CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Torre de can Figueretes

CLASSIFICACIÓ

Béns etnològics

FITXA Nº:

BIC 10

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Antoni de Portmany
Coordenades UTM: 355465/ 4316616
Emplaçament/Adreça: Polígon 1 Parcel·la 66. Sa Vorera
Vénda d’es Pla
Referència cadastral: 07046A001000660000TP
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic comú
Ús actual: Planta baixa magatzem, superior habitatge
L’Entorn: Situada al sud del camí de sa Vorera, al pla de Portmany, en la antiga finca de can Figueretes,
junt a un molí aiguader. Una sèrie de dependències annexes a la torre i l’antic habitatge són usades avui
dia com a quadres per a cavalls. Els terrenys que l’envolten, exceptuant les tanques habilitades per als
cavalls, són encara camps agrícoles en actiu. Des d’aquesta torre es divisa la torre de can Mossonet.

Vista general de la torre i el seu entorn des del camí.

2. DADES BÀSIQUES DE LA CATALOGACIÓ
Categoria:
Bé d’interès cultural, amb la categoria de Monument.
Estat tramitació expedient: Declarat per inclusió a l’Inventari militar de 1968 (decret de 22-04-49)
Entorn de protecció:
Només la torre
Data publicació
Estat espanyol:
Comunitat autònoma:
Legislació aplicable:

Altres figures de
protecció:

Butlletí
BOE 125 de 05-05-49

Codi d’identificació
R-I-51-0008605

7046-2-2-51-002499
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
Decreto 94/1991, de 31 de octubre, por el que se regula la declaración de
los BIC y se crea el registro de BIC, así como el Inventario del Patrimonio
Cultural (BOCAIB 23/11/1991).
-

FITXA Nº: BIC 10
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CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Torre predial

Època: S. XVII o anterior

Cronologia: 1676

Descripció: Torre de planta rectangular de dues plantes. Construïda en maçoneria amb les cantonades
rematades amb carreus de marès, el revestiment exterior emmascara l’aparell. La cambra l’inferior està
coberta amb volta apuntada de canó seguit i la superior probablement amb un forjat de fusta pla. Es
desconeix quina de les obertures que presenta actualment era la porta original d’entrada a la torre. L’antiga
trapa d’accés al pis superior es troba condemnada. La cambra superior és accessible des de l’interior del
casament al qual es troba integrada, i s’ha compartimentat més modernament. Presenta reforç atalussat a
la base del costat sud producte d’una intervenció relativament antiga. Els murs, de grossària considerable,
a l’exterior estan referits amb morter de ciment i pintats d’un color similar a l’almànguena.
Intervencions i estat de conservació: Relativament bo, encara que la torre es troba intervinguda per a
incorporar-la als usos de l’habitatge annexo. L’accés a la cambra superior des de la casa fou objecte d’una
reforma a mitjans del S. XX i es va compartimentar. Obertura de finestres. El forjat de la coberta intervingut.
4. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Torre que J. Marí Cardona identifica amb la torre d’es Prats citada en els llibres d’entreveniments el 1676
(Marí Cardona 1981: 35; 1990: 426, 432). Es compta amb la descripció de la torre i documentació gràfica
en el treball J.J. Serra Rodríguez (2000: 263-267).
Altres referències bibliogràfiques: AAVV (1968). AAVV (2007). Posadas, E. (1985).
5. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
GRAU DE PROTECCIÓ:
Categoria A
Valoració global: Encara que l’estat general de conservació és bo, l’estètica actual de la torre s’integra en
la resta de les edificacions i no es diferència de la resta desvirtuant el seu caràcter fortificat original.
Usos permesos: Els corresponents a la seua tipologia; culturals, difusió del patrimoni històric i etnològic, o
aquells que permetin la conservació de la torre i no desvirtuïn els seus elements originals i essencials,
considerant la legislació i normativa aplicable. Les possibles obres comptaran d’un estudi d’incidència
arqueològica, prèvia autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Característiques volumètriques, estructurals i elements originals de la torre i de
l’entorn.
D’acord a la seva categoria de protecció; restauració, conservació i/o
Intervencions
consolidació de l’arquitectura i elements propis. Recuperació del seu aspecte
preferents
original, seria recomanable de la retirada del revestiment que emmascara
i admissibles:
l’aspecte original de la torre. Qualsevol intervenció haurà de comptar amb un
seguiment arqueològic de les obres.
6. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Aspecte de la torre pel seu costat meridional.

Vista lateral.

7. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
Data de registre de la fitxa: Setembre de 2014
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CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Torre de ca na Portes

CLASSIFICACIÓ

Béns etnològics

FITXA Nº:

BIC 11

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Antoni de Portmany
Coordenades UTM: 356113/ 4314762
Emplaçament/Adreça: Polígon 7 Parcel·la 5. Es Puig
Vénda es Torrent
Referència cadastral: 07046A007000050000TS
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic comú
Ús actual: Habitatge
L’Entorn: La torre es divisa des de la carretera d’Eivissa a St. Antoni, al sud, poc abans d’arribar a ses
Païses. Es localitza en un entorn de caire rural, a la vessant nord-est d’una suau elevació del terreny. La
torre està integrada en un casament, envoltat de camps de cultiu abancalats, just per sota de la línia que
separa aquestes feixes del pinar existent a la part superior del puig.

La torre de ca na Portes.

2. DADES BÀSIQUES DE LA CATALOGACIÓ
Categoria:
Bé d’interès cultural, amb la categoria de Monument.
Estat tramitació expedient: Declarat per inclusió a l’Inventari militar de 1968 (decret de 22-04-49)
Entorn de protecció:
Només la torre
Data publicació
Estat espanyol:
Comunitat autònoma:
Legislació aplicable:

Altres figures de
protecció:

Butlletí
BOE 125 de 05-05-49

Codi d’identificació
R-I-51-0008606

7046-2-2-51-002500
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
Decreto 94/1991, de 31 de octubre, por el que se regula la declaración de
los BIC y se crea el registro de BIC, así como el Inventario del Patrimonio
Cultural (BOCAIB 23/11/1991).
-

FITXA Nº: BIC 11
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CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Torre predial

Època: S. XVII o anterior

Cronologia: 1649 - 1653

Descripció: A la torre s’annexiona una antiga casa rural, formant part integrant de l’habitatge. De planta
circular i alçat lleugerament troncocònic, té dues plantes cobertes amb cúpules rebaixades. Està construïda
amb maçoneria col·locada en espiga sobre sòcol d’aparell comú per filades. Al parament exterior es pot
observar en cada filada les capllinyes constituïdes per pedres de major dimensió que destaquen sobre els
panys de paredat d’espiga. A l’exterior s’obre un petit forat quadrat que podria ser un respirador obert a la
cambra inferior. La porta original suposadament se situaria a la planta baixa i podria coincidir amb l’actual,
encara que es troba molt eixamplada. A l’interior no s’aprecia on s’ubica la trapa de comunicació entre les
dues plantes, pot ser que es trobi oculta baix el referit que cobreix el sostre. Es paraments interiors es
troben revestits amb morter de ciment i pintats amb pintura plàstica. A l’exterior també s’hi va fer un
arrebossat parcial amb el mateix material. Les obertures també han estat alterades i se n’han practicat
algunes de noves. Actualment el parament de l’exterior de la torre es troba cobert amb una heura.
Intervencions i estat de conservació: Bo, malgrat les intervencions realitzades que han transformant
parcialment l’aspecte de la torre. Als anys 70 del S. XX va ser objecte d’una obra que afectà als
revestiments interiors i a l’arrebossat del parament exterior. Es transformaren les obertures, construint-ne
algunes de bell nou. La planta que cobreix l’exterior pot acusar danys al parament; humitats i esquerdes.
4. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Citada com Torre des Portes el 1649 (Marí Cardona 1990: 431), i posteriorment el 1653 (Marí Cardona
1974a: 5; 1981: 35). Pot ser aquesta una des les torres que l’Arxiduc va esmentar quan anava de Sant
Antoni cap a Vila durant la seua primera visita a l’illa el 1867 (Salvador d'Àustria, 1869: 179). Es compta
amb la descripció de la torre i documentació gràfica en el treball J.J. Serra Rodríguez (2000: 254-257).
Altres referències bibliogràfiques: AAVV (1968). AAVV (2007). Posadas, E. (1985).
5. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
GRAU DE PROTECCIÓ:
Categoria A
Valoració global: Malgrat les transformacions que ha patit, la torre conserva la volumetria i
característiques formals en general, no obstant això la planta ornamental que cobreix pràcticament tot el
parament exterior li confereix un aspecte domèstic aliè al caràcter defensiu original de la seua arquitectura.
Usos permesos: Els corresponents a la seua tipologia; culturals, difusió del patrimoni històric i etnològic, o
aquells que permetin la conservació de la torre i no desvirtuïn els seus elements originals i essencials,
considerant la legislació i normativa aplicable. Les possibles obres comptaran d’un estudi d’incidència
arqueològica, prèvia autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Característiques volumètriques, estructurals i elements originals de la torre i de
l’entorn. L’aspecte original de la torre.
Intervencions
D’acord a la seva categoria de protecció; restauració, conservació i/o
preferents
consolidació de l’arquitectura i elements propis. Qualsevol intervenció haurà de
i admissibles:
comptar amb un seguiment arqueològic de les obres.
6. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

7. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
Data de registre de la fitxa: Setembre de 2014
FITXA Nº: BIC 11

2

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Torre des Fornàs

CLASSIFICACIÓ

Béns etnològics

FITXA Nº:

BIC 12

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Rafel de sa Creu
Coordenades UTM: 358483/ 4311607
Emplaçament/Adreça: Polígon 21 Parcel·la 162. Es Fornàs
Vénda des Fornàs
Referència cadastral: 07046A021001620000TR
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic Protegit (ANEI)
Ús actual: Habitatge
L’Entorn: Curs alt del torrent des Fornàs, terrenys situats al vessant sud-oest de la serra de Can Gaspar, la
torre està integrada en una agrupació de tres cases amb una posició elevada sobre el marge septentrional
del torrent. Aquesta agrupació es troba envolada per camps de conreu de secà abancalats que s’adapten a
la pronunciada inclinació del terreny. A l'entorn es trobaren restes ceràmiques de l'antiguitat.

Imatge de la torre des Fornàs.
2. DADES BÀSIQUES DE LA CATALOGACIÓ
Categoria:
Estat tramitació expedient:

Bé d’interès cultural, amb la categoria de Monument.
Declarat per inclusió a l’Inventari militar de 1968 (decret de 22-04-49)

Entorn de protecció:

Només la torre

Data publicació
Estat espanyol:
Comunitat autònoma:
Legislació aplicable:

Altres figures de
protecció:

Butlletí

Codi d’identificació

BOE 125 de 05-05-49
R-I-51-0008609
7046-2-2-51-002503
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
Decreto 94/1991, de 31 de octubre, por el que se regula la declaración de
los BIC y se crea el registro de BIC, así como el Inventario del Patrimonio
Cultural (BOCAIB 23/11/1991).
FITXA Nº: BIC 12
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CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Torre predial

Època: S. XVII

Cronologia: -

Descripció: Torre de plana quadrada amb els murs exteriors atalussats. Està construïda en maçoneria
d’aparell en espiga amb cantoneres conformades per pedres grans cairejades. Consta de dues plantes,
l’inferior està coberta amb volta de canó seguit rebaixada i la superior es va substituir per un sostre pla
durant una reforma a mitjans del S. XX. La porta original, se situa a la façana meridional de la planta
inferior, en presenta un arc de mig punt amb dovelles i brancals de pedra de factura tosca. Es va obrir una
altra porta allindanada, de fàbrica recent, accessible des de la porxada de la casa. La comunicació actual
entre plantes s’efectua a través d’una escala que aprofita el buit de l’antiga trapa per accedir a la cambra
alta. A cada costat de la torre hi ha dues obertures enfrontades al pis superior, realitzades per tal d’adaptar
la torre a un nou ús, segurament com a graner. Una de les obertures, transformada en finestra, se situa per
dalt de la porta original. L’altra, sobre la porta més moderna, permetia l’accés des de l’exterior a la planta
superior mitjançant una escala, avui desapareguda.
Intervencions i estat de conservació: Relativament Bo, si no es consideren les distintes reformes. Obres
realitzades devers la meitat del S. XX, el forjat de la coberta es va substituir amb biguetes armades i
corbades de formigó. Canvi d’ús de graner a dormitoris, es realitzaren els paviments actuals de ciment,
s’eliminà l’escala exterior, segurament es va obrir la porta allindanada de la part posterior i es construí
l’escala a l’interior. S’ha detectat un lleuger desplaçament cap enfora del dovellatge de la porta original
degut a l’empenta de la volta sobre aquesta zona. A l’exterior se li adossa una pèrgola que emmascara
l’entrada original.
4. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Les referències documentals sobre la torre són molt escasses, segons J. Marí Cardona probablement es
construí al S. XVII (Marí Cardona 1990: 427). Es compta amb la descripció de la torre i documentació
gràfica en el treball J.J. Serra Rodríguez (2000: 276-280).
Altres referències bibliogràfiques: AAVV (1968). AAVV (2007). Posadas, E. (1985).
Casa associada a la torre inclosa dins del Catàleg (Fitxa RAF-35 ED). A les immediacions també es va
identificar un jaciment d’època antiga (Fitxa Catàleg JA 74).
5. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
GRAU DE PROTECCIÓ:
Categoria A
Valoració global: En essència la torre conserva el seu caràcter arquitectònic defensiu per les seues
característiques constructives i volumètriques que han prevalgut sobre les transformacions que ha estat
objecte, per aquesta raó és un element que destaca i es diferència de la resta de les edificacions de l’entorn
des de la visual de la vall des Fornàs.
Usos permesos: Els corresponents a la seua tipologia; culturals, difusió del patrimoni històric i etnològic, o
aquells que permetin la conservació de la torre i no desvirtuïn els seus elements originals i essencials,
considerant la legislació i normativa aplicable. Les possibles obres comptaran d’un estudi d’incidència
arqueològica, prèvia autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Característiques volumètriques, estructurals i elements originals de la torre i de
l’entorn. L’aspecte original de la torre.
D’acord a la seva categoria de protecció; restauració, conservació i/o
Intervencions
consolidació de l’arquitectura i elements propis. Eliminació d’elements
preferents
subsidiaris adossats que emmascaren la visual de la torre com és la pèrgola
i admissibles:
situada davant l’entrada original. Qualsevol intervenció haurà de comptar amb
un seguiment arqueològic de les obres.
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CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

6. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Vista de la vall des Fornàs amb l’agrupació de cases i la torre.

Finestra del pis superior.

Costat occidental de la torre.

Porta cap a la porxada.
Porta original.

7. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
Data de registre de la fitxa: Juny de 2014

FITXA Nº: BIC 12
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CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Torre de can Pep Vicent / Torre de can Batlet

CLASSIFICACIÓ

Béns etnològics

FITXA Nº:

BIC 13

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Santa Agnès de Corona
Coordenades UTM: 355077/ 4320886
Emplaçament/Adreça: Polígon 4 Parcel·la 6. Can Rota Vella.
Vénda de ses Rotes
Referència cadastral: 07046A004000060000TX
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic protegit (ARIP). Zona 2
Ús actual: En runes
L’Entorn: La torre s’integra en un conjunt de tres cases localitzades al vessant d’un puig situat al costat
sud del pla de Corona. Des d’aquest conjunt fins a la vall hi ha una sèrie de feixes abancalades amb parets
de pedra que encara es llauren, al nord confina amb una zona emboscada. La torre es troba devora les
ruïnes del vell casament de can Batlet, actualment propietat de la finca can Pep Vicent.

Parament posterior de la torre de can Batlet.

2. DADES BÀSIQUES DE LA CATALOGACIÓ
Categoria:
Bé d’interès cultural, amb la categoria de Monument.
Estat tramitació expedient: Declarat per inclusió a l’Inventari militar de 1968 (decret de 22-04-49)
Entorn de protecció:
Només la torre
Data publicació
Estat espanyol:
Comunitat autònoma:
Legislació aplicable:

Altres figures de
protecció:

Butlletí
BOE 125 de 05-05-49

Codi d’identificació
R-I-51-0008610

7046-2-2-51-002504
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
Decreto 94/1991, de 31 de octubre, por el que se regula la declaración de
los BIC y se crea el registro de BIC, así como el Inventario del Patrimonio
Cultural (BOCAIB 23/11/1991).
-
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CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Torre predial

Època: S. XVI

Cronologia: 1548

Descripció: Torre parcialment enderrocada de la qual únicament es conserva el nivell inferior cobert amb
una cúpula realitzada per aproximació de filades de perfil apuntat. És de planta circular, originalment els
murs estaven fets de maçoneria en espiga, amb el sòcol de paredat de filada, però fa anys que degut al seu
mal estat de conservació, el pis superior fou desmuntat i es reconstruïren els paraments del pis inferior amb
un aparell irregular de pedra en sec. A l’interior restà la seua cúpula amb l’extradós al descobert, que fou
referit i pintat amb almànguena. La porta que presenta és l’original, encara que es troba molt desfigurada
per haver-se eixamplat per tal d’aprofitar la cambra com a corral. A l’interior es pot observar l’antiga trapa
condemnada que comunicava amb el pis superior.
Intervencions i estat de conservació: Regular. Les romanalles de la torre així com el casament associat
estan abandonades i en avançada ruïna. L’efecte de la humitat i de l’erosió han provoquen la disgregació
del morter de la construcció i la pèrdua dels referits. La superfície de la torre es troba envaïda per la
vegetació les arrels de la qual provoquen humitats i possibles esquerdes en la fàbrica de la torre.
4. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Torre també anomenada com la torre de ses Rotes i de can Batlet de ses Rotes. Segons la tradició oral
sembla que era molt alta, ocupant un lloc estratègic al costat meridional del pla de Corona des de la que es
divisava la torre de ca n’Esteve, al altre costat del pla, torre que fou totalment enderrocada vers el 1920. La
cronologia de la torre no és concloent ja que segons J. Marí Cardona l’antiga torre de Corona, citada en les
fonts documentals a partir del 1548, podria identificar-se amb la torre de can Batlet, però també amb la
desapareguda torre de ca n’Esteve (Marí Cardona, 1974a: 6; 1984: 483, 514). Es troba una descripció de la
torre en el treball de J.J. Serra Rodríguez (2000: 268-269).
Altres referències bibliogràfiques: AAVV (1968). AAVV (2007). Posadas, E. (1985).
Casa associada a la torre inclosa dins del Catàleg (Fitxa AGN-52 ED).
5. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
GRAU DE PROTECCIÓ:
Categoria A
Valoració global: Encara que mutilada aquest és l’únic vestigi de torre predial conservat al pla de Corona,
tot i que documentalment en coneixien dues. La catalogació contempla únicament la torre, però aquesta no
es pot discernir del conjunt del casament ja que responia a unes necessitats de protecció i de defensa dels
seus habitants. En procés de desaparèixer si no s’adopten les mesures oportunes per a la seua restauració
i recuperació ja que la torre i el casament es troben abandonats i en avançat estat de deterioro.
Usos permesos: Els corresponents a la seua tipologia; culturals, difusió del patrimoni històric i etnològic, o
aquells que permetin la conservació de la torre i no desvirtuïn els seus elements originals i essencials,
considerant la legislació i normativa aplicable. Les possibles obres comptaran d’un estudi d’incidència
arqueològica, prèvia autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Característiques volumètriques, estructurals i elements originals de la torre.
Acabats exteriors originals. L’habitatge i elements etnològics de l’entorn.
Intervencions
D’acord a la seva categoria de protecció; restauració, conservació i/o
preferents
consolidació de l’arquitectura i elements propis. Qualsevol intervenció haurà de
i admissibles:
comptar amb un seguiment arqueològic de les obres.
6. IMATGES FOTOGRÀFIQUES
7. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
Data de registre de la fitxa: Setembre de 2014

FITXA Nº: BIC 13
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CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
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DENOMINACIÓ

Lloc o paratge de sa Punta des Molí

CLASSIFICACIÓ

Bens d’interès etnològic

FITXA Nº:

BIC 14

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Antoni de Portmany
Coordenades UTM: 353144 / 4315090
Emplaçament/Adreça: Costa sud-est de la badia de Sant Antoni.
Vénda des Bernats
Referència cadastral: Règim jurídic i de propietat: Domini públic / Particular
Classe de sòl: Protegit per la figura del BIC
Ús actual: Casetes varador
L’Entorn: Sa Punta des Molí és un sortint de terra amb forma de triangle que s’endinsa a la mar al costat
sud-est de la badia de Portmany. A l’àrea protegida se situen una sèrie de casetes varador, molt properes
al molí de sa Punta i a d’altres construccions tradicionals avui restaurades destinades a equipaments
culturals. És una zona on s’han habilitat una sèrie d’espais lliures i d’oci públics pràcticament envoltada
d’instal·lacions turístiques i de restauració.

Imatge de la costa de sa Punta des Molí.

2. DADES BÀSIQUES DE LA CATALOGACIÓ
Categoria:
Bé d’interès cultural, amb la categoria de Lloc d’interès etnològic
Estat tramitació expedient: Declarat per Acord del Ple del Consell Insular d’Eivissa de 14/08/09
Entorn de protecció:
Data publicació
Estat espanyol:
Comunitat autònoma:
Legislació aplicable:

Altres figures de
protecció:

Veure representació gràfica al final de la fitxa.
Butlletí
Codi d’identificació
BOE 229 de 22-09-2009
BOIB 118 DE 13-08-2009
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
Decreto 94/1991, de 31 de octubre, por el que se regula la declaración de
los BIC y se crea el registro de BIC, así como el Inventario del Patrimonio
Cultural (BOCAIB 23/11/1991).
-
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3. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Paratge coster tradicional

Època: -

Cronologia: -

Descripció: L’àrea protegida es correspon a la franja de la costa nord-est de sa Punta des Molí ja que
representa el marc on es van desenvolupar una sèrie d’activitats vinculades a les formes de vida
tradicionals, com la pesca, encara actives. Associades a aquestes activitats es construïren una sèrie de
casetes varador, un total de catorze, adossades que individualment conserven en major o menor mesura,
segons el cas, les característiques constructives i estètiques, i els materials tradicionals que en són
característics. Moltes presenten materials i elements nous o relativament recents (portes, porxades, folres
de pedra, fibrociment, ciment, ...). Elements com ara els molls, arriadors, amarradors i superfícies de
formigó també formen part d’aquest conjunt.
Intervencions i estat de conservació: És una zona molt afectada pel desenvolupament turístic dels últims
vint anys, encara que la franja costanera conserva cert caràcter tradicional. Aquesta singularitat està unida
a les característiques casetes varador. Aquestes han set reparades i modificades i han anat patint
reformes, de manera que, encara que en el moment actual es troben en general en bones condicions, han
perdut bona part dels seus valors etnològics i patrimonials originals. Malgrat de les transformacions que
afecten a les construccions, algunes molt significatives, són encara reversibles.
4. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
5. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
GRAU DE PROTECCIÓ:
Categoria A
Valoració global: Zona transformada per l’impacte del turisme, on fa uns vint anys encara existia un entorn
molt apte des del punt de vista patrimonial. La recuperació del al molí fariner de sa Punta i la sènia,
separats uns 50 m de distància de les casetes, incloses dins d’un espai d’oci i cultural municipal, unit al
valor etnològic de l’àrea protegida amb les casetes varador pot contribuir a la recuperació dels valors
culturals i patrimonials de la zona.
Usos permesos: L’ús original com lloc que servia per al resguard de petites embarcacions i estris de
pesca. Seran aquells que permetin la conservació del paratge i no desvirtuïn els seus elements originals i
essencials. En qualsevol cas els que determini el futur Pla Especial de Protecció i Ordenació de l’espai
protegit. Les possibles obres o intervencions hauran de comptar amb un estudi previ d’impacte sobre el lloc
i les construccions elaborat per tècnics competents que haurà de ser autoritzat per la CIOTUPHA.
Elements a preservar: Característiques naturals i ambientals de l’espai físic declarat, els aspectes
constructius, materials i tècniques de les fàbriques originals, així com els bens mobles tradicionals que s’hi
conserven.
D’acord a la seva categoria de protecció; restauració, conservació i/o
Intervencions
consolidació dels elements constructius. Conservació i manteniment de la zona
preferents
amb les seues característiques naturals. Les que determini el futur Pla Especial
i admissibles:
de Protecció.
6. IMATGES FOTOGRÀFIQUES
-
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7. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Entorn de protecció del Lloc o Paratge natural de sa Punta des Molí.
Línia verda: zona BIC; línia vermella: entorn de protecció.
Font: Consell Insular d’Eivissa. Departament de Patrimoni.

Data de registre de la fitxa: Setembre de 2014
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DENOMINACIÓ

Capella de Santa Agnès

CLASSIFICACIÓ

Béns etnològics

FITXA Nº:

BIC 1

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Antoni de Portmany
Coordenades UTM: 353551/ 4317140
Emplaçament/Adreça: C/ Capella, 5. Polígon 3 Parcel·la 168. Sant Antoni
Règim jurídic i de propietat: Referència cadastral: Classe de sòl: Rústic comú (SRC- SRG)
Ús actual: Cultural-patrimonial
L’Entorn: Capella i cova situades a la vénda de Cas Ramons, a poca distància al nord de la població de
Sant Antoni, als estreps del puig des Molí, a llevant de sa Talaia de Sant Antoni i just abans d’arribar a la
zona escolar i esportiva de Can Coix. Al seu voltant hi ha camps de secà amb i sense arbrat i petites zones
residencials als cims dels pujols. Propera al nord de l’església inacabada de Santa Agnès.

Imatge de l’accés a la capella.

2. DADES BÀSIQUES DE LA CATALOGACIÓ
Categoria:
Bé d’interès cultural, amb la categoria de Monument.
Estat tramitació expedient: Decret 1242/64 del 24-04-64 (BOE núm. 108-05-64)
Entorn de protecció:

-

Data publicació
Estat espanyol:
Comunitat autònoma:
Legislació aplicable:

Butlletí
Codi d’identificació
7046-2-2-51-000069
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
Decreto 94/1991, de 31 de octubre, por el que se regula la declaración de
los BIC y se crea el registro de BIC, así como el Inventario del Patrimonio
Cultural (BOCAIB 23/11/1991).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions
arqueològiques i paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37,
10/03/2011).

Altres figures de
protecció:

-
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3. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Cova/Abric
Època: Púnica / Medieval /
Cronologia: Capella
Època moderna
Descripció: Cova i capella subterrània. Es tracta d’una espaiosa cova natural, al subsòl calcari, de planta
de tendència allargada amb cavitats i ramificacions laterals. Al fons de la cova es construí la capella.
L’accés actual es realitza des de una galeria perpendicular a l’espai destinant a la nau, per l’extrem del
costat oest, uns esglaons salven el desnivell existent entre l’entrada i la zona on se situa l’altar, ubicat a una
cota inferior. Al fons un arc lleugerament apuntat, fet amb lloses de pedres calcàries, separa el presbiteri i la
nau, la roca natural constitueix la volta de la capella. L’altar és de fàbrica senzilla, realitzat amb pedres
calcàries irregulars, a banda i banda de l’altar es situen dues fornícules en arc de mig punt d’escassa
fondària. Les imatges de la Verge de Santa Agnès i del Sant Crist són tot l’ornat que presenta la capella.
La cova a tingut connotacions religioses des d’èpoques remotes i alguns autors diuen que es tractava d’un
lloc de culte d’època paleocristiana. Excavacions arqueològiques desenvolupades cap al 1907 a les
galeries de la cova, van permetre recuperar un conjunt de materials amb cronologia diversa, sent els més
representatius les ceràmiques de tipologia islàmica i cristiana, encara que també hi havia fragments
d’èpoques precedents com púnica, romana i bizantina. Les referències documentals indiquen que la capella
ja existiria al S. XVII.
Intervencions i estat de conservació: Bo. El 1981 una nova restauració li llevà bona part de l’antiga
fesomia, encara que es deixà en bones condicions. L’altar es va fer de nou i s’incorporaren les actuals
imatges de la Verge i del Crist, es reconstruí l’arc apuntat, es va fer l’accés esglaonat i es va pavimentar.
També es realitzaren els murs que tanquen la comunicació amb les galeries laterals, a més se suprimiren
els bancs que s’alineaven als laterals de la sala central. El projecte el va realitzar l’arquitecte Luis Cervera
Miralles, finançat pel Ministeri de Cultura.
4. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
En un capbreu de 1392 apareix citat el coll de la Cova Santa, i segurament sigui aquesta cova la que la
devoció popular va donar el nom de Santa Agnès, a causa de la veneració que es tenia a una imatge de la
Santa d’època i procedència desconeguda. Es tracta d’un lloc que tradicionalment ha estat envoltat de
diverses llegendes per les atribucions miraculoses que es donaven a la imatge de Santa Agnès. A una
d’elles va fer referència l’arxiduc Lluís Salvador el 1885, ja que segons sembla per més que s’intentava
portar la imatge a la parròquia aquesta sempre tornava a la cova (Marí Cardona 1984: 469, 1992: 137). Al
S. XVII ja existia a Sant Antoni la confraria de Santa Agnès, i en relació amb la capella les primeres cites
són del 1650. Es coneix que el 1672 es feren obres de manteniment a la cova, s’hi posaren unes portes
noves, es va adobar el reixat de la capella i poc després s’aixecà una ermita vora la porta, desapareguda,
que estava adossada a l’alta paret de davant la cova. A principis del S. XVIII es començà una església
dedicada a Santa Agnès a pocs metres de la cova, obra que restà inacabada (Marí Cardona 1990: 57-59).
L’Arxiduc també va aportar altres dades físiques de la capella com que s’accedia a l’interior per una escala
de nou graons, dins tenia com una placeta, i més avall una font d’aigua. Sobre la fisonomia original de la
capella es té informació en els treballs d’I. Macabich (1965, V.I: 159) i J.M. Mañá de Ángulo (1984: 125127), sembla que l’altar s’adossava al mur frontal, hi havia uns bans de pedra annexes a les parets de la
sala principal i darrere l’altar es trobà una galeria cegada, l’accés primitiu es realitzava per la zona de l’altar.
El 1907 A. Pérez Cabrero (1909) excavà parcialment les galeries. L’adscripció cronològica dels materials
arqueològics obtinguts i pels elements constructius de la capella feren suposar aquest autors que la capella
es remunta a l’època paleocristiana o mossàrab, hipòtesis que resten per verificar fefaentment.
Bibliografia: AAVV (2007). Fernández, J.H. (1983). Macabich, I. (1965). Mañá de Ángulo, J.M. (1984). Marí
Cardona, J. (1984; 1990; 1992; 2011). Pérez-Cabrero, A. (1909).
5. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
GRAU DE PROTECCIÓ:
Categoria A
Valoració global: Cal considerar el seu interès històric i simbòlic, única en la seva tipologia a les Pitiüses,
malgrat de les dificultats d’establir una datació i una interpretació concreta sobre l’origen de la capella.
Usos permesos: Els corresponents a la seua tipologia; culturals, difusió i interpretació del patrimoni
històric, arqueològic i natural. Qualsevol obra o intervenció que es plantegi haurà d’anar acompanyada
d’informe arqueològic, prèvia autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: La cova, galeries, elements constructius de la capella i imatges.
Intervencions
IP: Excavació, documentació investigació arqueològica i paleontològica.
preferents
IA: Tasques de neteja superficial, manteniment de la capella i dels elements de
i admissibles:
protecció i tancament com la reixa de ferro que delimita el seu entorn.
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6. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Imatge de l’entorn de la capella subterrània, al fons se situa l’església inacabada de Santa Agnès.

Exterior de l’entrada actual a la cova.

Vista des de l’interior cap a l’entrada.

Entrada.

Vista cap a l’altar.
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Arc que separa el presbiteri de la nau i altar.

Cavitat lateral de la cova.

Imatge de Santa Agnès. Necessitat
de tasques de neteja

Exterior de la cova amb respiraders.

7. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
Data de registre de la fitxa: Juny de 2013
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DENOMINACIÓ
CLASSIFICACIÓ

Pintures rupestres de ses Fontanelles //
Cova des Vi
Jaciments Arqueològics o paleontològics

FITXA Nº:

BIC 2

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Santa Agnès de Corona
Coordenades UTM: 352280 / 4321211
Emplaçament/Adreça: Polígon 10 Parcel·la 77. Tanques de s’Hereu.
Referència cadastral: 07046A01000077
Règim jurídic i de propietat: Classe de sòl: Rústic Protegit (SRP-AANP)
Ús actual: Cultural-patrimonial
L’Entorn: Paratge natural de costa occidental de Corona, entre sa Forada i es cap des Nunó. Les pintures
es troben dins un petit abric que s’obre a un penya-segat, situat a uns 50 m snm. S’hi accedeix des del
camí de cala Salada, per un carrerany suportat en alguns trams per murets de contenció de pedra.

E: 1/2000

Emplaçament de la cova des Vi i de ses Fontanelles.
2. DADES BÀSIQUES DE LA CATALOGACIÓ
Categoria:
Estat tramitació expedient:
Entorn de protecció:
Data publicació
Estat espanyol:
Comunitat autònoma:
Legislació aplicable:

Altres figures de
protecció:

Bé d’interès cultural, amb la categoria de Zona Arqueològica.
Declarat per Acord del Ple del CIEF el 28/04/94
Circumferència amb 20 m de radi amb el centre sobre el jaciment (Veure
documentació gràfica, apartat 7)
Butlletí
Codi d’identificació
BOE (núm. 57, 10/05/94)
R-I-55-000436
7046-2-2-55-002554
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
Decreto 94/1991, de 31 de octubre, por el que se regula la declaración de
los BIC y se crea el registro de BIC, así como el Inventario del Patrimonio
Cultural (BOCAIB 23/11/1991).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions
arqueològiques i paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37,
10/03/2011).
Àrea Natural d’Especial Interès d’Alt Nivell de Protecció (AANP), zona des
Amunts, PTI, Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50,
31/03/2005).
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3. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Cova/Abric.
Època: Edat del Bronze// Púnica
Cronologia: Pintures rupestres.
Descripció: El nom original del recer natural és la cova des Vi ja que a principis del S. XX va estar
utilitzada com celler. No obstant això generalment s’anomena cova de ses Fontanelles per la seua
proximitat a la cova que rep aquest nom perquè té surgència d’aigua dolça filtrada directament de la roca
que es recull en unes petites cubetes, que s’hi troba situada al nivell de la mar, a uns 100 m de distància de
de la cova des Vi a l’oest.
Les pintures apareixen en un abric rocós d’uns 9 m de fondària amb el sostre inclinat que abasta uns 4 m
d’alçària màxima, que s’hi obre directament a la costa abrupta i quasi vertical. Pel que fa a les pintures, els
primeres investigadors varen diferenciar tres panells distribuïts a les parets i el sostre de la cavitat, un dels
quals va desaparèixer arran de l’obertura d’un camí que havia de baixar fins la mar que provocà la
destrucció parcial de l’abric. Els dos panells conservats es troben a la paret de ponent (panell I) i al sostre
(panell II) de la balma. Les pintures desaparegudes (panell III) es coneixen per la documentació realitzada
abans de la seua destrucció. Tècnicament els dibuixos és són de traç gruixut, monocroms de color negre.
Els motius són molt esquemàtics i d’interpretació complicada, encara que existeix certa coincidència
d’identificar com temàtica principal la representacions de vaixells.
La seua datació també és incerta ja que hi ha autors que atribueixen les pintures a l’edat del bronze i altres
a l’època púnica entre els segles S. IV-III aC.
Intervencions i estat de conservació: Regular. Com es va exposar la morfologia original de la cova i les
pintures es va alterar a mitjans dels anys 60 del S. XX a causa de la construcció del camí, i d’altra banda
els possibles nivells arqueològics es van veure alterats quan l’abric es va utilitzar com celler.
L’acció dels agents atmosfèrics com el vent i la humitat, la proximitat a la mar i la naturalesa calcària de les
parets de l’abric han contribuït al deteriori progressiu les pintures.
La balma es va protegir amb una reixa de ferro i anys després les pintures van estar objecte d’una
restauració i neteja de les concrecions calcàries, així com també es va restaurar la reixa de ferro.
No obstant això actualment s’observa un deteriori gradual en l’estat de conservació de les pintures i
s’evidencia l’oxidació de la tanca metàl·lica per la manca de manteniment.
4. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
L’any 1917 l’abat Henri Breuil va descobrir les pintures publicant la troballa el 1920 amb la denominació de
“Cueva de las Fontanellas” la qual cosa va generar la confusió del nom entre la cova des Vi i la de ses
Fontanelles per la seua proximitat. Segons aquest investigador les pintures es realitzaren a l’Edat del
Bronze. L’historiador I. Macabich també es va interessar per la troballa i va realitzar un treball de
documentació que va servir de base per a l’estudi d’altres investigadors.
La destrucció de part de l’abric, el seu ús posterior i la degradació de les pintures dificulten establir una
cronologia concloent, no obstant això les hipòtesis més recents indiquen que podrien adscriure-se a l’època
púnica, cap als segles IV-III aC, pels seus paral·lelismes estilístics amb altres pintures rupestres a la
Mediterrània com les de Grotta Regina a Sicilia on es van trobar representacions de vaixells acompanyats
d’altres representacions figurades i esquemàtiques.
Bibliografia: AAVV (2007). Beltrán, A.; Costa, B.; Fernández, J.H. (1987). Breuil, H. (1920). Ferrer Ferrer,
J.M. (1972). Macabich, I. (1966). Ramon, J. (1982).
5. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
GRAU DE PROTECCIÓ:
Categoria A
Valoració global: Cal considerar el seu interès històric i patrimonial ja que es tracten de les úniques
pintures rupestres conegudes a les Pitiüses, malgrat de les dificultats d’establir una datació i una
interpretació concreta a les restes conservades.
Usos permesos: Els corresponents a la seua tipologia; culturals, difusió i interpretació del patrimoni
històric, arqueològic i natural considerant la zona en la qual s’ubica. Qualsevol obra o intervenció que es
plantegin hauran d’anar acompanyades d’estudis i informes redactats per restauradors (imprescindible) i
arqueòlegs amb experiència en jaciments d’aquesta tipologia, prèvia autorització del Consell d’Eivissa, àrea
de Patrimoni.
Elements a preservar: La singularitat del paratge en el seu conjunt que integra la cova des Vi, abric
natural que alberga les pintures rupestres, i la cova propera que rep el nom de ses Fontanelles.
Intervencions
IP: Restauració, consolidació i neteja de les pintures i de l’abric.
preferents
IA: Tasques de neteja superficial, manteniment de l’àrea i dels elements de
i admissibles:
protecció com a la reixa de ferro que tanca el jaciment.
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6. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Lateral de ponent de l’abric.

Vista de la balma baix els penya-segats de la costa.

Costat meridional que dóna al camí d’accés.

Interior de l’abric. Senyalització del panell I.
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Pintures conservades a la paret de l’abric corresponents al panell I.

Restes de les pintures conservades al panell II, situades al sostre de l’abric.
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7. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Delimitació de la zona de protecció entorn a la “Cova des Vi”:
Font: Consell Insular d’Eivissa. Departament de Patrimoni (Patrimoni Històric).

Secció longitudinal de la balma
amb la senyalització dels panells
conservats.
Font: A.; Costa, B.; Fernández, J.H.
(1987: Fig. 4).

Data de registre de la fitxa: Abril de 2013
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DENOMINACIÓ

Conjunt Històric de Sant Antoni de Portmany

CLASSIFICACIÓ

Conjunt Històric

FITXA Nº:

BIC 3

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Antoni de Portmany
Coordenades UTM: 353125 / 4316042
Emplaçament: L’església de Sant Antoni i els seus voltants delimitats per la plaça de l’Església al sud, el
carrer del Bisbe Torres a l’est, el de Sant Vicent a l’oest i el de Rossell al nord.
Classe de sòl: BIC CH Sant Antoni // Urbà consolidat
L’Entorn: Centre neuràlgic de la població amb un entramat urbà consolidat als voltants de l’església,
caracteritzat per carrers estrets i construccions contemporànies d’habitatges i comerços, que han
transformat l’entorn original de l’edifici històric.

E: 1/2000

2. DADES BÀSIQUES DE LA CATALOGACIÓ
Bé d’Interès Cultural, amb la categoria de Conjunt Històric, l’església i el
Categoria:
seu entorn immediat.
Estat tramitació expedient: Declarat per Acord del Ple del CIEF de 29/03/96 (declaració col·lectiva de
les esglésies i nuclis rurals).
Entorn de protecció:
Zona delimitada per la plaça de l’Església, i els carrers de Sant Vicent, del
Bisbe Torres i carrer del Rosell, amb les seues corresponents façanes
(representació gràfica al plànol de la fitxa).
Data publicació
Butlletí
Codi d’identificació
Estat espanyol:
BOE núm.138 de 07/06/96
R-I-53-0000348
Comunitat autònoma:
Legislació aplicable:

Altres figures de
protecció:

BOIB núm. 64 de 25/05/96
7026-2-2-53-002561
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
Decreto 94/1991, de 31 de octubre, por el que se regula la declaración de
los BIC y se crea el registro de BIC, así como el Inventario del Patrimonio
Cultural (BOCAIB 23/11/1991).
Torre de l’absis de l’església declarada BIC per inclusió a l’Inventari militar
de 1968, decret de 22-04-49 (Fitxa Catàleg BIC 7).
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3. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Arquitectura religiosa/civil

Època: S. XIV / S. XVII – S. XX

Cronologia: -

Descripció: L’església és l’element principal de l’espai declarat BIC, situada al centre de l’àrea protegida
que comprèn els carrers que l’envolten i les façanes dels edificis limítrofs.
El conjunt parroquial es conserva com una construcció pràcticament exempta encara que ocupa una illeta
compartida amb l’Auditori al nord-est però ho suficientment apartat per a no restar importància a l’edifici
religiós. Front al pati de la parròquia al sud es situa la plaça de l’Església confinant amb un carrer de
vianants. A la part posterior hi ha una altra plaça tancada corresponent a l’Auditori, que la separa d’un dels
carrers d’accés al port, i al costat oposat discorre un estret carrer també de vianants.
L’entorn original de l’església ha estat completament transformat pel desenvolupament urbà de la vila
promogut per l’auge de la indústria turística a partir dels anys 60. No obstant això als voltants encara
romanen alguns edificis que conserven l’estètica d’estil colonial de finals del S. XIX, principis del S. XX. Es
tracta d’una zona on es desenvolupa una bona part de l’activitat comercial i cultural del poble amb els
carrers envoltats per comerços, establiments de restaurants i bars, a més de l’auditori i l’edifici religiós.
Quant a l’església, el seu tret més destacable és la seua concepció com una fortalesa, característica que
també compateix amb altres temples de l’àmbit rural de l’illa anteriors al S. XVIII, però amb una tipologia
diferent. El temple consta de dos volums diferenciats, el corresponent a la nau i una torre a l’absis que
conserven elements propis del seu caràcter defensiu. Aquests es reconeixen a la nau pels robustos murs
atalussats que la configuren rematats pel cordó magistral que marca l’inici del parapet, a l’interior presenta
uns passadissos laterals, per dalt de les capelles, dotats de petites troneres que batien tant l’interior com
l’exterior del temple, la entrada principal es protegí amb una buhera. La torre, de major alçaria, s’eleva
sobre alambor amb murs pràcticament cecs on s’obren unes petites troneres, la plataforma exterior consta
de parapet amb merlets i troneres que protegien el port. El conjunt parroquial es completa amb la casa del
rector, edifici de dues plantes situat al costat de ponent de la façana de l’església, i altres construccions
annexes al costat oposat, ambdues edificacions precedides per porxos.
La informació sobre l’església i la torre, declarada BIC, s’amplia a la fitxa corresponent del present catàleg
(Fitxes ANT-C-1 ED i BIC 7).
Intervencions i estat de conservació: La pèrdua de l’activitat agrícola i el creixement urbanístic impulsat a
partir dels anys seixanta han provocat una degradació del paisatge rural tradicional del poble. Per aquesta
raó el conjunt parroquial resta inserit en el centre de la xarxa urbana de la població totalment aliè a les
edificacions confrontats, que en part, resten visibilitat a aquesta església fortificada de la que es tindria una
bona panoràmica des de la badia de Portmany i dels seus voltants. No obstant això, l’església conserva en
bon estat la singularitat dels elements que la caracteritzen pràcticament inalterats.
4. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Quan el bisbe Abad promulgà el decret d’erecció de les parròquies el 1785, l’església de Sant Antoni ja
existia com vicaria des del 1662, sent unes de les primeres que es van instituir despès de la conquista
catalana de 1235, inicialment com capella del quartó de Portmany. Segons el documents, el 1305
l’Arquebisbe de Tarragona concedí el privilegi als habitats de Portmany per a construir una capella i un
cementeri propi donada la llunyania que els separava de la parroquial de Santa Maria d’Eivissa. Es coneix
que el 1362 s’instituí un benefici a l’església de Sant Antoni, per tant ja estaria constituïda baix aquesta
advocació. A finals del S. XIV alguns propietaris de la part de Buscastell, Forada, es Pla i sa Vorera
asseguraven que els seus terrenys confinaven amb un camí públic que anava a l’església de Sant Antoni
(Marí Cardona, 1990: 12-13). Considerant aquestes dades pot suposar-se que la primitiva església estaria
al mateix lloc on es troba actualment, i que per la seua situació estratègica front a un dels millors ports de
l’illa, dominant al badia i es pla de Portmany, es dotés a l’edifici d’un sistema de defensa que aniria
evolucionant al llarg del temps. Alguns autors opinen que la nau i la torre s’edificaren pràcticament al mateix
temps a finals del S. XVII, encara que n’hi ha altres que creuen que la torre té precedents al S. XIV. Les
dades bibliogràfiques indiquen que el temple va estar en obres entre el 1644 i el 1693, treballs que es
perllongaren fins el primer quart del S. XVIII (Marí Cardona, 1990: 16-22), i que la torre estava en projecte
el 1688 (Macabich, 1965, V. I: 208). La tipologia dels elements defensius es corresponen a l’Edat Moderna.
Pel que fa a la configuració del poble de Sant Antoni, es té una representació gràfica que apareix en un
plànol de 1765 realitzat pel capità d’enginyers José García Martínez (Arxiu General Militar de Madrid), en
aquest es representen una sèrie de cases disseminades als voltants de la badia. Posteriorment, en un
inventari realitzat en 1797, es va demarcar el poble de Sant Antoni amb una quantitat de dotze veïns
(Macabich 1985: 519).
Altres referències bibliogràfiques: AAVV (2007). Demerson, J. (1974). Piferrer, P; Quadrado, J. M. (1888).
Posadas, E. (1989). Salvador de Austria, L. (1869).
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5. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
GRAU DE PROTECCIÓ:
Categoria A
Valoració global: El conjunt parroquial és l’edificació més notable del poble de Sant Antoni per les seues
connotacions històriques i característiques arquitectòniques, representatiu d’una organització del territori,
encara que aquesta ja s’hagi perdut, que obeïa a unes necessitats de protecció i de defensa de la població i
del port. Cal valorar els trets de l’arquitectura de la darreria del S. XIX i principis del S. XX que es conserven
als edificis dels voltants del conjunt parroquial, sent aquest el que dóna sentit al conjunt històric.
Usos permesos: Els corresponents a la seua tipologia, qualificació per trobar-se dins de l’àrea BIC del CH
de Sant Antoni determinats pel PEP del Conjunt Històric, o en el seu cas la normativa urbanística vigent
aplicable. Qualsevol obra o remocions que es plantegin a l’àrea protegida així com intervencions que
afectin als seus elements originals o tradicionals hauran d’anar acompanyades de seguiment arqueològic
previ estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Conservació de la imatge històrica del conjunt parroquial i del seu l’entorn.
Elements i trets patrimonials originals i tradicionals que es troben en les construccions d’entorn.
IP: Restauració i conservació dels edificis de l’àrea protegida segons especificacions
del PEP del Conjunt Històric Artístic de l’església de Sant Antoni i el seu entorn.
Retirada o adequació de les construccions dissonats amb l’entorn). Cura de l’estètica
Intervencions
general del C.H. pel que fa al mobiliari urbà (faroles, casetes de l’il·luminat,
preferents
transformadors, contenidors d’escombraries, papereres, senyalitzacions...) així com als
i admissibles:
establiments (terrasses de bars, rètols, cartels...).
IA: Manteniment i Adequació de l'espai urbà (enllumenat públic, paviments on
s'escaigui).
6. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Imatge de l’església front a la plaça.
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La plaça de l’Església.

Façana de la casa parroquial cap a la plaça.

La casa parroquial cap al carrer de Sant Vicent.

Carrer de Sant Vicent.

Costat de llevant de l’església junt a l’Auditori.

Costat sud-est de l’església.
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7. FOTOGRAFIA AÈRIA

8. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

n

“La Rectoria de S Antonio”.
Extracte del plànol de l’illa de 1765 realitzat pel capità d’enginyers José García Martínez
(Arxiu General Militar de Madrid).

Data de registre de la fitxa: Setembre de 2014
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DENOMINACIÓ

Torre de l’església de Sant Antoni

CLASSIFICACIÓ

Arquitectura militar

FITXA Nº:

BIC 7

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Antoni de Portmany
Coordenades UTM: 353138 / 4316042
Emplaçament/Adreça: C/ Bisbe Torres. Sant Antoni CONJUNT HISTÒRIC DE SANT ANTONI
Règim jurídic i de propietat: Particular / Eclesiàstic
Referència cadastral: Classe de sòl: Urbà / BIC CH Sant Antoni
Ús actual: Religiós / Església
L’Entorn: La torre forma part de l’església de Sant Antoni que se situa en el centre del casc urbà de la
població, envoltat per construccions contemporànies i carrers d’escassa amplitud que resten visibilitat al
conjunt fortificat.

La torre i el seu entorn.

2. DADES BÀSIQUES DE LA CATALOGACIÓ
Categoria:
Bé d’interès cultural, amb la categoria de Monument.
Estat tramitació expedient: Declarat per inclusió a l’Inventari militar de 1968 (decret de 22-04-49).
Entorn de protecció:
Data publicació
Estat espanyol:
Comunitat autònoma:
Legislació aplicable:

Altres figures de
protecció:

Butlletí
Codi d’identificació
BOE 125 de 05-05-49
R-I-51-0008608
7046-2-2-51-002502
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
Decreto 94/1991, de 31 de octubre, por el que se regula la declaración de
los BIC y se crea el registro de BIC, así como el Inventario del Patrimonio
Cultural (BOCAIB 23/11/1991).
Dins del Conjunt Històric de Sant Antoni, declarat BIC el 1996 (Fitxa del
Catàleg BIC 3).
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3. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Torre de defensa

Època: Medieval cristiana /
Cronologia: S. XIV / S. XVII
Època moderna
Descripció: La torre adquireix la seua protecció legal el 1968 dins del programa de protecció del patrimoni
militar espanyol, sense considerar la resta de l’església encara que també es concebí com una fortalesa,
tipologia que també compateix amb altres temples de l’àmbit rural de l’illa anteriors al S. XVIII, utilitzades
per a protegir a la població en cas setge i per a defensar el port de Portmany en aquest cas.
La torre es configura com l’absis de l’església situada a llevant de la nau. Té una planta rectangular
construïda amb maçoneria aparellada sobre alambor i cantoneres fetes amb carreus de marès.
Exteriorment sobresurt del parament oriental de la nau 4,60 m, amb l’eix major orientat de nord a sud de
11,80 m de longitud, l’espessor mig dels murs és d’uns 2 m. Els murs són pràcticament cecs on s’obren
únicament unes petites troneres. La plataforma exterior té parapet amb merlets i troneres obertes en angle
cap a l’exterior per tal de facilitar les maniobres dels canons, conservades únicament al costat occidental de
la torre. A la resta del perímetre del parapet no es conserven aquest elements possiblement afectats per la
construcció de la casa parroquial que ocupà la coberta de l’església entre els S. XVII-XIX (veure Fitxa
Catàleg ANT-C-1 ED).
A l’interior la planta superior es correspon a la morfologia que els enginyers militars de l’Edat Moderna
denominaven “a prova”, es a dir, resistents a l’acció de l’artilleria amb murs grossos i amb l’espai interior
compartimentat en dos àmbits simètrics de planta rectangular coberts per voltes de mig canó. Per baix
s’ubica el presbiteri de l’església que ocupa tota la part inferior de la torre, cobert per una volta de canó
apuntat de menor alçària que la volta de la nau.
Pel que fa a la unió de la torre amb la façana occidental de la nau, constructivament s’observa que s’hi
insereix entre els murs laterals del volum principal de l’església quedant entre ambdues una junta. Per les
dades documentals i per l’anàlisi d’alguns aspectes constructius alguns autors opinen que la nau i la torre
s’edificaren pràcticament al mateix temps a finals del S. XVII, encara que n’hi ha altres que creuen que la
torre té precedents al S. XIV.
Intervencions i estat de conservació: Bo. Segons la informació proporcionada pel rector de la parròquia,
als últims deu anys es va millorar l’accés a la coberta de l’església i es fa visitable la plataforma de la torre.
Un dels canons originals que la defenien va ser recuperat i reinstal·lat l’any 2007.
4. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
L’església de Sant Antoni és una de les primeres que s’instituïren desprès de la conquista de 1235,
inicialment com capella del quartó de Portmany. Les primeres referències documentals sobre la primitiva
església daten del S. XIV (Marí Cardona, 1990: 13), per aquesta raó alguns autors suggereixen que la torre
té precedents en aquest període reedificant-se al S. XVII. La bibliografia consultada indica que el temple va
estar en obres entre el 1644 i el 1693, treballs que es perllongaren fins el primer quart del S. XVIII (Marí
Cardona, 1990: 16-22). D’altra banda I. Macabich informa que la Universitat acordà posar artilleria a
l’església el 1505 i que la torre estava en projecte el 1688, edificant-se a finals del S. XVII (Macabich, 1965.
vol I: 208; Marí Cardona, 1990: 434). Respecte al projecte de la torre cal mencionar l'informe de 1687
remès per l’enginyer Josep Castellón al rei Carlos II en el qual refereix la intenció dels habitants de
Portmany d'edificar una torre al costat de l'església (Vilas, 1994: 18). Per tant, considerant les dades
documentals i certs aspectes tipològics de la construcció, la torre s'edificaria a finals del S. XVII, encara que
no pot descartar-se que es realitzés sobre preexistències medievals.
Altres referències bibliogràfiques: AAVV (1968). AAVV (2007). Demerson, J. (1974). Piferrer, P; Quadrado,
J. M. (1888). Posadas, E. (1989). Salvador de Austria, L. (1869).
També mencionar el treball inèdit dirigit per l’arquitecte Abraham Ariel sobre l’Estudi de la situació actual i
directrius d’actuacions futures de deu esglésies rurals de l’Illa d’Eivissa que va encarregar el Consell
d’Eivissa a l’any 2000. Es fa un anàlisi exhaustiu del conjunt arquitectònic de l’església i de la torre.
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5. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
GRAU DE PROTECCIÓ:
Categoria A
Valoració global: Encara que la catalogació contempla únicament la torre, aquesta no es pot discernir de
la resta de l’edifici de l’església ja que en el seu conjunt obeïen a unes necessitats de protecció i de
defensa del territori i de la població. Pel que fa a la seua tipologia i estat de conservació és un exemple únic
de torre artillada si es compara amb les altres esglésies fortificades de l’àmbit rural de l’illa. Cal considerar
el seu interès històric i funcional per a l’època, malgrat de les dificultats per a establir una cronologia
concloent sobre la construcció de la torre que seria objecte d’un estudi més profund.
Usos permesos: Els corresponents a la seva tipologia, qualificació com a BIC, considerant la legislació i
normativa aplicable. Les possibles obres comptaran d’un estudi previ d’incidència arqueològica, anàlisi
arquitectònic de l’edifici i del seu entorn als efectes de diferenciar les possibles les fases constructives i
elements originals que s’hi conserven.
Elements a preservar: La torre amb les seues característiques estètiques, volumètriques i estructurals.

Intervencions preferents
i admissibles:

D’acord a la seva categoria; restauració, conservació i/o consolidació de
l’arquitectura i elements propis. Qualsevol intervenció haurà de comptar
amb un seguiment arqueològic de les obres prèvia l’autorització del Consell
d’Eivissa, Àrea de Patrimoni.

DETERMINACIONS DE PROTECCIÓ
1.- Entorn
2.- Composició volumètrica i
estructura
3.- Façanes
4.- Porxos
5.- Cobertes
6.- Interiors

Inalterable
La composició volumètrica i l'estructura romandrà inalterable.
La composició de les façanes romandran inalterables.
Inalterable.
Inalterable.

6. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Lateral nord de la torre.

Detall de la unió amb la nau.
FITXA Nº: BIC 7

3

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Vista del costat meridional de la torre en la unió
amb la façana de l’església.

Coberta de la nau amb el campanar i la plataforma de
la torre al fons.

7. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
Data de registre de la fitxa: Setembre de 2014
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DENOMINACIÓ

Torre de sa Torre / Torre des Llucs

CLASSIFICACIÓ

Béns etnològics

FITXA Nº:

BIC 8

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Antoni de Portmany
Coordenades UTM: 355221/ 4313610
Emplaçament/Adreça: Polígon 8 Parcel·la 37. Sant Antoni
Vénda des Bernats
Referència cadastral: 07046A008000370000TR
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic comú
Ús actual: L’Entorn: Situada sobre un petit pujol a l’oest del camí de Benimussa, la torre s’integra en un antic
casament actualment abandonat i en ruïnes, envoltat per feixes emboscades. S’hi accedeix des d’un camí
limitat a ponent per un marge de pedra en sec.

Imatge de la torre pel seu costat meridional.

2. DADES BÀSIQUES DE LA CATALOGACIÓ
Categoria:
Bé d’interès cultural, amb la categoria de Monument.
Estat tramitació expedient: Declarat per inclusió a l’Inventari militar de 1968 (decret de 22-04-49)
Entorn de protecció:
Només la torre
Data publicació
Estat espanyol:
Comunitat autònoma:
Legislació aplicable:

Altres figures de
protecció:

Butlletí
BOE 125 de 05-05-49

Codi d’identificació
R-I-51- 0008602

7046-2-2-51-002496
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
Decreto 94/1991, de 31 de octubre, por el que se regula la declaración de
los BIC y se crea el registro de BIC, así como el Inventario del Patrimonio
Cultural (BOCAIB 23/11/1991).
-
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3. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Torre predial

Època: S. XVII o anterior

Cronologia: 1629

Descripció: Torre de planta circular i alçat troncocònic construïda en maçoneria a doble parament amb
reble a l’interior de terra, calç i pedres de grandària petita i mitjana. L’aparell exterior és en espiga realitzat
amb pedres irregulars de petites dimensions. Presenta dues plantes, la porta original se situa a la planta
baixa, estava bastida amb carreus de marès en arc de mig punt, en l’actualitat desaparegut. També sembla
que tenia un accés en recolze, encara que no s’ha conservat a conseqüència dels usos posteriors que ha
tingut la torre. La cambra inferior està coberta per una cúpula realitzada per aproximació de filades de perfil
apuntat. Al sostre, a l’esquerra de l’entrada, es localitza condemnada la trapa d’accés a la planta superior.
Per dalt de la porta se situa una altra oberta en arc de mig punt de factura més moderna, probablement
realitzada al S. XIX-XX, que facilitava l’accés des d’un dels dos porxets alts de davant de la casa. Aquest
accés es realitzava per una mena de pont suportat per bigues de sabina amb esglaons, actualment molt
deteriorats. Al parament del segon pis hi ha una petita finestra orientada a migdia, oposada a la porta de
l’entrada.
La casa se situa a la part nord-occidental de la torre, originalment estava formada per una gran cuina, un
cabra i un porxo obert, la torre es trobaria exempta. El mur frontal de la cuina també presenta un aparell en
espiga. Amb el pas del temps la casa s’aniria ampliant fins adossar-se als paraments de la torre. També
s’abandonaria el seu ús defensiu, ja que s’utilitzaria com estable, a la planta baixa encara es conserva una
menjadora per als animals.
Intervencions i estat de conservació: Dolent. Abandonada i greument deteriorada, a punt d’enrunar-se.
Pateix pèrdues a la fàbrica dels murs a l’exterior, molt més importants a la part inferior però també a la
superior. Presenta algunes reparacions i tapats. Els carreus que configuraven l’arc de l’entrada de la planta
baixa s’han esfondrat. Tampoc es conserven els esglaons del pont que comunicava amb la planta superior.
L’habitatge també es troba en ruïnes.
4. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Sa Torre apareix citada en els llibres d’entreveniments el 1629 a Portmany (Marí Cardona, 1981: 34),
encara que J. Marí Cardona planteja que sempre apareix associada al nom de Guillem amb el cognom de
Colomar, la qual cosa podria indicar que també podria tactar-se de la torre de can Guillemó (Marí Cardona,
1990: 422).
La torre de sa Torre ocupava un lloc estratègic a prop del camí de Benimussa que comunicava l’església de
Sant Antoni i el pla de Portmany amb la vénda de Benimussa. Es compta amb la descripció de la torre i
documentació gràfica en el treball J.J. Serra Rodríguez (2000: 246-251).
Altres referències bibliogràfiques: AAVV (1968). AAVV (2007). Marí Cardona, J. (1974a). Posadas, E.
(1985).
5. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
GRAU DE PROTECCIÓ:
Categoria A
Valoració global: Interessant exemplar de l’arquitectura defensiva generada a l’àmbit rural de l’Illa. La
catalogació contempla únicament la torre, però aquesta no es pot discernir del conjunt del casament ja que
responia a unes necessitats de protecció i de defensa dels seus habitants. En procés de desaparèixer si no
s’adopten les mesures oportunes per a la seua restauració i recuperació ja que la torre i el casament es
troben abandonats i en avançat estat de deterioro.
Usos permesos: Els corresponents a la seua tipologia; culturals, difusió del patrimoni històric i etnològic, o
aquells que permetin la conservació de la torre i no desvirtuïn els seus elements originals i essencials,
considerant la legislació i normativa aplicable. Les possibles obres comptaran d’un estudi d’incidència
arqueològica, prèvia autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Característiques volumètriques, estructurals i elements originals de la torre.
Acabats exteriors originals. L’habitatge i elements etnològics de l’entorn.
Intervencions
D’acord a la seva categoria de protecció; restauració, conservació i/o
preferents
consolidació de l’arquitectura i elements propis. Qualsevol intervenció haurà de
i admissibles:
comptar amb un seguiment arqueològic de les obres.

FITXA Nº: BIC 8

2

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

6. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Vista de la torre des del camí d’accés.

La torre i l’habitatge dels voltants en runes.

Bigues de savina de l’esglaonat.

Part frontal de la torre amb les
dues portes. L’inferior ha perdut els
carreus de l’arc de mig punt de
l’entrada.

Porta superior amb la passarel·la
de la casa a la torre amb part de
l’esglaonat esfondrat.

Detall de la volta del pis inferior amb la trapa.

Cambra inferior.

Imatge de l’habitatge, cuina al mig.

7. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
Data de registre de la fitxa: Setembre de 2014
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DENOMINACIÓ

Torre de can Mossonet

CLASSIFICACIÓ

Béns etnològics

FITXA Nº:

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Antoni de Portmany
Emplaçament/Adreça: Camí de sa Vorera, 1210.

BIC 9

Coordenades UTM: 355014/ 4317239
Vénda sa Vorera

Referència cadastral: 000100200CD51F0001QP
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic comú
Ús actual: L’Entorn: Al nord del camí de sa Vorera, la torre ocupa una posició elevada al vessant nord del puig d'en
Joanet, a prop des Amunts, dominant el pla de Sant Antoni, se situa al límit entre les terres conreades i el
bosc.

Imatge de la torre des de l’accés.
2. DADES BÀSIQUES DE LA CATALOGACIÓ
Categoria:
Estat tramitació expedient:

Bé d’interès cultural, amb la categoria de Monument.
Declarat per inclusió a l’Inventari militar de 1968 (decret de 22-04-49)

Entorn de protecció:

Només la torre

Data publicació
Estat espanyol:
Comunitat autònoma:
Legislació aplicable:

Altres figures de
protecció:

Butlletí

Codi d’identificació

BOE 125 de 05-05-49
R-I-51-0008603
7046-2-2-51-002497
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
Decreto 94/1991, de 31 de octubre, por el que se regula la declaración de
los BIC y se crea el registro de BIC, así como el Inventario del Patrimonio
Cultural (BOCAIB 23/11/1991).
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3. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Torre predial

Època: S. XVII o anterior

Cronologia: 1683

Descripció: La torre queda integrada en un antic habitatge conegut com can Mossonet. Presenta una
planta circular i alçat troncocònic, construïda directament sobre el substrat rocós calcari que aflora del
terreny. Els murs són de maçoneria de pedra calcària irregular aparellada i rejuntada amb morter de calç.
Té dues plantes, l’entrada original se situa a la planta baixa, conserva un passadís en recolze i amb una
porta antiga de fusta amb un sistema de gir sobre pollegueres de pedra i els forats corresponents a la barra
horitzontal que tancava la porta originalment. En el passadís s’obre una tronera que apuntava cap a la porta
des de l’interior. A l’esquerra de l’entrada hi havia una escala de cargol semiencastada al mur, de la qual
tan sols es conserva la meitat de la seua caixa i la trapa circular, actualment condemnada. L’alçat de la
torre està lleugerament rebaixat donat que la volta de pedra del pis superior va ser substituïda per un forjat
de fusta. Cap a l’exterior s’obren dues troneres al pis superior que defenien el camí d’accés a la torre.
A la torre s’annexiona pel costat de llevant una ampliació que es va realitzar del porxo de la casa al S. XX.
Intervencions i estat de conservació: Bo. La torre va ser intervinguda a conseqüència del seu canvi d’ús,
no obstant això en conserva bona part dels seus elements defensius originals. A l’exterior presenta algunes
reparacions de la maçoneria realitzades amb ciment.
4. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Torre, que segons J. Marí Cardona abans s'anomenava d'es Jurat des Bosc, es troba documentada ja el
1683. De la casa hi ha constància documental almenys des de 1785 (Marí Cardona, 1990: 317, 429-230).
L'arxiduc Lluis Salvador va al·ludir a les cases i a la torre en el seu primer viatge el 1867 (Salvador
d'Àustria, 1869: 179). Es compta amb la descripció de la torre i documentació gràfica en el treball J.J. Serra
Rodríguez (2000: 258-262).
Altres referències bibliogràfiques: AAVV (1968). AAVV (2007). Marí Cardona, J. (1974a; 1981). Posadas, E.
(1985; 1989).
Casa inclosa dins del Catàleg (Fitxa ANT. R-9 ED).
5. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
GRAU DE PROTECCIÓ:
Categoria A
Valoració global: Interessant exemplar de l’arquitectura defensiva generada a l’àmbit rural de l’Illa.
Destaca el seu bon estat de conservació i la preservació dels seus elements defensius que la caracteritzen.
Usos permesos: Els corresponents a la seua tipologia; culturals, difusió del patrimoni històric i etnològic, o
aquells que permetin la conservació de la torre i no desvirtuïn els seus elements originals i essencials,
considerant la legislació i normativa aplicable. Les possibles obres comptaran d’un estudi d’incidència
arqueològica, prèvia autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Característiques volumètriques, estructurals i elements originals de la torre.
Acabats exteriors originals. L’habitatge i elements etnològics de l’entorn.
Intervencions
D’acord a la seva categoria de protecció; restauració, conservació i/o
preferents
consolidació de l’arquitectura i elements propis. Qualsevol intervenció haurà de
i admissibles:
comptar amb un seguiment arqueològic de les obres.
6. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Vista de la torre des del camí de sa Vorera.
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Tronera orientada cap al camí de sa Vorera.

Costat de llevant de la torre on s’annexiona l’habitatge.

Basament de la torre sobre el substrat rocós.

7. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
Data de registre de la fitxa: Setembre de 2014
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