CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Conjunt Històric de Sant Mateu d’Albarca

CLASSIFICACIÓ

Conjunt Històric

FITXA Nº:

BIC 4

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Mateu d’Albarca
Coordenades UTM: 360072/4322373
Emplaçament: Situat al NE del municipi de Sant Antoni, al sector des Amunts en una collada on s’obre el
pla d’Aubarca cap el sud, en un punt on convergeixen les distintes vies de comunicació amb el seu entorn i
amb els nuclis més rellevants a l’edat Mitjana (Sant Miquel a l’est, Sant Antoni a l’oest i Eivissa al sud).
Classe de sòl: BIC CH Sant Mateu // Urbà sense consolidar // Rústic.
L’Entorn: El Conjunt es troba en un àrea rural d’hàbitat dispers, a l’extrem meridional del pla d’Aubarca en
front dels camps de cultiu típics del secà eivissenc. Confinant a llevant i ponent amb elevacions
muntanyoses cobertes per brolla amb pinar.

2. DADES BÀSIQUES DE LA CATALOGACIÓ
Bé d’Interès Cultural, amb la categoria de Conjunt Històric, l’església amb el
Categoria:
seu entorn.
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 compresa en radi de 250 m des del centre de l’església (representació
gràfica al plànol al final de la fitxa).
Data publicació
Butlletí
Codi d’identificació
Estat espanyol:
Comunitat autònoma:
Legislació aplicable:

Altres figures de
protecció:

BOE núm.138 de 07/06/96
R-I-53-0000348
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).
Àrea d’Assentament en Paisatge d’Interès. PTI (Norma 45). Aprovat pel
Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
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3. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Hàbitat / Arquitectura
Època: S. XVIII-XIX
Cronologia:
rural
Descripció: És un exemple del poblament tradicional caracteritzat per l’hàbitat dispers al voltant de
l’església que s’inscriu en el paisatge agrari propi de l’interior de l’illa. Amb el pla parroquial de 1785, a
l’àmbit rural les esglésies eren l’element aglutinant de la població, i per això es consideren el centre de
l’espai declarat BIC, establint un radi de 250 m des del centre de la nau del temple. De la superfície total de
196.349,37m2, el 22,17% són urbans y el 77,86% rústic comú, i rústic forestal.
Els elements patrimonials que integra són:
Arquitectura rural:
Nº Fitxa Catàleg
Denominació
Època
Ús actual
MAT- 1 ED
Església i casa parroquial
1787-1796 , reformes S. XIX
Parròquia/religiós
MAT- 2 ED
Can Blaiet
S. XIX - XX
Habitatge
MAT- 3 ED
Can Pep de Missa
S. XIX o anterior
Habitatge
MAT- 4 ED
Es Camp Vell // can Casetes Segona meitat S. XIX
Habitatge i bar
MAT- 5 ED
Can Pep de sa Cova
Mitjans del S. XIX
Habitatge
MAT- 6 ED
Can Cires (1)
S. XIX
Restaurant
MAT- 7 ED
Can Pujol
S. XIX o anterior
Habitatge
MAT- 8 ED
Can Cardona
S. XIX o anterior
Habitatge
En resum es tracten de set finques adscrites a cases pageses en origen, des del punt de vista històric cal
destacar que en 1797, una vegada ultimada l’església, es va demarcar el poble corresponen a Sant Mateu
on es delimitaren set solars i ja s’hi havien construït dues cases (Macabich 1985:518). L’exemplar millor
conservat és Can Pep de sa Cova, la casa apareix dibuixada a una làmina de 1867 de l’Arxiduc, en aquesta
litografia també es representa el temple parroquial, l’antic cementeri i el paisatge de l’entorn (Marí Cardona
1992: 162; Salvador d’Austria 1869: 204).
A gran trets el parcel·lari es troba delimitat per elements del paisatge antropitzats; per murs de pedra
construïts en sec o lligats amb argamassa que conformen marges a la vora dels camins, tancons a prop de
la casa i feixes als terrenys de cultiu, conservant-se també algú element etnològic com les eres a can Blaiet
Can Pep de sa Cova o la de can Cardona.
Arqueologia: Es desconeixen restes corresponents a l’antiguitat o a l’edat Mitjana. No obstant això cal
considerar l’àrea que ocupava l’antic cementiri, al costat nord de l’església, com un espai d’interès i de
protecció arqueològica (Veure Fitxa Catàl. JA 132).
Trets ambientals i paisatgístics: Paisatge adaptat al conreu dels camps on predomina l’arboricultura
d’ametllers, algunes figueres, oliveres i fruitals, combinats amb horts domèstics i les tradicionals figues de
pic. Els grans camps de cultiu es desenvolupen cap el nord, al pla d’Aubarca. Les vessants de les
elevacions muntanyoses, a la part est i oest del Conjunt, es troben cobertes especialment per pins i brolla.
Altre tret són les formacions geològiques de grans pedres calcàries arrodonides que es troben escampades
pels terrenys no conreats i sobre tot al peu de les vessants i als voltants de l’església. Aquestes formacions
van estar esmentades per l’Arxiduc, a més de representar-les a la làmina que realitzà del poble (1867).
Vials i camins: L’església es situa front una cruïlla de camins que comuniquen amb els principals nuclis
poblats de l’illa. Entre els camins històrics del Conjunt cal esmentar el pres per l’Arxiduc quan va visitar el
poble procedent de Sant Miquel. Es tracta del camí sense asfaltar que queda al costat de l’església i rodeja
pel SO la serra des Puig, també li va cridar l’atenció les estacions blanques dels passos del Via Crucis. El
camí del Via Crucis discorre per l’actual carretera cap al sud, girant després vers el camí vell d’Albarca, que
és el que es troba més avall de l’església i passa per davant de can Pujol, i entre can Cirés i can Pep de sa
Cova fins pujar a la porta de l’església. El camí vell d’Albarca és l’actual carrer del Pintor Narcís Puget, està
sense asfaltar, delimitat per murs de pedra i en un tram es troba esquitxat pels passos del Via Crucis.
Intervencions i estat de conservació: Bo, a grans trets el Conjunt Històric conserva la imatge i les
característiques tradicionals al parcel·lari, de l’arquitectura popular als edificis i al paisatge a causa del seu
caràcter rural. S’evidencien algunes construccions amb materials contemporanis com la construcció de
magatzems, corrals i murs fets de blocs de formigó, cobertes de fibrociment, adaptació de terrasses
corresponents als establiments de bars-restaurants. Algunes cases varen estar ampliades o reformades.
Són molts poques les edificacions que es van incorporar al Conjunt a partir de la segona meitat del segle
XX, aquestes són: L’antic edifici de l’escola a la vora de la carretera que actualment és l’Associació de
Vesins i un Centre Social obra de l’arquitecta Inès Vidal (Fitxes Catàl. MAT 9 i 10ED), a més de la zona
poliesportiva (element dissonant amb l’entorn).
Xarxa viaria principal asfaltada, llevat els camins descrits. A la fotografia de 1956 s’observa que la desviació
cap a Sant Miquel des del sud es va fer després d’aquest any.
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4. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
La història del poble de Sant Mateu d’Aubarca està directament lligada a la creació de les parròquies rurals
a partir del decret promulgat pel bisbe Manuel Abad y Lasierra a l'any 1785, que també pretenia que es
formés un nucli urbà als voltants de cada església. Abans d’aquesta data són molt escasses les referències
documentals i també es desconeixen restes arqueològiques que evidencien l'ocupació del lloc a l’època
antiga i islàmica. El Conjunt es troba a la venda d’Aubarca. Es coneix que l’extensió actual del pla
d’Aubarca s’inscrivia als terrenys que en la fase musulmana corresponien a la demarcació de Banu Zamid
(Benizamid). A través del Memoriale Divisionis, sembla que el territori corresponent a la vénda d’Aubarca
ha d’identificar-se amb l’alqueria Beniabarchy que figurava a la vora de l’alqueria d’Alcalà en la relació del
repartiment (Marí 1976: 126; 1984: 14). Darrera la conquista cristiana els terrenys s’integraren en el quartó
de Balansat, baix la jurisprudència de Guillem de Montgrí, demarcació vinculada a l’església de Sant
Miquel. La primera vegada que es va citar l’alqueria d’Albarca va ser el 1396, amb el temps aquest nom
anirà prenent certa rellevància sobre els llocs propers, quedant així constituïda la gran vénda d’Aubarca
(Marí 1984: 361-362). La primera representació gràfica que es té del pla d’Aubarca es tracta d’un plànol de
1765 realitzat pel capità d’enginyers José García Martínez (Arxiu General Militar de Madrid), en aquest
sembla que al lloc on es va instal·lar l’església hi havien algunes cases disseminades, que també es
dispersaven als voltants de tot el pla. Ultimada l’església, en 1797 es va demarcar el poble corresponen a
Sant Mateu on es delimitaren set solars i ja s’hi havien construït dues cases (Macabich 1985:518). La
primera imatge del temple i els seus voltants es representa a la làmina de 1867 que realitzà l’Arxiduc (Marí
Cardona 1992: 162; Salvador d’Austria 1869: 204). A l’any 1833 es van definir les noves demarcacions
municipals de l’illa i la parròquia de Sant Mateu quedà dins del terme municipal de Sant Antoni.
Altres aportacions bibliogràfiques; Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera, 2011, Vol. 11. Béns d’interès
cultural i béns catalogats de les illes Pitiüses (1931-2007), 2007, 4. Consell d’Eivissa.
5. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
GRAU DE PROTECCIÓ:
Categoria A
Valoració global: Encara que al poble de Sant Mateu es van realitzar alguns edificis, el Conjunt conserva
la singularitat de l’hàbitat rural de l’illa, que des de el punt de vista patrimonial en cap cas es pot qualificar
com urbà a l’ús. És un dels nuclis millor conservats al municipi i a l’illa juntament amb el de Santa Agnès.
Des del punt de la qualificació del sòl part és rústic i part urbà però sense consolidar en tant que manquen
xarxa de subministrament d’aigua i clavegueram, pel qual cap de les parcel·les compta amb les condicions
per devenir solar.
Usos permesos: Habitatge, petit comerç, activitats agrícoles, equipaments socials i culturals. Els
corresponents a la seua qualificació per trobar-se dins del BIC del CH de Sant Mateu, considerant la
normativa urbanística vigent i els que determini el futur PEP de Sant Mateu (en redacció). Qualsevol obra o
remocions que es plantegin a l’àrea protegida així com intervencions que afectin als seus elements originals
o etnològics 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: Elements i trets patrimonials originals i tradicionals que es troben en les
construccions, en l’entorn i en el paisatge. Com s'assenyalen al plànol 1 annex, queden protegits:
Edificis i construccions originals catalogades, murs de tancó i de feixa i els espais rurals que aquests murs
delimiten (camps de cultiu, sembrats, horts, l’arbrat agrícola). Aljubs, corrals, eres, i altres elements
etnogràfics secundaris als habitatges tradicionals.
Espècies vegetals típiques del paisatge (figuera martinenca vora l'església, boscos de pins, entre d’altres).
Formacions geològiques peculiars del lloc. La xarxa viaria tradicional així com els camins amb simbologia
com el cas del Via Crucis.
Les assenyalades al plànol 2 annex.
IP: Restauració, conservació i consolidació de murs de pedra reflectit als plànols
annexes, especialment els del Via Crucis. Conservació i manteniment dels edificis
catalogats segons s'especifica a les seves fitxes. Conservació i manteniment de
l'espai rural i agrari. Retirada o adequació de les construccions dissonats amb l’entorn
Intervencions
(magatzems o corrals de materials diversos contemporanis). Cura de l’estètica
preferents
general del C.H. pel que fa al mobiliari urbà (faroles, papereres, senyalitzacions...)
i admissibles:
així com als establiments (terrasses de bars, cartels...).
IA: Adequació de l'espai urbà (enllumenat públic, paviments on s'escaigui).
Delimitació clara del camí d'Aubarca, que queda difuminat en una zona d'aparcament
públic al bell mig del nucli, i d'altres camins existents al 1956.
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6. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Imatge del Conjunt Històric des de l’alt del puig a l’oest.

Vista des de la porta de l’església cap el pla d’Aubarca.

Camí vell d’Aubarca, tram on es troben les estacions del
Via Crucis.

Construccions dissonats amb l’entorn al camí antic.
Necessitat de restaurar i consolidar murs de pedra.
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Estació del Via Crucis, la creu és una incrustació de fusta
en el pilar emblanquinat.

Terreny al costat meridional de l’església que conserva
espècies vegetals i grans pedres característiques del
paisatge de Sant Mateu.

Terreny de can Cardona al costat est de la carretera.
Conserva l’era i feixes amb marges de pedra en sec.

Al paisatge destaquen les formacions geològiques de grans
pedres arrodonides, a vegades integrades en els murs.

7. FOTOGRAFIA AÈRIA
S’incorpora en la planimetria annexa.

8. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Làmina del poble de Sant Mateu realitzada per l’Arxiduc.

Comparativa amb la imatge actual del poble.
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Possible localització de l’església.

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: Març de 2014
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