planta de conjunt de l’edifi ci 

a nivell de planta tipus. 1999, 

Briales - Del Amo, arquitectos. 

Article Joan J. Gomila, Revista 

Mare de Déu de Gràcia 2000 

1998 circa - 2000
EDIFICI 
ESTRIBOR 

242
Av. Fort de L’Eau MAÓ

1999, Projecte. Pilar Briales i Ricardo del 

Amo, arquitectes

Estribor, Promotor

Bibliografi a   37

Font: Arxiu Joan J. Gomila, arquitecte; Re-

vista Mare de Déu de Gràcia 2000

Edifi ci d’habitatges d’importants dimensions 

a l’Av. Fort de l’Eau, on s’hi implantava l’an-

tiga escola bressol, i que acabarà de con-

solidar i tancar el carrer. La planta de Briales 

i Del Amo destacarà per oferir una gran co-

rrecció, alhora que les terrasses  i ampits 

esdevindran molt expressius i, segurament, 

la imatge més determinant de l’edifi ci a la 

ciutat.

01

Vista de l’edifi ci des de la roton-

da de l’Àncora de l’Av. Fort de 

l’Eau. 2017, Fotografi a de l’autor
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03

Vista de detall de la façana de 

l’Av. Fort de l’Eau. 2017, Foto-

grafi a de l’autor



506    ATLES DEL PORT DE MAÓ   CATÀLEG    

02

Panta Baixa. 1999, PFC, José 

Miñarro Soler, arquitecte. Arxiu 

ETSAV. 

03

Panta nivell superior. 1999, PFC, 

José Miñarro Soler, arquitecte. 

Arxiu ETSAV.

1999
PFC - CENTRE 
I+D DE CIÈNCIES 
DEL MAR A 
L’ILLA DEL REI

243
Av. Fort de L’Eau MAÓ

1999, PFC. José Miñarro Soler, arquitecte

Escola Tècnica Superiror d’Arquitectura del 

Vallès - ETSAV _ UPC

Bibliografi a   -

Font: Arxiu ETSAV - UPC

Primer Projecte Final de Carrera que docu-

mentem a l’Illa del Rei, del llavors estudiant 

d’arquitectura José Miñarro. Recollint el 

testimoni de les propostes d’ús per a l’illa 

de caire universitari dels anys 90, com serà 

la mateixa UIMIR, per exemple, el projecte 

preveu dedicar les instal·lacions de l’antic 

hospital a un centre d’investigació i recerca 

per a Ciències de la Mar. 

La proposta destaca per l’encert en l’escala 

dels edifi cis exempts proposats, a la zona 

oriental de l’illa. Amb un moviment i  con-

catenació de volums i porxos que, a l’any 

1999 és hereva del corrent deconstructivis-

ta, el projecte farà del moll de Ses Monges 

el desembarcador principals, el projecte 

preveu una intervenció força tranquila per a 

l’edifi ci de l’hospital.

01

Panta General. 1999, PFC, José 

Miñarro Soler, arquitecte. Arxiu 

ETSAV. 
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04, 05

Seccions transversals 1999, 

PFC, José Miñarro Soler, arqui-

tecte. Arxiu ETSAV.

06, 07

Seccions longitudinals 1999, 

PFC, José Miñarro Soler, arqui-

tecte. Arxiu ETSAV.
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1999 - 2000
CASA CABIRÓ
REFORMA DE
FAÇANA

244
Moll d’en Pons, 48  ES CASTELL

1999, Projecte. Vicenç Jordi, arquitecte

Emili Cabiró Villalonga, promotor

Bibliografi a   -

Fonts: Arxiu Vicenç Jordi, arquitecte.

Reforma de façana d’una les cases que re-

presenten el singular conjunt del Moll d’en 

Pons. En un projecte dirigit per Vicenç Jordi, 

i com passava en moltes de les reformes 

de la façana posterior de les cases d’Isabel 

II, la intervenció consisteix en guanyar més 

obertures cap al mar.

03

Façana de la casa al moll d’en 

Pons. 2016, fotografi a de l’autor.

01

Plànols de l’estudi de detall de la 

reforma de la façana. 2000, Pro-

jecte. Vicenç Jordi, arquitecte

02

Projecte de la reforma de la 

casa. 2000, Projecte. Vicenç 

Jordi, arquitecte
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01

Esbós en perspectiva, dibuixat 

a mà. 2000, Avantrprojecte, 

Vicenç Jordi, arquitecte. Arxiu 

Vicenç Jordi, arquitecte - AVJA

2000
CASA DRAPER

245
Parcel·la 228, Urb. Cala Llonga, MAÓ

2000 Projecte. Vicenç Jordi, arquitecte

Adam i Grazia Draper, Promotor

Bibliografi a   -

Fonts: Arxiu Vicenç Jordi, Arquitecte - AVJA

Avanprojecte de l’arquitecte Vicenç Jordi 

per a un habitatge unifamilir a l’urbanització 

de Cala Llonga. La difi ciultat d’un terreny 

força escarpat obligarà a Jordi a un impor-

tant exercici de deconstrucció i re-cons-

trucció, amb la mateixa arquitectura, de la 

topografi a, recoltzant-se en algun dels seus 

trets arquitectònics i expressius habituals.

En un solar orientat a ponent, les plantes 

superiors, amb la sala, la piscina i l’estudi, 

es giren cap a Sud a la recerca de la millor 

orientació i vistes sobre el port.

02

Esbós de seccionsifaçana a 

carrer, dibuixades a mà. 2000, 

Avantrprojecte, Vicenç Jordi, 

arquitecte. AVJA
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03, 04, 05, 06

Successió de plantes de la 

casa, des del nivell d’accés 

superior fi ns al nivell de l’estar. III 

Premis COAIB d’arquitectura de 

Menorca 02-03-04

2000 - 2003
CASA MARTÍNEZ
MASCARÓ 

246
2000 Projecte. Joan J. Gomila i Domènech 

Enrich, arquitectes; Francisco Crespí, 

aparellador

2000 Inici d’obres - 2003 Final d’Obres

Menorca Obras Loga SL, Constructor

Javier Martínez de Azagra i Catallina Masca-

ró Pons, Promotor

Bibliografi a   115 

Font:  III Premis COAIB d’arquitectura de 

Menorca 02-03-04

Casa unifamiliar a la urbanització Cala Llon-

ga que, en un terreny en força pendent, i 

doble accés, inferior i superior, Gomila i En-

rich consturiran una nova topografi a artifi cal.

Fent servir amb encert el recurs formal del 

ventall, l’habitatge es desplega graonada-

ment des de dalt. En un tipus d’arquitec-

tura que recorda l’obra de Bonell i Gil, i tot 

i un formalisme segurament volutàriament 

exagerat, la casa es manifesta sobre la vall 

de la cala amb una monumentalitat de caire 

escultòric.

01, 02

Vistes des del lPs. dels Mariners. 

2017, Fotografi es de l’autor.
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07

Vista de la casa des de l’altra 

banda de la cala. 2017, fotogra-

fi a de l’autor.

08

Vista de conjunt des del Ps. 

dels Mariners. 2017, fotografi a 

de l’autor.
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2001 - 2003 circa
EDIFICI 
FORMA NOU

247
Moll de Llevant 171, 172, 173, MAÓ

2001, Projecte. Vicenç Jordi, arquitecte. 

Joan Reynés, aparellador

Promociones Forma Nou SL,  promotor

Bibliografi a   -

Fonts: Arxiu Vicenç Jordi, arquitecte - AVJA

Obra de substitució de tres antics magat-

zems de Baixamar com a promoció de 

quatre habitages plurifamiliars i dos locals 

comercials. 

Més enllà de l’encert formal del la proposta 

de façana, dominada per una seqüència 

de forats de marcada verticalitat,   aquesta 

intervenció consolidarà la tendència, en-

cara duradora, de canvi tipològic als molls 

de Baixamar, en confi rmar la desaparició 

progressiva de l’original tipologia de magat-

zems de trast.

04

Estudi de Detall. 2001, Vicenç 

Jordi, arquitecte. AVJA

05

Plantes de projecte 2001, Vi-

cenç Jordi, arquitecte. AVJA

01

Dibuixos de l’estat original. 

2001, Projecte, Vicenç Jordi, 

arquitecte. AVJA

02

Façanes. 2001, Projecte, Vi-

cenç Jordi, arquitecte. AVJA

03

Vista des del mar. 2014, Foto-

grafi a de l’autor. 
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01

Esbossos d’alçats i seccions. 

2001, Avantprojecte, Vicenç 

Jordi, arquitecte. AVJA

2001
CASA HDEZ.
AGUADO II

248
c. Punta d’en Gallerut, S’Altra Banda, MAÓ

2001, Avantprojecte. Vicenç Jordi, 

arquitecte

Carmina Aguado de Andrés i Francisco 

Hernández Pons, Promotors

Bibliografi a   -

Fonts: Arxiu Vicenç Jordi, arquitecte - AVJA

Nou habitatge per a la família Hernán-

dez-Aguado, que es veu obligada a cons-

truir una nova casa en millors condicions de 

mobilitat i accessibilitat interior. 

Situada en un terreny força pla de la Punta 

den Gallerut, el projecte de Vicenç Jordi es 

caracteritza per l’habitual condensació de 

recursos formals de l’arquitecte: volums i 

plans desplaçats, ús de de diferents tipus 

d’obertures, expressivitat de les teulades, o 

ús del color.
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03

Secció transversal de l’edifi ci. 

2001, Llorenç Seguí i Borja 

Carreras-Moysi, Juan González 

arquitectes. Arxiu Llorenç Seguí, 

arquitecte - ALSA

2001 - 2005
EDIFICI SIRENITA

249
Moll de Llevant, 184-188  MAÓ

2001 Projecte. Llorenç Seguí i Borja Ca-

rreras-Moysi i Juan González, arquitectes. 

Montse Jordi, aparelladora

2003 Inici d’obres - 2005 Final d’Obres

Antonio Gomila, Constructor

Moll Nou Promociones SL Promotor

Bibliografi a   114 

Font: Arxiu Llorenç Seguí, arquitecte - ALSA

Edifi ci d’habitatge plurifamilar de quatre ha-

bitatges, projectada al moll de Llevant per 

Llorenç Seguí, Borja Carreras i Juan Gonzá-

lez. La promoció, en cantonada i primera lí-

nia de mar, fent mitgera amb la casa de can 

Reynés, es projecta destinada a un públic 

d’elevat poder adquisitiu. En aquest sentit, 

l’edifi ci presenta dos nuclis d’accessos, 

amb l’accés a un sol habitatge per planta, 

com si d’una promoció adosada es tractés. 

Destaca la sobrietat i elegància amb la que 

es resol la façana, amb forat de proporcions 

quadrades que jugaran amb el ple i el buit, 

reforçant la presència, gairebé fl emàtica, del 

petit edifi ci sobre el port.

01

Vista a peu del moll de llevant. 

2014, fotografi a de l’autor.

02

Planta tipus de l’edifi ci. 2001, 

Llorenç Seguí i Borja Carre-

ras-Moysi,, Juan González ar-

quitectes. Arxiu Llorenç Seguí, 

arquitecte - ALSA

Datos límite de la normativa     Datos del proyecto 

Clasificación del suelo: 
Zonificación: 
Superficie de la parcela: 
% Ocupación:
Superficie de techo construido:
Altura máxima reguladora:

Número de plantas:
Separación a vial:
Separación a linderos: -
Usos:
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04

Alçats al mar de l’edifi ci. 2001, 

Llorenç Seguí i Borja Carre-

ras-Moysi, Juan González ar-

quitectes. Arxiu Llorenç Seguí, 

arquitecte - ALSA

05

Vista des del mar. Fotografi a de 

l’autor.
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03

Secció transversal de l’edifi ci. 

2002, Projecte. Nicolás Faedo, 

arquitecte. Arxiu Nicolás Faedo, 

arquitecte - ANFA

2002 - 2004
APARTAMENTS
A FONTANILLES 

250
c. d’Agamenon, 13  ES CASTELL

2002 Projecte. Nicolás Faedo, arquitecte. 

Enric Barbat, aparellador

2003 Inici d’obres - 2004 Final d’Obres

Edifi cacions Estaló SL, Constructor

Fomento Inmobiliario Balears SL, Promotor

Bibliografi a   115 

Font: Arxiu Nicolás Faedo, arquitecte - 

ANFA; III Premis COAIB d’arquitectura de 

Menorca 02-03-04

Edifi ci d’apartaments amb piscina al c. 

d’Agamenon del sector Fontanilles des 

Castell, que destaca pel rigor formal i con-

ceptual de la proposta. Fent de l’organitza-

ció circular i en ventall el recurs organitzatiu  

de la planta, la decisió derivarà en la pos-

sibilitat de generar una gran expressivitat a 

l’edifi ci amb els ampits correguts, i la deci-

sió, valenta, de fer de vidre tots els tanca-

ments entre aquets. Això és, tot l’ample dels 

habitages, sense concessions. 

Els habitatges, ben resolts tot i la irregula-

ritat del ventall, concentraran els serveis 

al mig, abocant les sales cap a port i les 

habitacions a l’illa interior. El pàrking també 

s’adapta a l’estructura formal proposada.

01, 02

Vistes exterior i del pati interior 

dels apartaments. Fotografi a, 

Nicolás Faedo.
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04, 05

Plantes de l’edifi ci. 2002, Pro-

jecte. Nicolás Faedo, arquitecte. 

ANFA

06

Vista a peu del carrer d’Agamen-

non. Fotografi a de l’autor.
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2002
CAFÈ LA MAR

251
Moll de Llevant, 376  MAÓ

2000, Projecte i Obra. Miguel Barca, arqui-

tecte; Ma José Fontana, interiorista

Joaquín Albertí, promotor

Bibliografi a   -

Fonts: Arxiu Miguel Barca, arquitecte - 

AMBA

Interessant exercici d’interiorisme de Miguel 

Barca i Ma José Fontana, per a condicionar  

els baixos d’una recent promoció d’habita-

ges al Moll de Llevant com a restaurant.

01

Vista des del moll. 2014, Foto-

grafi a de l’autor.
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01

Seccions  transversals. 2003, 

Projecte, Vicenç Jordi, arqui-

tecte. Arxiu V. Jordi, arquitecte 

- AVJA

02

Planta d’ingrés. 2003, Projecte, 

Vicenç Jordi, arquitecte. AVJA

2002 - 2004 circa 
CASA GARDÉS - 
MONTAÑÉS II

252
Carrer dels Bolitxer, Parcel·la 1087, Urb. 

Cala Llonga, MAÓ

2003 Projecte. Vicenç Jordi, arquitecte

Ana Ma Montañés, Promotora

Bibliografi a   -

Fonts: Arxiu Vicenç Jordi, arquitecte - AVJA

Nova casa unifamiliar al c.dels Bolitxers de 

Cala Llona per a família Gardés-Montañés, 

assumida també per Vicenç Jordi. Les pro-

porcions diferents de la parcel·la, en aquest 

cas, convidaran a una solució en que la 

casa i el programa es desevolupa transver-

salment al mar. 

Resulta interesant el treball en secció, orga-

nitzant el garatge a cota del carrer, al nivell 

superior, sobre la casa, al mateix nivell de 

les habitacions. La sala d’estar, al nivell in-

ferior. Apareixen altres recursos projectuals 

habituals en l’obra de l’arquitectre, com el 

bellvedere, que ja vèiem en la casa Hdez. 

Aguadao II.

20m. Z.M.T

h=3.10

h=2.30

h=2.55

h=2.30

20m. Z.M.T

h=2.55

h=2.30

h=2.30

h=2.30

h=2.55

h=2.30

 cielo raso

2.60

0.40

2.55

0.35

2.65

0.35

2.30

0.35

2.30

2

1

2

7.00

7.00

7.00

03

Vista des de la mar. Fotografi a 

de l’autor.

03

Façanes. 2003, Projecte, Vi-

cenç Jordi, arquitecte. AVJA

20m. Z.M.T

20m. Z.M.T

h=2.20

h=2.65

h=2.65

h=2.30

h=2.65
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2002 - 2003
ADOSSATS 
A CALA LLONGA

253
Parcel·les 1066, 1067 i 1068, Urb. Cala 

Llonga, MAÓ

2002, Projecte. Enric Taltavull i Virginia Pa-

llarés, arqs. Susana Salgado, aparelladora

2003, Inici d’obra; 2003.  Final d’obra.

Mahome Home Promociones y Construc-

ción SL, promotor

Bibliografi a   115 

Fonts: III Premis COAIB d’arquitectura de 

Menorca 02-03-04

Conjunt de tres habitages adossats a la ca-

rena nord-oest de Cala Llonga, projectats 

per Virgínia Pallarès i Enric Taltavull. Amb 

una notable resolució de les seves distribu-

cions, el conjunt però adquireix, probable-

ment, una excessiva presència. 

Resulta interessant la capacitat d’organitzar 

dos dels habitatges adossats a la mitgera, a 

fi  d’optimitzar l’espai lliure de les parcel·les.

03, 04

Planta baixa dels habitatges 

adossats, i planta baixa dels 

habitatges unifamiliars. 2003, 

Projecte. E. Taltavull - V. Pallarés 

arquitectes. III Premis COAIB 

d’arquitectura de Menorca. 02-

03-04

01, 02

Vista de conjunt de les cases. 

Fotograf ia,Taltavul l-Pal larés 

arquitectes. III Premis COAIB 

d’arquitectura de Menorca. 02-

03-04
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01

Plantes de l’edifi ci, amb el local 

en planta baixa. 2002, Projec-

te. Joan J. Gomila i Domènech 

Enrich, arquitectes. III Premis 

COAIB d’arquitectura de Menor-

ca 02-03-04

02

Vista des de la Costa Llarga. 

2017, Fotografi a de l’autor

2002 - 2004
HABITATGES 
A LES TANQUES 
DEL CARME

254
c. de St. Nicolau, 3 MAÓ

2002, Projecte. Joan J. Gomila i Domè-

nech Enrich, arquitectes. Francisco Crespí, 

aparellador

2002, Inici d’obres - 2004, Final d’obres

Antonio y Diego SA, Constructor

Catalina Gomila Canús, Promotora

Bibliografi a   115

Fonts: III Premis COAIB d’arquitectura de 

Menorca 02-03-04

Senzill i discret edifi ci de dos apartaments 

i local comercial a les tanques del Carme, 

sobre la cornisa portuària. Ben organitzat, 

Gomila i Enrich situaran ll’escala i els ser-

veis en una franja arrambada a la mitgera, 

per alliberar les tres façanes per al local, en 

primera instància, i les sales d’estar i habita-

cions dels habitatges. 

L’edifi ci s’aprofi ta pel desencaix volumètric 

entre les dues plantes superiors, per a ge-

nerar situacions diferents, com la disposició 

diagonal dels balcons a cada habitatge, en 

un context d’una nova i tranquila modernitat 

que ha deixat enrera determinats excessos 

formals. 

03

Vista des del c. St. Nicolau. Fo-

tografi a de l’autor

04

Vista de les façanes a mar.. 

Fotografi a, Gomila-Enrich, arqui-

tectes. III Premis COAIB d’arqui-

tectura de Menorca 02-03-04
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01-04

Plànols de l’estudi. 2002, Gpmi-

la - Enrich, arqtes. Arxiu Joan J. 

Gomila, arq - AJGA

2002
ESTUDI DE 
DETALL - MOLL 
DE LLEVANT

255
Moll de Llevant   MAÓ

2002 Estudi de Detall, Joan J. Gomila i D. 

Enrich, arquitectes

Ajuntament de Maó, Promotor

Bibliografi a   -

Font: Arxiu Joan J. Gomila, arquitecte - 

AJGA

Estudi de detall de les façanes del Moll de 

Llevant. El projecte sorgeix de la necessitat 

d’un criteri general d’ordenació de la faça-

na portuària, al nivell de Baixamar, que fi ns  

aquell moment requeria, a cada promotor i 

arquitecte, a tramitar un Estudi de Detall per 

a cada obra nova o rehabilitació de consi-

deracio que es projectés. 

Gomila i Enrich defi nirian els gàlibs màxims 

de possible remunta per a les diverses si-

tuacions susceptibles, encara de créixer.
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05, 06, 07

Successions d’alçats estudiats; 

propostes de regularització 

volumètrica., Gpmila - Enrich, 

arqtes. Arxiu Joan J. Gomila, 

arq - AJGA
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02

Plànol d’emplaçament. 2003, 

Projecte. Enric Sòria, arquitec-

te. Arxiu Enric Sòria, arquitecte 

- AESA

2003 - 2005
CASA 
VIVES RIERA

256
c. Riupla 13  Cala Rata, S’Altra Banda, 

MAÓ

2003 Projecte. Enric Sòria, arquitecte. Joan 

Massó, aparellador

2003 Inici d’obres - 2005 Final d’Obres

Joan Vives i Agnès Riera, Promotors

Bibliografi a   - 

Font: Arxiu Enric Sòria, arquitecte - AESA

Un dels millors habitatges unifamiliars cons-

truïts els darrers 20 anys a la vora del port 

de Maó. Amb una senzillesa conceptual ex-

trema, Enric Sòria aprofi ta que la propietat 

disposa de dues parcel·les contigües, per 

girar la casa d’acord amb la topografi a natu-

ral, orientar-la buscant la millor perspectiva, 

cap al centre de la façana portuària de Maó, 

enlloc de directament cap al mar. I resol la 

casa, bàsicament, en un sol volum prismà-

tic que es manifesta de manera abstracta 

sobre la falda de S’Altra Banda 

En aquest primer nivell s’hi disposarà la ma-

jor part del programa, mentre que la plan-

ta semisoterrani, al nivell de la piscina, es 

destinarà a serveis auxiliars, com gimnàs. 

És força interessant l’ús de l’espai de la ga-

leria a sud-oest, amb un porxo de sufi cient 

dimensions i una important dotació de pro-

tecció solar. 

01

Vista general des del moll de 

Llevant. Fotografi a de l’autor.
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03

Planta superior o principal. 

2003, Projecte. Enric Sòria, ar-

quitecte. AESA

04

Vista de detall des del moll de 

Llevant. Fotografi a de l’autor.
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06

Vista des del mar. 2016, fotogra-

fi a de l’autor.

07

Vista del porxo inferior. 2016, 

fotografi a de l’autor.

05

Planta inferior. 2003, Projecte. 

Enric Sòria, arquitecte. AESA
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08

Façanes. 2003, Projecte. Enric 

Sòria, arquitecte. AESA

09

Vista de la piscina i detall de 

façana. Fotografi a de l’autor.
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13

Vista de la pisicina des del nivell 

inferior, amb la ciutat al fons. 

2016, fotografi a de l’autor.

14

Secció transversal 1. 2003, 

Projecte. Enric Sòria, arquitecte. 

AESA

10

Vista del bany del gimnàs. 2016, 

fotografi a de l’autor.

12

Vista de la sala d’estar i vincu-

lació amb el porxo o galeria. 

2016, fotografi a de l’autor.
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15

Secció transversal 2. 2003, 

Projecte. Enric Sòria, arquitecte. 

AESA

16

Vista de la galeria pel nivell supe-

rior. 2016, fotografi a de l’autor.

12

Vista de la galeria al nivell inferior, 

amb l’escala de caragol exterior 

que les vincula. 2016, fotografi a 

de l’autor.
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01

Plànol d’ordenació de les UA-9 

i UA-10 del Sector Colàrsega. 

2003, Estudi de Detall, Enric 

Taltavull, arquitecte. Arxiu Enric 

Taltavull, arquitecte - AETA

2003 
UA 9 - UA 10 
ESTUDI DE 
DETALL SECTOR
COLÀRSEGA

257
Sa Colàrsega, MAÓ

2003 Estudi de Detall. Enric Taltavull, arqui-

tecte

C.Náutico Puerto de Mahón SL, Promotora

Bibliografi a   - 

Font: Arxiu Enric Taltavull, arquitecte - AETA

Estudi de detall de les Unitats d’Actuació 

9 i 10 del PGOUM de Maó. El document, 

desenvolupat per Enric Taltavull, esdevé 

l’ordenació defi nitiva d’un conjunt d’intuï-

cions urbanes sobre l’indret que ja havien 

estat insinuades al Pla d’Ordenació de Can-

tallops-Roca, a l’Estudi de Detall de Gar-

cés-Sòria i al Pla Especial de Rafael Soler.

La proposta, d’ambició relativament menor, 

resol un conjunt de quatre pabellons de 

planta baixa de servei a la marina nàutica 

de la Colàrsega, protegeix l’entorn etnolò-

gic de Villa Sintes, i el natural del torrent. La 

proposta no ha estat avui encara desenvo-

lupada. 
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02

Representació virtual de l’orde-

nació. 2003, Estudi de Detall, 

Enric Taltavull, arquitecte.  AETA
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03

Planta del nivell superior, d’ingrés 

des del carrer. 2003, Projecte. 

Elisabet Quintana, arquitecta. III 

Premis COAIB d’arquitectura de 

Menorca 02-03-04

2003 - 2005 
CASA QUINTANA 
SEGUÍ

258
c. Xaloc, 17 Urb. Santa Anna ES CASTELL

2003 Projecte. Elisabet Quintana, arquitec-

ta. Joan Massó, aparellador

2003 Inici d’obres - 2005 Final d’Obres

Josep M. Quintana i M. Gràcia Seguí, Pro-

motors

Bibliografi a   115

Font: III Premis COAIB d’Arquitectura de Me-

norca 02-03-04

Excel·lent habitatge sobre la cornisa de l’ur-

banització Santa Anna. En una demostració 

de rigor i ofi ci, Elisabet Quintana projecta 

una cosa continguda, volumètricament que 

farà de l’elaboració de la secció el motor so-

bre el que s’organitza l’habitatge. 

De manera elegant, Quintana optarà per 

deixar la casa a nivell del carrer i fer de la 

separació dels llindars reglamentaris un 

pati anglès que permetrà venitlar la vessant 

a carrer de les dependènices inferiors, tot 

generant una passera exempta d’ingrés a 

l’habitatge. Al voltant del nivell d’accés es 

projecta un doble espai interior que el vin-

cula amb la planta baixa. Després, escala i 

banys s’organitzen en una clàssica franja de 

serveis que allibera la façana a port.  

01

Vista general de la casa des de 

Cala Pedrera. 2016, Fotografi a 

de l’autor.

02

Vista general de la façana al 

c. Xaloc. 2016, Fotografi a de 

l’autor.
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04

Planta del nivell inferior, zona 

de dia 2003, Projecte. Elisabet 

Quintana, arquitecta. III Premis 

COAIB d’arquitectura de Menor-

ca 02-03-04

05, 06

Vistes de detall de la façana al c. 

Xaloc, amb el pati anglès, i del  

tester a Nord. 2016, Fotografi es 

de l’autor.
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03

Successió de plantes 2003, 

Projecte. Nicolás Faedo, aqui-

tecte. Arxiu Nicolás Faedo, ar-

quitecte - ANFA

2003 - 2004
CASA KOSTER

259
c. Dragó, 1 St. Antoni, S’Altra Banda, MAÓ

2003 Projecte. Nicolás Faedo, arquitecte. 

José M. Michelena, aparellador

2003 Inici d’obres - 2004 Final d’Obres

Jan Koster, Promotor

Bibliografi a   115

Font: Arxiu Nicolás Faedo, arquitecte - 

ANFA; III Premis COAIB d’Arquitectura de 

Menorca 02-03-04

Nou exercici de rigor conceptual de Ni-

colás Faedo que farà de l’estranya forma 

de la parcel·la, absolutament triangular, 

la circumstància que generarà de manera 

estricta la volumentria de la casa. L’habitat-

ge, de generoses dimensions, estarà ben 

resolt, i deixarà els angles geomètricament 

poc aprofi tables de la fi gura triangular per a 

porxos i terrasses.

Tot i que la casa s’aprofi ta de la seva ven-

tajosa situació en una zona elevada de la 

vessant de Sant Antoni, al costat de Cala 

Venecia, serà presicament la seva implan-

tació, juntament amb la seva contundència 

volumètrica i gran dimensió, que facin ex-

cessiva la seva manifestació en el paisatge 

portuari de s’Altra Banda.  

01

Vista general de la casa des del 

mar. 2016, Fotografi a de l’autor.

02

Vista de l’accés a la casa des 

del carrer 2017, Fotografi a de 

l’autor.
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04

Vista des de la carena de St. An-

toni cap al mar. 2005, Fotografi a 

de Nicolás Faedo, arquitecte. III 

Premis COAIB d’arquitectura de 

Menorca 02-03-04

05

Conjunt de seccions. Nicolás 

Faedo, aquitecte. Arxiu Nicolás 

Faedo, arquitecte - ANFA

06

Vista general de la casa des del 

mar. 2013, Fotografi a de l’autor.
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2003 - 2005
CASES 
MIR PONS

260
Mol de Llevant 98-99

2003 - 2005, Projecte. Vicenç Jordi, arqui-

tecte. Joan Reynés, aparellador

José M. Mir Orfi la i Esther Pons Vidal, pro-

motors

Bibliografi a   - 

Fonts: Arxiu Vicenç Jordi, arquitecte - AVJA

Nova rehabilitació d’antics magatzems com 

a habitatges, que ve a confi rmar, una vega-

da més, la tendéncia de transformació d’an-

tigues activitats estrictaments portuàries per 

a nous usos residencials. En aquest cas, 

s’habilitaran dos habitatges a cada planta.

La planta baixa es destinarà a un local de 

restauració. 

03

Vista de la façana reformada. 

2014, fotografi a de l’autor

01

Alçat de conjunt, d’estat original 

i reformat. 2004, Vicenç Jordi, 

arquitecte. Arxiu Vicenç Jordi, 

arquitecte - AVJA

02

Plantes reformades. 2004, Vi-

cenç Jordi, arquitecte. AVJA
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01

Estat original i emplaçament. 

2005, Josep Montoya, arquitec-

te. Arxiu Josep Montoya, arqui-

tecte - AJMA

02

Plantes, alçats i seccions refor-

mades 2005, Josep Montoya, 

arquitecte. AJMA

2005 - 2006 circa
CASA CARLÈS

261
Moll del Fonduco, 41  ES CASTELL

2005, Projecte. Josep Montoya, arquitecte

Magdalena Carlès Sitges, Promotora

Bibliografi a    -

Fonts: Arxiu Josep Montoya, arquitecte - 

AJMA

Modesta caseta unifamiliar entre mitgeres al 

Fonduco, que reitera la voluntat residencial 

de la zona per a les classes mitjanes. Josep 

Montoya farà un interessant exercici d’apro-

fi tament del poc espai que la parcel·la de 

trast ofereix, comprimida entre la façana i el 

penya-segat, com en l’intel·ligent disposició 

de les escales. 

Tot i que la façana original de projecte pre-

sentava intencions interessants, malaurada-

ment, l’execució fi nal no les respecta; segu-

rament, l’aplacat general de pedra, tampoc.

03

Vista des de moll del Fonduco. 

2016, Fotografi a de l’autor
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04

Vista de la davallada d’accés 

al temple. 2010, fotografi a de 

l’autor.

2005 circa - 2007
AMPLIACIÓ 
DEL CEMENTIRI 
DES CASTELL

262
Ctra a St. Feli, ES CASTELL

2005 circa, Projecte. Joan Enric Vilardell, 

arquitecte.

2007, Final d’Obra

Ajuntament des Castell, Promotor

Bibliografi a   116 

Font: Arxiu Joan Enric Vilardell, arquitecte - 

AJEVA

Quan Joan Enric Vilardell projecta l’amplia-

ció del cementiri des Castell, tindrà present, 

de manera especial, que projecta un ce-

mentiri sobre el mar. Per això, resulta en-

certada la disposició dels nuclis dels ninxols 

que, de manera calculada, alliberen l’horit-

zó, rere la boca del port quan s’hi ingessa. 

Això, juntament amb l’estudiat cicle de les 

aigües, i l’acurat treball amb el formigó vist 

com a recurs expressiu, faran del recinte un 

dels moment més exemplars de l’arquitec-

tura del port de Maó. 

01, 02

Vista exterior i interior de l’espai 

del tanatori. Arxiu Joan E. Vilar-

dell, arquitecte - AJEVA

03

Vista del nínxols des de l’accés, 

amb l’horitzó i la Mola al fons. 

2007, fotografi a. AJEVA
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05

Alçat i seccions pell tantatori 

i temple i pels nínxols. 2007, 

Projecte, Joan E. Vilardell, arqui-

tecte. AJEVA
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07

Vista general dels nínxols, tem-

ple i tanatori, amb la bassa en 

primer terme. AJEVA

09

Vista dels nínxols. 2010,  foto-

grafi a de l’autor.

06

Planta general 2007, Projecte, 

Joan E. Vilardell, arquitecte. Ar-

xiu Joan E. Vilardell, arquitecte 

- AJEVA
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10

Vista interior del temple. 2010, 

fotografi a de l’autor.
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2005 - 2009
PLA DIRECTOR 
FORTALESA 
DE LA MOLA

263
Fortalesa d’Isabel II. Peínsula de La Mola

2005, Concurs. 2009, Redacció del Pla. 

Laben Tecnalia + Phist Patrimonio Histórico

Consorcio del Museo Militar y Patrimonio 

Histórico Militar del Puerto de Mahón y Cala 

de San Esteban, Promotor

Bibliografi a   -

Fonts: Ministerio de Fomento; Arxiu Miguel 

Barca, arquitecte - AMBA

Pla Director de la Fortalesa de la Mola, do-

cument licitat pel Consorci del Museu Militar 

de Menorca per al planejament i ordenació 

de la fortalesa d’Isabel II, una volta l’any 

1998 hi va cessar l’activitat militar. 

El concurs va ser adjudicat a Labein Tecna-

lia + Phist Patrimonio Histórico. Tot i això, i a 

que es puguin consultar dos documents al 

web del Ministerio de Fomento, el Pla Direc-

tor no ha estat mai publicat ni pel Consorci 

ni pel Ministerio de Defensa. Aquell mateix 

any, s’iniciarà la concessió d’explotació tu-

rística i cultural del recinte, essent la primera 

adjudicatària l’empresa Cordial Hoteles.

03

Porta de la proposta valorada 

en segona posició del Concurs 

del pla. 2005, Joan E. Vilardell, 

Miguel Barca, Simón Gornés et 

alter.

01

Pla d’Ordenació del Pla Director. 

2009, Labein Tecnalia + Phist 

Patrimonio Histórico. Ministerio 

de Fomento

02

Catàleg d’Ubicació d’Elements. 

2009, Labein Tecnalia + Phist 

Patrimonio Histórico. Ministerio 

de Fomento
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01

Plantes del projecte, baixa i 

superior. 2006, Miguel Barca, 

arquitecte. Arxiu Miguel Barca, 

arqutiecte  - AMBA

2005 - 2007
CASA L & L

264
Carrer de Dragó, S’Altra Banda, MAÓ

2005, Projecte. Miguel Barca, arquitecte; 

Maria José Fontana, interiorista

2007. Final d’Obres.

Dolores Carretero e Iñaki Gabilondo, 

Promotors

Bibliografi a   121

Fonts: Arxiu Miguel Barca, arquitecte - 

AMBA

Casa unifi amiliar concebuda com a casa 

de vacances i que, en conseüència, farà 

del recurs del pabelló de convidats un dels 

elements defi nidors de l’habitatge, i la seva 

principal estructura formal: la concatenació 

de dos d’aquests pabellons, relativament 

exempts del cos principal, generarà un 

porxo vinculat a la sala d’estar,que acaba 

d’organitzar tot el projecte, i que es projecta 

de manera clara cap al port.

En l’habitual recerca formal de Miguel Bar-

ca, aquí l’arquitecte ofereix un llenguatge 

més neutre i depurat, apostant per una ar-

quitectura de volums blancs i nets. 

02

Vista de la terrassa i la pisicina, 

a nivell de planta baixa. 2006, 

fotografi a, Miguel Barca.

03

Vista de la façana posterior. 

2006, fotografi a, Miguel Barca.
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02, 03

Vista de la reforma en fase 

d’obres. Fotografi a, Miguel 

Barca

04

Vista de la casa des del mar 

2016, Fotografi a de l’autor.

2006
CASA NEWIS

265
Pta. den Gallerut, S’Altra Banda, MAÓ

2006, Projecte. Miguel Barca, arquitecte; 

Maria José Fontana, interiorista

2008. Final d’Obres.

Mr & Mrs J. Newis, Promotors

Bibliografi a  121 

Font: Arxiu Miguel Barca, arquitecte - AMBA

Habitatge unifamiliar de segona residència, 

organitzada en quatre nivells. Un projec-

te dual, organitzat en dos cossos, que no 

deixarà de ser una rehabilitació i ampliació, 

projectat des de la necessitat del manteni-

ment de la teulada del volum avançant, to-

cant a la mar, precisament per poder man-

tenir el dret edifi cat d’aquesta antiga casa 

de vorera. 

Els frontons de l’antiga caseta d’estiueig 

passaran a ser vidrats, deixant les velles i 

restaurades encavallades vistes des de 

l’exterior, a fi  de permetre la visió del port 

des de la terrassa generada entre el cos 

preexistent i el de nova planta. Una decisió 

arriscada, atenent al clima del lloc. Barca 

mostra novament la seva capacitat per a 

adaptar-se a llenguatges formals diferents, 

en aquest cas apostant per la sobrietat 

d’una arquitectura decididament blanca.

01

Plantes de la casa rehabilitada. 

2006, Projecte. Miguel Barca, 

arquitecte. Arxiu M. Barca, ar-

quitecte - AMBA
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05

Alçat de la casa. 2006, Projecte. 

Miguel Barca, arquitecte. AMBA

06

Seccions de la casa. 2006, Pro-

jecte. Miguel Barca, arquitecte. 

AMBA

07

Detall de la façana 2016, Foto-

grafi a de l’autor.
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02

Vista de l’edifi ci des del mar 

2016, Fotografi a de l’autor.

03, 04, 05, 06, 07

Seqüència d’aproximacions i 

esbossos 2004 circa. Arxiu M. 

Barca, arquitecte - AMBA

2006 - 2008 circa
EDIFICI MILÀ

266
Pla de St. Francesc, MAÓ

2006, Projecte. Miguel Barca, arquitecte; 

Maria José Fontana, interiorista

2008 circa. Final d’Obres.

Mercedes Milà, Promotora

Bibliografi a   -

Font: Arxiu Miguel Barca, arquitecte - AMBA

Edifi ci plurifamiliar d’habitages al pla de St. 

Francesc, que tancarà amb el carrer del 

mirador. El petit bloc serà resolt per Miguel 

Barca d’acord amb els patrons prescrits per 

la normativa municipal per al casc històric, 

fent dels forats de dominiant vertical el seu 

principal tret diferenciador. 

La interpretació d’aquet requeriment d’una 

manera més lliure conduirà a la fesomia de 

la façana sobre la cornisa portuària, formada 

per 9 forats iguals, i tres mes que giren cap 

a la interior. Aquest tractament contribuirà a 

una certa desmaterialització de la façana, i 

atorgar-li un gruix important a la façana. Una 

solució que va ser objecte de múltiples pro-

ves i esbossos per part de l’arquitecte.

01

Fotografi a de l’estat original de 

l’emplaçament. 2004 circa. Ar-

xiu M. Barca, arquitecte - AMBA
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08, 09

Façanes de l’edifi ci al Pla de 

St. Francesc i al Mirador de St. 

Francesc. 2016, Fotografi a de 

l’autor.

07

Detall de la façana i cantonada 

sobre la cornisa. 2016, Fotogra-

fi a de l’autor.
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06

Estat Original. 2006, Joan J. 

Gomila i Domènech Enrich, ar-

quitectes. AJJGA

07

Plantes reformades 2006, Joan 

J. Gomila i Domènech Enrich, 

arquitectes. AJJGA

2006
ESTACIÓ DE 
RECERA MARÍTI-
MO-TERRESTRE

267
Península de la Mola, MAÓ

2006, Projecte. Joan J. Gomila i Domè-

nech Enrich, arquitectes.

DG de Recerca, Desenvolupament Tec-

nològic i Innovació del Govern Balear, Pro-

motora

Bibliografi a   -

Font: Arxiu Joan J. Gomila, arquitecte - AJ-

JGA

Una de les obres més trascendents dels 

darrers anys sobre el patrimoni portuari en 

desús del port, en tant representa la seva 

reutilització per a nous usos de manera ac-

tiva i productiva: en aquest cas, la recuper-

ció d’unes antigues bateries militars com a 

centre de recerca sobre un aspecte intrín-

secament lligat a la condició de l’illa, el mar. 

Projectada per Gomila i Enrich, els arqui-

tectes demostraran la seva habilitat per 

acondicionar aquests espais amb relativa 

economia de recursos, amb lleugeresa de 

materials, llenguatge contemporani i, alhora, 

preservar la identitat de les bateries. Tot un 

exemple.

01-04

Memòria descriptiva del projecte 

i Resum de Pressupost. 2006, 

Joan J. Gomila i Domènech En-

rich, arquitectes. Arxiu Joan J. 

Gomila, arquitecte - AJJGA

05

Detall d’una de les portes d’ac-

cés a les bateries.  2012, Foto-

grafi a de l’autor.
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08

Seccions reformades. 2006, 

Joan J. Gomila i Domènech En-

rich, arquitectes. AJJGA

09

Vista de l’accés a les bateries. 

2012, Fotografi a de l’autor.

10-13

Vistes de l’habilitació interior 

com a centre de recerca. 2012, 

Fotografi es de l’autor.
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02

Plànol general del port, incloent 

els Vergers de Sant Joan. Dibuix 

de la proposta Plug- In. AAGA

2006
MÀSTER ETSAB
UPC - LA GRAN 
ESCALA

268
Península de la Mola, MAÓ

2006, Màster La Gran Escala. Aquiles 

González, arq, Director. Eduard Bru, Josep 

M. Villalonga, Anna Zahonero, Pere Joan 

Ravetllat et alter, professors.

ETSAB - UPC, COAC, Aj Maó, Fund. 

Mies Van der Rohe, CCCB, Aj Barcelona, 

organitzadors

Bibliografi a   (25) 

Font: Arxiu Aquiles González, arquitecte- 

AAGA

L’any 2006 l’edició del Master la Gran Esca-

la de la UPC, dirigit per Aquiles  González, 

va optar per treballar sobre el port de Maó 

com a cas d’estudi. Organitzats en tres 

grans grups, els estudiants del curs van 

llençar tres propostes . El més destacable, 

que es considerava tot el port, en la seva 

integritat i sense límits, objecte de refl exió.

Destaquen les propostes per a La Mola; 

considerar els vergers de Sant Joan una 

part més del sistema port; entendre el moll 

comercial i el moll logístic com a vasos co-

municants d’unes mateixes dinàmiques, o 

entendre com l’àmbit principal de la reserva 

de la Biosfera arriba de l’Albufera fi ns la Mola 

01

Cartell de presentació del Màs-

ter  La Gran Escala - La Mola de 

Maó. 2006. Arxiu Aquiles Gon-

zález, arqte - AAGA
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03-06

Dibuixos de la proposta Bios-

phereNetwork. AAGA

biospherenetwork.com

nodos equipamiento sostenible nodos mirador

Catalogo de Nodos de la Red y Condiciones de Localización

biospherenetwork.com

nodos densificación del espacio 
publico

nodos filtros de contacto

Catalogo de Nodos de la Red y Condiciones de Localización

La red cuenta con 
un programa de 
equipamiento o 

infraestructura para 
poner en valor e 

integrar, tanto a nivel 
social como a nivel 
turístico la Reserva 
de la Biosfera. Esta 

zona se entiende 
como una de las 

características mas 
importantes que se 

reconoce en la isla y 
que podría inducir 

futuros desarrollos a 
desarrollar en ella.

biospherenetwork.com

Pr
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a
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07-10

Dibuixos de la proposta Revea-

ling Scapes. AAGA

MASTER PLAN CONCEPTUAL
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11-15

Dibuixos de la proposta Plug In. 

AAGA

POLO MAÓ

- refuerzo de la explanada de borde

- ccolocación de elementos MUEBLES Y TAPETES, que conectan la

ciudad desde la cota 0 hasta la cota alta (núcleo urbano)

- cconformación de una PUERTA a escala de la ciudad.

- nnexos entre los SISTEMAS DE TRANSPORTE PÚBLICO (autobuses

y parkings cercanos), recorridos peatonales y de bicicleta

importantes, y el sistema de transporte marítimo.

ámbito CIUDAD MAÓ
nexo entre la ciudad y la cota del mar
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04

Plànol general del PUEP del Port 

de Maó, 2006. Font, APB

2006
PUEP - PLAN DE 
USOS I ESPACIOS
PORTUARIOS

269
Port de Maó

2006, Redacció del Pla. Ángel Matías Ma-

teos ECCP; J. Fernando Berenguer Raulo, 

ECCP; J. Ignacio Arroyo Cabeza, Arqte. 

Tècnic, redactors.

Autoritat Portuària de Balears, Promotora

Bibliografi a    117

Font: Autoritat Portuària de Balears; BOE 

núm 76, de 30 de Març de 2006

Pla de delimitació dels espais portuaris, que  

a l’any 2006 encara s’anomena PUEP. És 

un document que només preten això ma-

teix, “delimitar”, defi nir quin és l’abast del 

domini públic portuari, i per tant, fi ns on arri-

ba, d’una manera clara i precisa, el control 

territorial del gestor del sòl. 

Al marge d’aquesta delimitació, aquest ti-

pus de document comparta una mínima 

defi nició dels usos associats, de manera 

molt genèrica, a cada zona. Aquest serà el 

document de major transcendència en la 

gobernació i gestió de tot el port, i preval-

drà sobre documents anterior, com el Pla 

Especial de 1990.

01-03

Publicació al BOE del PUEP del 

Port de Maó, 2006. BOE núm. 

76, 30 de Març de 2006. Font, 

APB

12426 Jueves 30 marzo 2006 BOE núm. 76

Para superar esta segunda fase, será necesario que el candidato 
obtenga una puntuación igual o superior a 50 puntos.

Undécimo. Notificación de la resolución de adjudicación.–La adju-
dicación de las becas, que agota la vía administrativa, será publicada en el 
Boletín Oficial del Estado, conforme a lo establecido en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Duodécimo. Fin de la vía administrativa.–La presente Orden pone 
fin a la vía administrativa, contra la misma podrá interponerse recurso 
contencioso administrativo, sin perjuicio del recurso potestativo de repo-
sición establecido en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Madrid, 16 de marzo de 2006.–P. D. (Orden FOM/3564/2004, de 19 de 
octubre), la Subsecretaria, María Encarnación Vivanco Bustos.

Secretaría General de Infraestructuras y Subsecretaría de Fomento. 

 5767 ORDEN FOM/907/2006, de 14 de marzo, por la que se 
aprueba el plan de utilización de los espacios portuarios 
del Puerto de Mahón.

El puerto de Mahón, es un puerto de interés general del Estado, 
según lo determinado por el artículo 5 y el apartado 10 del anexo de la 
Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante (LPEMM).

El artículo 15 de esta Ley establece que el Ministerio de Fomento deli-
mitará en los puertos de competencia estatal una zona de servicio que 
incluirá las superficies de tierra y agua necesarias para la ejecución de sus 
actividades, las destinadas a tareas complementarias de aquéllas y los 
espacios de reserva que garanticen la posibilidad de desarrollo de la acti-
vidad portuaria. La delimitación de la zona de servicio, añade el artículo 
citado, se hará, a propuesta de la Autoridad Portuaria, a través de un Plan 
de utilización de los espacios portuarios que incluirá los usos previstos 
para las diferentes zonas del puerto, así como la justificación de la nece-
sidad o conveniencia de dichos usos.

La aprobación del Plan de utilización de los espacios portuarios 
corresponde a la Ministra de Fomento, previo informe de Puertos del 
Estado, de la Dirección General de Costas y de las Administraciones urba-
nísticas sobre los aspectos de su competencia, así como de los demás 
Departamentos ministeriales y Administraciones públicas afectadas, y 
llevará implícita la declaración de utilidad pública a efectos expropiato-
rios de los bienes de propiedad privada, así como la afectación al uso 
portuario de los bienes de dominio público incluidos en la zona de servi-
cio que sean de interés para el puerto.

De conformidad con lo dispuesto en el citado precepto, se ha formu-
lado y tramitado el «Plan de utilización de los espacios portuarios del 
puerto de Mahón», en el que se han tenido en cuenta las necesidades de 
aguas abrigadas, líneas de atraque y superficies de tierra que son necesa-
rias para poder atender debidamente la demanda de tráfico en los próxi-
mos años.

La zona de servicio del puerto delimitada por el Plan de utilización de 
los espacios portuarios, que afecta a los términos municipales de Mahón y 
Es Castell, aparece estructurada en diversas áreas a las que se asignan los 
usos portuarios precisos y la justificación de su necesidad o conveniencia.

La superficie terrestre de la zona de servicio vigente hasta ahora expe-
rimenta una cierta variación con respecto de la actual, ya que a través del 
Plan de utilización de los espacios portuarios que ahora se aprueba no 
sólo se consolidan las áreas portuarias, sino que se incluyen los terrenos 
necesarios para atender el incremento de la demanda derivado del creci-
miento de tráfico portuario.

La modificación de la zona de servicio, se ha tramitado al amparo y 
con las garantías del artículo 15 de la LPEMM. Con posterioridad ha 
entrado en vigor la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen econó-
mico y de prestación de servicios de los puertos de interés general, que ha 
derogado el artículo 15 de la LPEMM, pero no ha cambiado en esencia las 
garantías contenidas en él, por lo que no procede realizar trámite alguno 
adicional, al haber podido los interesados efectuar las alegaciones que 
han considerado oportunas. Completada la tramitación del PUEP, de 
acuerdo con la normativa que estaba vigente, no existe inconveniente 
legal alguno a su aprobación.

La delimitación de la zona de aguas que lleva a cabo el Plan de utiliza-
ción de los espacios portuarios modifica la zona de aguas vigente. La zona 
I se define de nuevo y queda delimitada por la línea de cierre de la bocana, 
y la zona II se define y delimita por primera vez.

En su virtud, a propuesta de la Autoridad Portuaria de Baleares, trami-
tado el expediente de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 de 

la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante, y a la vista de los artículos 96, 97, y 98 de la Ley 48/2003, de 26 
de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los 
puertos de interés general, dispongo:

Primero.–Se aprueba el «Plan de utilización de los espacios portuarios 
del puerto de Mahón», en el que se asignan los usos previstos para las dife-
rentes zonas del puerto, con la justificación de su necesidad o convenien-
cia, y se delimita la zona de servicio del puerto en la que se incluyen las 
superficies de tierra y agua necesarias para la ejecución de sus actividades 
y las destinadas a tareas complementarias de aquéllas, así como los espacio 
de reserva destinados a garantizar el desarrollo de la actividad portuaria.

Segundo.–La zona de servicio terrestre del puerto, reflejada en el 
plano n.º 5, se estructura en función de una serie de áreas a las que se 
asignan los correspondientes usos. La descripción de la zona de servicio 
es la siguiente:

Borde marítimo.–Se describe contemplando el puerto de Mahón 
siguiendo su ribera en el sentido contrario al de las agujas de un reloj, a 
partir del Clot de la Mola. El borde marítimo se inicia en el punto de inter-
sección de la línea de agua con la que une el vértice n.º 93 del deslinde 
practicado de oficio por la Jefatura de Costas y aprobado por O.M. de 5 de 
noviembre de 1971 (expediente n.º ME/1/22), con el vértice n.º 192, 
situado al otro lado de la bocana del puerto, del deslinde practicado por 
la Administración de la zona marítimo-terrestre y aprobado por O.M. de 6 
de febrero de 1970; se sigue la línea de agua hasta alcanzar el paraje de los 
Freus en el fondo de Cala Taulera en que, manteniendo esta línea de agua 
representada en el plano de este deslinde, se pasa del vértice n.º 4 de este 
deslinde al 86 del deslinde practicado de oficio por la Jefatura de Costas 
y aprobado por O.M. de 26 de enero de 1972; se prosigue a continuación 
por la línea de agua frontera al tramo entre los vértices 86 y 113 de este 
mismo deslinde; sigue una línea de agua representada en el deslinde de la 
zona marítimo terrestre, entre los vértices CXXXII y I, en el lugar denomi-
nado Cala Llonga de la finca San Antonio, solicitado por D. Bartolomé 
March Cervera y aprobado por O.M. de 17 de mayo de 1968; sigue la línea 
de agua que corresponde al plano del deslinde de la zona marítimo terres-
tre, entre los vértices LXI y I, solicitado por D. Gabriel Orfila Llopis y 
aprobado por O.M. de 9 de diciembre de 1958; sigue la línea de agua del 
plano del deslinde de la zona marítimo terrestre, solicitado por D.ª Camila 
de Vigo y Fabra, de un tramo comprendido entre la estación naval y la 
punta de la cala de San Antonio, entre los vértices I al XLI, en la finca de 
San Antonio, practicado por la Jefatura de Puertos de Baleares y apro-
bado por O.M. de 17 de septiembre de 1962; a continuación sigue la ribera 
de la Estación Naval de Mahón, establecimiento afecto al Ministerio de 
Defensa y que no forma parte de ningún límite por estar totalmente 
excluido el establecimiento de la zona de servicio del puerto; siguen a 
continuación de la estación naval los cantiles de los muelles de ribera y 
tacones ejecutados en el Cos Nou y la Colársega por la Autoridad portua-
ria de Baleares hasta alcanzar la desembocadura del Torrente d’es Gorg 
en cuyas márgenes el borde marítimo viene representado por los muretes 
existentes para contención de los terrenos y vial conforme se señala en el 
plano de deslinde de la zona marítimo terrestre promovido por Gas y 
Electricidad, S.A. y aprobado por O.M. de 17 de febrero de 1960; siguen 
los cantiles de los muelles de la Colársega, de S’Hort Nou, de Baixamar, 
de Levante, de Cala Figuera hasta alcanzar, ya frente al término del muni-
cipio d’es Castell, el muelle de ribera y Camino del Fonduco, siendo los 
cantiles los de las obras antiguas y modernas en ellos ejecutados; sigue la 
ribera natural del puerto en frente al vértice XXXVIII del deslinde solici-
tado por el Ayuntamiento de Villacarlos y aprobado por O.M. de 30 de 
diciembre de 1959; se sigue por esta ribera hasta alcanzar Cala Fontane-
lles, donde, entre los vértices LXV y LXVIII, el límite está constituido por 
el borde del embarcadero de Cala Fontanelles; a partir del frente al vér-
tice LXVIII se sigue la ribera natural del puerto hasta llegar frente al vér-
tice LXXXVI en que se inicia el muelle de ribera de Cala Corb que, con su 
rampa o varadero cuyo labio de agua constituye el límite, se alcanza el 
vértice n.º XCII en que se reinicia el límite de la ribera natural del puerto 
en el acantilado de la parte de Levante de Cala Corb hasta alcanzar frente 
al vértice n.º CIV el antiguo muelle d´En Pons, cuyos bordes de cantil y de 
labio de agua de rampa varadero se siguen hasta el vértice CXI donde se 
recupera la ribera natural del puerto hasta el CXIV en que se inicia, en la 
Punta de Calas Fonts, el muelle de ribera de dicha Cala, cuyo borde se 
sigue hasta su fondo alcanzando la ribera natural frente al vértice CXXXIII 
en que se prosigue con esta ribera natural hasta el final del deslinde en 
Cala Pedrera donde se enlaza con la ribera natural que corresponde a la 
zona marítimo terrestre del deslinde promovido por la Administración y 
aprobado O.M. de 6 de febrero de 1970 frente a toda la línea poligonal 
definida por los vértices del 1 al 192; la línea concluye en la intersección 
de la línea de agua con la de unión del vértice 192 con el número 93 del 
deslinde practicado de oficio y aprobado por O.M. de 26 de enero de 1972 
ya citado al iniciar la descripción en la propia bocana del puerto.

Constituyen asimismo el borde marítimo de la zona de tierra las líneas 
de agua de las Islas de Lazareto y del Rey, tal como queda definido en los 
planos del deslinde promovido por la Administración y aprobado el 18 de 
febrero de 1970, correspondiendo el frente de la zona de 65 vértices a la 
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Isla del Lazareto y el frente de la zona de 23 vértices a la Isla del Rey; 
también se incluye en el borde marítimo la línea de agua de la Isla de la 
Cuarentena, hoy Isla Plana, incluida en el mencionado deslinde con 17 
vértices, que actualmente corresponde a instalaciones militares afectas a 
la Estación Naval de Mahón, y que pasan a formar parte íntegramente de 
la zona de servicio.

Borde terrestre.–También siguiendo la dirección contraria al sentido 
de la agujas de un reloj y comenzando por la bocana del puerto en el 
paraje del Clot de la Mola, el borde de la zona de tierra queda definido, a 
partir del vértice n.º 93 del deslinde de la zona marítimo terrestre practi-
cado de oficio por la Jefatura de Costas y aprobado por O.M. de 5 de 
noviembre de 1971, por las líneas de este deslinde hasta llegar al vértice 4 
en que se deja dicha línea para atravesar los freos del fondo de Cala Tau-
lera en línea recta hasta el vértice n.º 86 del deslinde de la zona marítimo 
terrestre practicado de oficio por la Jefatura de Costas y aprobado por 
O.M. de 26 de enero de 1972; seguidamente se siguen íntegramente los 
vértices de este deslinde hasta el número 113 en que enlaza con el vértice 
n.º 1 del solicitado por D. Bartolomé March Cervera y aprobado por O.M. 
de 17 de mayo de 1968; se siguen los 132 vértices de este deslinde, nume-
rados del I al CXXXII, para enlazar en este último vértice con el LXI del 
deslinde solicitado por D. Gabriel Orfila Llopis y seis más aprobado por 
O.M. de 9 de diciembre de 1958; seguidamente se siguen los 61 vértices de 
este deslinde numerados del I al LXI, hasta alcanzar el vértice n.º 1 del 
deslinde solicitado por D.ª Camila de Vigo y Fabra, aprobado por O.M. de 
17 de septiembre de 1962; siguen a continuación los vértices de este des-
linde numerados del I al XLI, el último de los cuales se halla en el muro de 
cerca Este de la Estación Naval de Mahón, establecimiento afecto al 
Ministerio de Defensa, y en el que finaliza este tramo de borde terrestre.

A continuación, y a partir de la cerca de la Estación Naval en su lado 
Oeste, se sigue en límites sin amojonar de la parcela cuya adquisición o 
expropiación está prevista en los planos, para depósito, a D.ª Adelfa Mari 
Cardona (D-17); la de similares características y para el mismo fin pre-
vista adquirir o expropiar a Gas y Electricidad, S.A. (D-12); la de similares 
características también prevista expropiar o adquirir a Magatzem Cos 
Nou, S.L. (D-3); constituyendo un borde terrestre por su lado Oeste en la 
zona de servicio, se encuentra el límite de la parcela que está previsto 
adquirir a Magatzem Cos Nou, S.L., en su lindero con la parcela de Gas y 
Electricidad, S.A. y la de iguales características de D. Gaspar Valls Pons, 
también lindante con la parcela de Gas y Electricidad S.A., que constitui-
ría en el futuro el límite de la zona portuaria. No se incluye en zona de 
servicio la parcela D.2 destinada a nuevo acceso a la Estación Naval, por 
cuanto ha sido anulada por el Consejo de Administración de la Autoridad 
portuaria de Baleares en sesión de 22 de noviembre de 1999.

Se llega así al vértice n.º I del citado deslinde practicado a Gas y Elec-
tricidad S.A. en el antiguo límite de la zona marítimo terrestre y aprobado 
por O.M. de 5 de junio de 1959 siguiendo el tramo I al II de dicho deslinde 
hasta alcanzar la tangente de entrada del vial construido; en dicho punto 
se abandona dicho deslinde para seguir el borde del nuevo vial cons-
truido, acera incluida, en virtud del convenio establecido entre el Ayunta-
miento y Gas y Electricidad, S.A. en antiguos terrenos de dicha empresa; 
alcanzada la intersección de la carretera de la Mola del Consell Insular de 
Menorca se sigue el borde de dicha acera, en parte sin amojonar, hasta los 
centros de las curvas de enlace de la entrega de la carretera de la Mola 
cuya línea de unión constituye el límite de la zona de servicio; sigue a 
continuación el borde interior, es decir hacia tierra, de los terrenos inclui-
dos en el nuevo vial para acceso a los muelles del Cos Nou procedentes 
de viales municipales (D-24), de terrenos adquiridos a Instalaciones Turís-
ticas Menorquinas, S.A. (D-23); a D.ª Juana Pons Meliá (D-22); Instala-
ciones Turísticas Menorquinas, S.A. (D-21); a D.ª Juana M.ª Stubor Rot-
ger (D-20); D.ª Juana M.ª Stubor Rotger (D-19); a D.º Joaquín Moliner 
Pons (D-18), se enlaza el borde de estas dos últimas sobre el torrente D´es 
Gorg delimitándose así el tramo hidráulico del marítimo; todos estos bor-
des de terrenos adquiridos ya para el nuevo vial a particulares, se encuen-
tran sin amojonar.

El borde sur del tramo de la Colársega está constituido por la propia 
carretera del Consell Insular de Menorca, de Mahón a Fornells; el borde 
de los terrenos adquiridos a D. Joaquín Moliner Pons; y el tramo de la 
desembocadura del Torrente D’Es Gorg comprendido entre los vértices 
XVII y XXIX del deslinde solicitado por Gas y Electricidad, S.A. y apro-
bado por O.M. de 17 de febrero de 1960; constituye a continuación el 
borde terrestre la línea que une los vértices XXIX y XXXIII, incluyéndose 
pues una parcela propiedad privada definida por esta línea y el deslinde 
del antiguo límite; sigue a continuación el antiguo límite de la zona marí-
timo terrestre de este deslinde entre los vértices XXXVI interrumpido en 
su entrega a la carretera de Mahón a Fornells, hoy dependiente del Con-
sell Insular de Menorca; sigue el límite por el lado este de dicha carretera 
hasta enlazar con la entrega del nuevo acceso a los muelles del Cos Nou.

A partir del muelle de la Colársega y por el lado sur, ya en el muelle de 
Poniente, el límite queda constituido por el de la actual carretera de 
Mahón a Fornells y el del antiguo límite de la zona marítimo terrestre 
entre los vértices XXXVII y XXXVIII, definido por el deslinde antes citado 
y por los vértices de la zona marítimo terrestre del deslinde que, siguiendo 
esta misma numeración, fue practicado a instancias del Ayuntamiento de 

Mahón y aprobado por O.M. de 2 de junio de 1964, hasta alcanzar el vér-
tice n.º XLIII, a partir de cuyo punto se abandona el deslinde para, en el 
siguiente tramo, seguir la línea de las ampliaciones de la zona pesquera, 
hoy sin amojonar, que constituye el borde interior de las parcelas del 
Ayuntamiento en los espacios libres del paraje (D-41; D-40; D-39); se 
alcanza así el vértice LVI del deslinde antes citado que a partir de este 
punto se sigue íntegramente por las fachadas de las casas y pies de los 
viales hasta alcanzar el vértice CXXIV al pie de la Punta de’s Rellotge.

En esta zona queda un enclave excluido de la zona de servicio del 
puerto constituido por la Casa del Mar (Instituto Social de la Marina) 
edificación contigua con construcción entre medianeras; pero sin recono-
cer servidumbres.

A partir del citado vértice CXXIV se abandona este antiguo límite de la 
zona marítimo terrestre viniendo constituido el borde de la nueva zona de 
servicio por una línea paralela al borde del lado del mar de la calzada del 
vial litoral trazada a once metros de distancia (D.42a.), incluyendo los 
terrenos municipales para la nueva rotonda, hasta alcanzar el inicio de la 
cuesta de Cala Figuera, por el borde de la parcela C.L.H. donde se encuen-
tra la factoría en el fondo de Cala Figuera (D-43), salvando los terrenos de 
la Estación Municipal de la impulsión de aguas residuales a excepción de 
una parcela (D. 42 c.) de su lado Este que se destina a nuevo vial en una 
franja de 6 metros, constituyendo el límite de la nueva zona de servicio 
ambos bordes de dicha franja; se sigue por el límite de las parcelas adqui-
ridas a Invest Wohnug’s in Menorca S.A. (D-34); Francisco Cachot Moll 
(D-35); Francisco Cachot Moll (D-36), Holiday Homes S.A. (D-37); Holiday 
Homes S.A. (D-38); David Stablesord (D-39); Pedro Pons Gomila (D-40); 
Pedro Pons Gomila (D-41); Enrique Carreras Cabello (D-42); Felipa Dam 
Adame (D-43); Teresa Amadora Coll Bernabé (D-44); Tully John Harrison 
(D-45); Antonio Moll Gelabert (D-46); Roberto Cardona Adame (D-47) y 
Mister Stanhope (D-48).

Se alcanza así el vértice n.º VIII del deslinde solicitado por el Ayunta-
miento de Villacarlos y aprobado por O.M. de 30 de diciembre de 1959, 
que se sigue a continuación sin interrupción y sin modificación alguna a 
lo largo de las fachadas de las edificaciones o de las líneas que dicho des-
linde define hasta el paraje de Punta de Cala Padera donde se halla el 
vértice n.º CLI; a continuación se sigue el deslinde de la zona marítimo 
terrestre que enlaza con éste, practicado de oficio con autorización del 
Ilmo. Sr. Director General de Puertos y Señales Marítimas de 7 de sep-
tiembre de 1967 y aprobado por O.M. de 6 de febrero de 1970, finalizando 
el borde de tierra en el último vértice de este deslinde que es el número 
192. A lo largo de la zona marítimo terrestre, en el norte y sur de la 
bocana, la alineación definida por los vértices 192 del mencionado des-
linde y el 93 del deslinde de la zona marítimo terrestre practicado por la 
Administración de oficio y aprobado por O.M. de 5 de noviembre de 1971. 
Sólo se incorpora la sugerencia del Ayuntamiento de Es Castell de ensan-
che del muelle de poniente de Cala Corb, limitándose dicho ensanche al 
pie del acantilado, el cual quedaría íntegramente en zona municipal.

En el interior del puerto el borde terrestre en la isla del Lazareto está 
constituido por el deslinde de 65 vértices practicado de oficio por la 
Administración el 18 de febrero de 1970, con la autorización del Ilmo. Sr. 
Director General de Puertos y Señales Marítimas de 23 de diciembre de 
1966, por la línea de 23 vértices del mismo expediente de deslinde en la 
Isla del Rey; y por la línea de 17 vértices del mismo expediente de deslinde 
en la Isla de la Cuarentena hoy Isla Plana.

Tercero.–La zona de servicio del puerto se estructura en las siguientes 
áreas:

Áreas de uso comercial:

Área 1: Muelle de Cos Nou (Plano 6, Hoja 1.1), con 61.093 m2.
Área 2: La parte más occidental del muelle de pasajeros (Plano 6, Hoja 

1.1), con 20.850 m2.
Área 3: El tramo de Cala Figuera comprendido entre el Varadero y el 

muelle del Fonduco (Plano 6, Hoja 1.2), con 2.410 m2.
Área 4: Muelle-embarcadero público, en Cala Fontanelles (Plano 6, 

Hoja 2.1.), con 530 m2.
Área 5: Comprende pequeñas instalaciones situadas en la margen 

norte de la bahía y en las islas (Plano 6, Hoja 3), con 34.600 m2.

Áreas de uso pesquero:

Área 6: Instalaciones de Sa Caleta (Plano 6, Hoja 1.1.), con 9.280 m2.
Área 7: Alineaciones exteriores de Cala Fonts (Plano 6, Hoja 2.3.), con 

2.221 m2.

Áreas de uso marítimo recreativo:

Área 8: Margen de poniente de Sa Colársega hasta Sa Caleta (Plano 6, 
Hoja 1.1), con 10.042 m2.

Área 9: Tramo entre el muelle de pasajeros y Cala Busquets (Plano 6, 
Hojas 1.1 y 1.2), con 23.690 m2.

Área 10: Muelle del Fonduco (Plano 6, Hoja 1.2), con 4.080 m2.
Área 11: Moll d´en Pons hasta Punta Cala Fonts (Plano 6, Hoja 2.3), 

con 1.920 m2.
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Área 12: Alineaciones interiores de Cala Fonts (Plano 6, Hoja 2.3), con 
1.430 m2.

Áreas de uso complementario:

Área 13: Zonas Norte y Este de Sa Colársega (Plano 6, Hoja 1.1), con 
31.520 m2.

Área 14: Alineación más oriental del muelle de pasajeros (Plano 6, 
Hoja 1.1), con 8.990 m2.

Área 15: Instalaciones de Cala Figuera, entre Cala Busquets y el Vara-
dero (Plano 6, Hoja 1.2), con 17.545 m2.

Área 16: Instalaciones en Cala Corb (Plano 6, Hoja 2.2), con 1.515 m2.

Áreas de protección: Corresponde exclusivamente al ribazo de la zona 
marítimo terrestre contiguo a la zona I de las aguas del puerto.

Cuarto.–Se incorporan a la superficie terrestre de la zona de servicio del 
puerto, según se refleja en el plano s/n, hojas 1-5, las siguientes parcelas:

Parcela I, de 23.165 m2, situada en Cos Nou. Comprende la subparce-
las D-1 a D-17.

Parcela II, subparcela D-18, de 3.624 m2, en Sa Colársega.
Parcela III, subparcelas D-19 a D-27, de 19.554 m2, en Sa Colársega.
Parcela IV, subparcela D-28, de 288 m2 en Sa Colársega.
Parcela V, subparcela D-29, de 2. 070 m2, también en Sa Colársega.
Parcela VI, subparcelas D-30 a D-34, de 93 m2, situada en S’ Hort Nou. 

Está ocupada por cinco inmuebles construidos parcialmente en dominio 
público portuario.

Parcela VII, subparcelas D-35 a D-38, de 586 m2 en S’Hort Nou. Está 
ocupada por cuatro inmuebles construidos totalmente en terrenos de 
propiedad privada.

Parcela VIII, subparcelas D-39 y D-40, de 1.379 m2, en S’Hort Nou.
Parcela IX, subparcela D-41, de 747 m2, en S’Hort Nou.
Parcela X, subparcelas D-42 a D-58, de 9.339 m2, en Cala Figuera. La 

mayor parte está ocupada por instalaciones de CLH.
Parcela XI, de 1.060 m2, nueva parcela incorporada en Cala Corb. Los 

terrenos son municipales del Ayuntamiento de Es Castell.

Quinto.–La superficie de agua incluida en la zona de servicio (plano n.º 4) 
queda delimitada de la siguiente forma:

a) Zona I, o interior de las aguas portuarias: al constituir un puerto 
natural, el límite de esta zona viene determinado por la línea de cierre de 
la bocana, definida por los extremos del indicado borde marítimo, es 
decir, el vértice n.º 93 (Punta del Clot de la Mola), del deslinde aprobado 
por O.M. de 5 de noviembre de 1971 y el vértice n.º 192 (Punta de San 
Carlos) del deslinde aprobado O.M. de 6 de febrero de 1970.

b) Zona II, o exterior de las aguas portuarias: constituida por la zona 
de fondeo en espera y canal de aproximación a la bocana, definida por los 
siguientes vértices: 

Vértice Latitud Longitud

   
1 39º 52,10’ N 4º 18,57’ E
2 39º 52,22’ N 4º 19,00’ E
3 39º 52,52’ N 4º 19,67’ E
4 39º 51,00’ N 4º 19,67’ E
5 39º 51,00’ N 4º 18,65’ E
6 39º 52,02’ N 4º 18,50’ E

 Madrid, 14 de marzo de 2006.

ÁLVAREZ ARZA 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 5768 ORDEN ECI/908/2006, de 3 de marzo, por la que se estable-
cen las bases reguladoras y se convoca a las entidades ban-
carias para participar en el programa de préstamos a 
estudiantes para facilitar la realización de estudios uni-
versitarios oficiales en el curso académico 2006-2007.

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, esta-
blece en su artículo 45.4 que: «Con objeto de que nadie quede excluido del 
estudio en la universidad por razones económicas, el Estado y las Comu-

nidades Autónomas así como las propias Universidades, instrumentarán 
una política de becas, ayudas y créditos a los estudiantes y, en el caso de 
las Universidades públicas, establecerán, asimismo, modalidades de 
exención parcial o total del pago de los precios públicos por prestación 
de servicios académicos».

Al amparo de la previsión indicada anteriormente, el Ministerio de 
Educación y Ciencia convoca un programa dirigido a apoyar financiera-
mente a los estudiantes universitarios que van a cursar los últimos cursos 
de licenciatura, ingeniería, arquitectura o ingeniería técnica y diploma-
tura, así como estudios oficiales de postgrado. Con este fin y por la pre-
sente Orden se establecen la bases reguladoras para la selección de las 
entidades bancarias que estén dispuestas a participar en este programa de 
préstamos subvencionados.

Una vez efectuada la selección de las entidades bancarias colaborado-
ras, se realizará la convocatoria dirigida a los estudiantes universitarios 
que deseen obtener la financiación a los préstamos que soliciten a través 
de dichas entidades.

Por las razones expuestas, este Ministerio ha resuelto:

1. Publicar la convocatoria para la selección de las entidades banca-
rias interesadas en participar en el programa de ayudas para financiar los 
préstamos solicitados por estudiantes universitarios a través de ellas, para 
cursar estudios oficiales universitarios y de posgrado, que se regirá por las 
bases reguladoras contenidas en el anexo de la presente resolución.

2. Asimismo la convocatoria se regirá por lo dispuesto en:

a) La Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación Gene-
ral de la Investigación Científica y Técnica (Boletín Oficial del Estado 
de 18 de abril).

b) La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(Boletín Oficial del Estado del 27 de noviembre), en su redacción dada 
por la Ley 4/1999.

c) La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 
(Boletín Oficial del Estado de 24 de diciembre).

d) La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
(Boletín Oficial del Estado del 18 de noviembre).

e) La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria 
(Boletín Oficial del Estado de 27 de noviembre).

f) El Real Decreto 1553/2004, de 24 de junio, por el que se desarrolla 
la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación y Ciencia (Bole-
tín Oficial del Estado de 26 de junio).

g) El Real Decreto Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que 
se regulan los estudios universitarios oficiales de Posgrado.

h) El Real Decreto 285/2004 de 20 de febrero, por el que se regulan 
las condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios 
extranjeros de educación superior, en la redacción dada por el Real 
Decreto 309/2005, de 18 de marzo, por el que se modifica el Real Decre-
to 285/2004.

i) La Orden ECI/87/2005, de 14 de enero (Boletín Oficial del Estado 
de 28 de enero), de delegación de competencias del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia.

j) La Orden de ECI/1305/2005, de 20 de abril (Boletín Oficial del 
Estado del 12 de mayo) de bases reguladoras de la concesión de subven-
ciones públicas en régimen de concurrencia competitiva.

Y demás normas vigentes que sean de aplicación.

3. La financiación de los préstamos se efectuará por el Ministerio de 
Educación y Ciencia con cargo a la aplicación presupuestaria 18.07.322C.783 
para el año 2006, previéndose un gasto máximo de 897.133 euros.

4. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, 
cabe interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes. 
Asimismo, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su publi-
cación.

Lo que pongo en su conocimiento a los efectos pertinentes.
Madrid, 3 de marzo de 2006.

SAN SEGUNDO GÓMEZ DE CADIÑANOS

Sra. Directora general de Universidades.

ANEXO

Bases reguladoras de la convocatoria

La selección de las entidades bancarias colaboradoras que participen 
en esta convocatoria, se efectuará de conformidad con el procedimiento 
que recogen las bases del presente anexo.
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05

Zonifi cació des de Sa Punta a la 

Colàrsega. 2006. Font, APB
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06-09

Zonifi cació d’usos de Cala Fi-

guera, Cala Fontanilles, Cala 

Corb i Cales Fonts. 2006. Font, 

APB
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10

Atribució d’usos. 2006, APB

11

Zonifació de les aigües en Zo-

nes I i II. 2006, APB
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03, 04

Vistes de la terrassa de la casa.  

Fotografi es, Xavier Mantolán, ar-

quitecte. AXMA

05

Secció transvresal de la casa. 

2006-2007, Projecte. Xavier 

Mantolán, arquitecte. AXMA

2006 - 2008
CASA 
MELIÀ VIDAL

270
Urb. Cala Llonga, MAÓ

2006, Projecte Bàsic; 2007, Projecte 

d’Execució. Xavier Mantolán, arquitecte.

2008, Final d’obres

Meliá-Vidal, Promotors

Bibliografi a   122

Font: Arxiu Xavier Mantolán, arquitecte - 

AXMA

Brillant habitatge a la vessant de ponent de 

la urbanització de Cala Llonga, projectat per  

Xavier Mantolán. La casa, desenvolupada 

en tres nivells mostrarà una gran simplicitat 

conceptual i organitzadaora, amb l’accés 

per a vehicles a la cota del carrer, franja de 

serveis a nordoest, i les depedències no-

bles cap a Sud i el port. 

La casa es destaca per la riquesa espaial 

atorgada per l’acurat treball amb la coberta; 

una closca de formigó que, de manera gai-

rebé escultòrica, anirà qualifi cant diversos 

moments de l’interior de l’habitatge. 

01, 02

Plantes baixa i primera de la 

casa. 2006-2007, Projecte. 

Xavier Mantolán, arquitecte. Ar-

xiu Xavier Mantolán, arquitecte 

- AXMA
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08, 09, 10

Façanes Nord, Sud i Seccíó 

Longitudinald de la casa, Pro-

jecte. Xavier Mantolán, arquitec-

te. AXMA

11

Vista general de la casa en la 

seva façana Sud, terrassa i pis-

cina.  Fotografi es, Xavier Manto-

lán, arquitecte. AXMA

12

Vista interior de la sala d’estar.  

Fotografi es, Xavier Mantolán, 

arquitecte. AXMA
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04

Vistes de la casa des del co-

mençament de La Solana. 

2016, fotografi a de l’autor.

05

Alçats de la casa. 2006, Projec-

te. Xavier Mantolán, arquitecte. 

AXMA

2006 - 2010
CASA 
A CALA RATOLÍ

271
Cala Ratolí, S’Altra Banda, MAÓ

2006, Projecte Bàsic; 2006, Projecte 

d’Execució. Xavier Mantolán, arquitecte.

2010, Final d’obres

Promotor desconegut

Bibliografi a   122 

Font: Arxiu Xavier Mantolán, arquitecte - 

AXMA

Casa projectada per Xavier Mantolán, con-

temporània a l’anterior (fi txa 270), en què 

l’arquitecte continuarà explorant el seu cada 

cop més personal, llenguatge.

En un exercici més contingut, a nivell for-

mal, que en la casa Melià Vidal, Mantolán 

organitzarà el programa de la casa de ma-

nera semblant: granja de serveis, rigorosa 

a nord, i les dependències principals, òb-

viament, a sud i al mar. Tot i que la casa és 

d’importants dimensions, L’intel·ligenr apla-

cat de la planta inferior, com si d’un gran 

sòcol es tractés, permet alleugerir el seu 

impacte visual.

És destacable l’habilitat de l’arquitecte per 

girar la casa segons la geometria dominant 

de la parcel·la, per buscar la millor orientació 

i perspectiva sobre el port.

01, 02, 03

Plantes soterrani, nivell mig i  pri-

mera de la casa. 2006, Projecte. 

Xavier Mantolán, arquitecte. Ar-

xiu Xavier Mantolán, arquitecte 

- AXMA
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06, 07

Seccions transversals de la 

casa, 2006. Projecte. Xavier 

Mantolán, arquitecte. AXMA

08

Fotografi a de la casa. 2010 cir-

ca, Fotografi a de Xavier Manto-

lán, arquitecte. AXMA
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04

Plantes baixa i primera. 2006, 

Projecte, Joan E. Vilardell, arqui-

tecte. AJEVA

2006 circa - 2008
CASA 
THOMPSON 

272
Urb. Cala Llonga, Parel·la 161, MAÓ

2006 circa, Projecte d’Execució. Joan E. 

Vilardell, arquitecte.

2008, Final d’obres

Jacqueline Thompson, Promotora

Bibliografi a   -

Font: Arxiu Joan E. Vilardell, arquitecte - 

AJEVA

Habitatge unifamiliar que, tot i la seva apa-

rença d’habitatge nou, respon a una rehabi-

litació. Vilardell realitzarà un important exer-

cici d’estil, consolidant els trets de la seva 

depurada arquitectura, com l’atenció per els 

acabats i materials, com ara el formigó vist.

Amb un exercici interessant de jardineria 

que és imprescindible en la proposta, el 

més interessant serà el vincle o exempció 

que genera la casa amb el mur de conten-

ció  i el carrer posteriors, amb l’escala de 

davallada al pati anglès d’ingrès.

01, 02

Vista de la terrassa, i del pati 

d’accés des del carrer. 2008, 

Fotografi a de Joan E. Vilardell. 

Arxiu Joan E. Vilardell, arquitec-

te - AJEVA

03

Vista de l’interior. 2008, Fotogra-

fi a de Joan E. Vilardell. AJEVA
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05

Alçats i seccions de la casa. 

2006, Projecte, Joan E. Vilardell, 

arquitecte. AJEVA

06

Vista general de la casa. 2008, 

Fotografi a de Joan E. Vilardell. 

AJEVA
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2006
HABITATGES
A CALA CORB

273
. Cala Corb, 2-8, ES CASTELL

2006, Projecte. TESGAT arquitectes

MAINGEST SL, Promotora

Bibliografi a   - 

Fonts: Arxiu Josep Montonya, arquitecte 

- AJMA

Edifi ci plurifamiliar d’habitatges a la davalla-

da al carrer Cala Corb, bon exponent del 

màxim moment d’optimisme en el mercat 

immobilari previ a la crisi de 2008. 

L’edifi ci, correctament resol des de d’un 

punt de vista tipològic, si ens fi xem en les 

seves plantes i atenem a la complexitat to-

pogràfi ca havent de donar accés a dos ca-

rrers a cotes tant dispars. Tot i que destaca 

per la seva contundència formal, en canvi 

sembla estar fora de l’escala que un lloc de 

la delicadesa de Cala Corb precisa.  

06

Secció de l’edifi ci 2006. Projec-

te. TESGAT, arquitectes. AJMA

07-08

Vista general de l’edifi ci, i detall 

de la façana. 2015, fotografi a 

de l’autor

01

Vista de l’edifi ci des del mar. 

2015, fotografi a de l’autor

02-05

Plantes de l’edifi ci. 2006. Pro-

jecte. TESGAT, arquitectes. Ar-

xiu Josep Montoya, arquitecte 

- AJMA
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01, 02, 03

Vistes de la casa rehabilitada 

des de la pl. del Carme i des de 

la davallada a la Plaça Espanya.  

2016, Fotografi es de l’autor

2007 - 2008
NOVA LA MEJOR 
I CASA SERRAT

274
Pl. Espanya, Pl. del Carme, MAÓ

2007, Projecte. Miguel Barca, arquitecte; 

Maria José Fontana, interiorista

2008, Final d’Obres

Conrado Coll, Constructor

Joan Manuel Serrat, Promotor

Bibliografi a   -

Fonts: Arxiu Miguel Barca, arquitecte - 

AMBA

Rehabilitació de casa entre mitgeres i en 

cantonada a la plaça del Carme de Maó, 

i alhora, sobre la corsina del port, en tro-

bar-se al començament de la façana que 

genera la “cala” de Rochina, sobre el pen-

ya-segat.

Projectada la reforma per Miguel Barca i 

Ma José Fontana, la rehabilitació de la fi nca 

com a habitatge, i dels baixos com a local 

comercial (alberga la nova seu del forn La 

Mejor), respectarà totalment la tipologia 

original de la casa. Resulten interessants 

el nou tractament cromàtic de la fi nca, i de 

les  grans vidreres  sobre la peixeteria, rastre 

de les preocupacions habituals de la parella 

Barca-Fontana.
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2007 - 2012
REVISIÓ DEL 
PGOUM DE MAÓ

275
MAÓ

2007, Avanç de Pla. 2012, Aprovació defi -

nitiva del Pla. Josep Parcerisa, arquitecte

Ajuntament de Maó, Promotor

Bibliografi a   72

Font: Ajuntament de Maó

Revisió del Pla General de Maó, que no 

destacarà per una aposta estratègica i in-

novadora en vers el port. En qualsevol cas, 

consolida moltes de les iniciatives incipient-

ment apuntades els anys anteriors, o no 

culminades per el pla anterior. 

Com a fets destacats, ordena la zona de 

S’Altra Banda, i consolida les zones verdes 

de la carena de St. Antoni, tot limitant el 

creixement a la zona; i defi neix com a sis-

tema portuari l’antic solar de CLH de Cala 

Figuera.
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01

Muntatge del plànols de Qua-

lifi cació de Sòl Urbà relatius al 

Sistema Portuari. 2012, Revisió 

del PGOUM de Maó, Josep 

Parcerisa, arquitecte. Ajunta-

ment de Maó
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04, 05

Vistes de l’escala  general i de 

l’escales interiors dels altells. 

2007, Llorenç Seguí, arquitecte. 

ALLSA

06

Vista interior d’un dels habitat-

ges. 2007, Llorenç Seguí, arqui-

tecte. ALLSA

2007
HABITATGES 
AL MOLL 
DE LLEVANT

276
Moll de Llevant, 79-80  MAÓ

2007, Projecte. Llorenç Seguí Triay, 

arquitecte.

Julia Landino Sturla i Germans Pons Landi-

no, Promotors

Bibliografi a   -

Font: Arxiu Llorenç Seguí Triay , arquitecte 

- ALLSA

Edifi ci d’habitatge pluriamiliar construït de 

nova planta al Moll de Llevant. El bloc, de 

només 4 habitatges familiars (els dos de 

dalt, en format dúplex) i dos locals en plan-

ta baixa, s’assemblarà tipològicament a la 

solució proposada per a l’edifi ci Sirenita, 

també de Seguí, juntament amb Carrerasa i 

González (fi txa 249). 

En aquest cas, però, l’escala central do-

narà accés als dos habitatges, en un sol 

replà per planta. L’edifi ci, que consolida una 

vegada més, a Baixamar, la tendència de 

substitució d’edifi cis de magatzems per a 

nous d’ús residencial, acabarà resolt amb 

una sobrietat important. Fent de la necessi-

tat de les proporcions verticals de les aber-

tures un recurs per a una manifestació de 

certa monumentalitat moderna. 

01

Seccio longitudinal. 2007, Llo-

renç Seguí, arquitecte. Arxiu Llo-

renç Seguí, arquitecte - ALLSA

02. 03

Planta baixa i planta tipus. 2007, 

Llorenç Seguí, arquitecte. Arxiu 

Llorenç Seguí, arquitecte - ALL-

SA
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07

Alçat al Moll de Llevant. 2007, 

Llorenç Seguí, arquitecte. ALL-

SA

08

Vista de detall de la façana. 

2017, Fotografi a de Llorenç Se-

guí, arquitecte. ALLSA

09

Vista de la façana. 2016, foto-

grafi a de l’autor
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2007 - 2008 circa
RESTAURACIÓ 
DEL POLVORÍ DE 
LA REINA ISABEL II

277
Fortalesa d’Isabel II a la Mola,  MAÓ

2007, Projecte. José Jordà, arquitecte

2008, circa. Final d’Obres

Consorcio del Museo Militar de Menorca, 

promotor

Bibliografi a   -

Fonts: Arxiu José Jordá, arquitecte - AJJA

Acurada i fi del rehabilitació del Polvorí de la 

Reina per part de José Jordà, que permet 

retornar l’esplendor d’aquest curíós element 

pratimonial de la fortalesa de la Mola. És 

ressenyable l’esforç de l’arquitecte en pr-

servar la lògica original dels materials, com 

tot el sostre interior de fusta. 

La rehabilitació, en canvi, resta una mica 

curta, en no proposar res més que una sim-

ple restauració del bé, i no arriscar en la pro-

posta de nous usos pels quals es pugués 

aprofi tar el patrimoni. La decisió, evident-

ment, no es troba en l’arquitectura, si no en 

els gestor del patrimoni de la Fortalesa. 

01

Planta i alçats interiors reformats.  

2007, José Jordá, arquitecte. 

Arxiu José Jordá, arquitecte - 

AJJA

02

Seccions reformades.  2007, 

José Jordá, arquitecte. AJJA
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03, 04

Vistes de l’interior. 2012, José 

Jordá, fotografi es. AJJA

05

Vistes des de l’exteirior del recin-

te. 2012, José Jordá, fotogra-

fi es. AJJA
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03

Planta principal. PFC, 2008. Mi-

guel Timoner. arquitecte. AMTA

2008
PFC - CENTRE DE 
CONGRESSOS 
A L’ILLA DEL REI

I278
lla del Rei, MAÓ

2008, PFC Miguel Timoner, arquitecte

ETSAB - UPC

Bibliografi a   -

Font: Arxiu Miguel Timoner, arquitecte - 

AMTA; Col·lecció Amics de l’Illa de l’Hospital

Nou Projecte Final de Carrera dedicat a l’illa 

del Rei, en aquest per el lllavors estudiant 

Miguel Timoner. Un nou esforç per a trobar 

un ús defi nitiu per al complex de l’illa de 

l’Hospital. 

En aquesta ocasió, en un exercici de rigor 

arquitectònic important, Timoner hi propo-

sarà un Centre de Congressos. Somete-

netl’edifi ci de l’antic hospital a una interven-

ció força equilibrada, el projecte centrarà els 

esforços en l’àrea que ocupa l’edifi ci Langa-

ra, que enderroca per disposar-hi el gruix 

dels espai que precisen més dimensions. 

El nou edifi ci, reconeix la topografi a existent, 

posa en valor les restes de l’antiga basílica, 

i articula el seu accés al voltant de la posada 

en volar de l’arribada des del moll Sud, fi ns 

ara emprat de manera principal.

01

Làmina d’anàlisi d’estratègia de 

la proposta. PFC, 2008. Miguel 

Timoner. arquitecte. Axiu Miguel 

Timoner, arquitecte - AMTA

02

Planta general. PFC, 2008. Mi-

guel Timoner. arquitecte. AMTA
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04

Seccions transversals. PFC, 

2008. Miguel Timoner. arquitec-

te. AMTA

05

Seccions longitudinals. PFC, 

2008. Miguel Timoner. arquitec-

te. AMTA

06

Vista de la maqueta de la pro-

posta. PFC, 2008. Miguel Ti-

moner. arquitecte. Col·lecció 

d’Amics de l’Illa de l’Hospital.
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2008
HABITATGE
I BAR SA FALÚA

279
Moll de Llevant, 94  MAÓ

2008, Projecte. Josep Montoya, arquitecte

David Carreras Pons, Promotors

Bibliografi a   -

Fonts: Arxiu Josep Montonya, arquitecte 

- AJMA

Intervenció en un antic i popular petit magat-

zem del moll de Llevant, que fa cantonada 

amb l’arribada del ramal mig de la Costa 

Llarga, en la que Josep Montoya aconse-

gueix rehabilitar l’antic local, i els dalts com 

a habitatge, sense alterar la lògica tipològica 

dels antics edifi cis de Baixamar.

S’hi aprecien, però, algunes llicències de 

certa gratuïtat, com la formalització de les 

tres fi nestres del pis central de la façana a 

port. Una vegada més, l’arquitecte destaca 

per la seva habilitat i ofi ci en l’aprofi tament 

d’espais interiors de dimensions bén reduï-

des.

03

Seccions reformades. 2008, 

Projecte. Josep Montoya, arqui-

tecte. AJMA

04

Vista general de l’edifi ci. 2014, 

fotografi a de l’autor

01

Alçats reformats. 2008, Projec-

te. Josep Montoya, arquitecte. 

Arxiu Josep Montoya, arquitecte 

- AJMA

02

Plantes reformades. 2008, Pro-

jecte. Josep Montoya, arquitec-

te. AJMA
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01

Plantes reformades. 2008, Pro-

jecte. Josep Montoya, arquitec-

te. AJMA

02

Seccions reformades. 2008, 

Projecte. Josep Montoya, arqui-

tecte. AJMA

2008
CASA LINARES

280
Moll de Cales Fonts, 19    ES CASTELL

2008, Projecte. Josep Montoya, arquitecte

Pedro Linares Dalmedo, Promotor

Bibliografi a   -

Fonts: Arxiu Josep Montoya, arquitecte - 

AJMA

Interessant exercici de rehabilitació d’un 

antic magatzem com a habitatge a Cales 

Fonts, a la plaça generada a la cala, de 

manera literalment incrustada en el pen-

ya-segat.  

El cas revesteix interès per el canvi tipològic, 

i per les refl exions  aportades, i construïdes, 

sobre com aconseguir una vivenda mínima, 

gairebé una cabana, en una preexistència 

tant condicionada, i de dimensions tant li-

mitades.




