
 

 
PISCINA DESBORDANT A LA MAR, recordant les canteres de marés. 

 

Una piscina, entre la terrassa d’un habitatge i el mar. 

Un paisatge meravellós, l‘illa de Menorca. 

Una geologia autòctona, el Marés. 

 

El projecte es centra en connectar la terrassa de l’habitatge amb la piscina a construir 
salvant un desnivell de 1,40 metres (imatge 9). Per motius visuals i geològics s’estableix la 
piscina a una cota intermèdia entre l’habitatge i la mar suprimint un alt mur de pedra seca 
existent, un obstacle per a la connexió amb la mar (imatge 5).  

Es recorre a la imatge de les canteres de marés a la vora de la mar típicament menorquines 
(imatge 4), on el terreny s’esculpia formant desnivells a manera de grans blocs que es 
carregaven directament en vaixells. Es qüestiona la cota idònia d’assentament de la piscina 
degut a la forta pendent del solar. El desnivell de 1,40 metres entre l’habitatge i la cota de 
l’aigua de la piscina es reparteix en successius esglaons que resolen, en 29 m², el programa 
dels espais lúdics annexos a una piscina (imatge 3).  

De la mateixa manera que les canteres moren a la mar, les grades d’aquest projecte 
acompanyen el recorregut de l’habitatge fins la piscina i el mar. Es disposa un còmode 
accés a la piscina a través de graons que s’articulen amb extenses grades que garanteixen 
àrees de repòs (plataformes, gandules…) o zones més recollides que conviden a la 
conversació (imatge 6).  

La forta pendent del solar, a priori un inconvenient de projecte, es converteix en un atractiu 
recurs formal. 

S’opta per una piscina amb límits desbordants per acabar connectant els tres elements 
claus separats per l’accentuada pendent: habitatge, piscina i mar. D’aquesta manera 
s’aconsegueix confondre l’aigua de la piscina amb la de la mar (imatge 1). 

Recuperant la imatge de les canteres s’escull l’aplacat de marés com a material únic per 
revestir el conjunt de plans verticals i horitzontals que connecten l’habitatge de la piscina; 
com una catifa blanca que es plega des de la terrassa fins a la mar.  

Aquesta superfície de material homogeni, el marés, es contraposa amb el joc d’ombres i 
llums i el toc càlid de la fusta d’iroko del mobiliari (imatge 8). El tendal, replegable i ondulant, 
i unes teles tensades triangulars de “screen” recorden les veles d’un veler i fugen d’una 
imatge estàtica. 

Als extrems del solar s’hi habiliten unes jardineres perimetrals que recuperen la vegetació 
autòctona de l’illa resistent a la forta tramuntana i l’ambient salí. Així mateix, el talús que 
connecta la piscina amb el mar es recobreix amb la mateixa vegetació. Es recupera la 
presència del mur de pedra seca com a element de contrapunt i referència a la construcció 
tradicional, controlant l’altura dels mateixos per a minimitzar l’impacte visual. 



 

 
 

Per al recobriment interior de la piscina i la canal de recollida d’aigües, es proposa un 
material que assegura la continuïtat de la catifa blanca de marés anteriorment mencionada. 
S’opta per un material de revestiment continu per a piscines, el Pebbletech Sheen, que 
permet controlar la tonalitat de l’aigua a traves de la proporció concreta d’àrids colorejats. 

La piscina d’aigua salada, afavoreix al menor ús de productes químics, l’estalvi econòmic de 
manteniment i no necessitar clor. La canal és usada com a vas regulador. 

S’aprofita el desnivell del terreny per a situar la sala de màquines sota la plataforma de la 
piscina protegint la maquinària de la intempèrie i ocultant-la de les vistes. 


