CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Conjunt Històric de Santa Agnès de Corona

CLASSIFICACIÓ

Conjunt Històric

FITXA Nº:

BIC 6

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Santa Agnès de Corona
Coordenades UTM: 356018 / 4322350
Emplaçament: Es situa a les proximitats de la costa septentrional del municipi de Sant Antoni, a la zona
des Amunts, als terrenys més elevats del pla de Corona. Té comunicació cap el SE, traspassades ses
Marrades, amb el poble de Sant Rafel, al SO amb Sant Antoni i a l’E amb Sant Mateu, al N amb la costa.
Classe de sòl: BIC CH Santa Agnès // Urbà sense consolidar // Rústic.
L’Entorn: Ambient rural d’hàbitat dispers. El nucli poblat es desenvolupà a l’extrem NE del pla de Corona,
front a les terres de cultiu del pla, en un lloc de gran singularitat geomorfològica ja que es tracta d’un pòlie,
envoltat per elevacions muntanyoses irregulars cobertes per bocs de pinars predominantment.

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:
BOE núm.138 de 07/06/96
R-I-53-0000348
Comunitat autònoma:
BOIB núm. 64 de 25/05/96
7026-2-2-53-002561
Legislació aplicable:
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).
Altres figures de
Àrea d’Assentament en Paisatge d’Interès. PTI (Norma 45). Aprovat pel
protecció:
Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
FITXA Nº: BIC 6

1

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Hàbitat / Arquitectura rural

Època: S. XVIII-XIX

Cronologia: -

Descripció: És una de les parròquies de nova planta erigida en 1785, l’església es constitueix com l’eix
centralitzador de l’espai declarat BIC, que comprèn un radi de 250 m des del centre de la nau del temple.
Les edificacions del Conjunt Històric són bàsicament l’església, uns pocs habitatges i diversos negocis.
Conserva el poblament tradicional d’hàbitat dispers que ha canviat relativament poc des de la creació de la
parròquia. De la superfície total de 196.349,37m2, el 8,45% són urbans y el 91,55% rústic comú. Els
elements patrimonials que integra són:
Arquitectura rural:
Nº Fitxa Catàleg
Denominació
Època
Ús actual
AGN- 1 ED
Església i casa parroquial
1785 -1812 (fins finals S. XIX)
Parròquia/religiós
AGN- 2 ED
Can Partit
S. XIX
Hotel / Cafè
AGN- 3 ED
Can Cosmi
1930-1938
Botiga / Bar
AGN- 4 ED
Can Josepet
S. XVIII- XIX
Habitatge
AGN- 5 ED
Can Toni d'en Porxo
S. XVIII - XIX
Habitatge
AGN- 6 ED
Cas Sabater
S. XIX
Bar / Restaurant
AGN- 7 ED
Can Caravaca
S. XIX (cap el 1840)
Habitatge
AGN- 8 ED
Can Plana Roja
S. XIX o anterior
Habitatge
AGN- 9 ED
Can Lluc de sa Plana
S. XIX
Habitatge
MF- 23
Molí d’en Miqueló
1960 -1970
Sense ús
Dins del Conjunt Històric pot ser la casa més antiga can Josepet, citada a la relació de cases que es va fer
en 1785 amb motiu de la constitució de la parròquia, de la resta no es té certesa que hi existissin abans de
la construcció de l’església. No obstant això, pràcticament totes les cases estan reformades o ampliades i
poques conserven la seva fisonomia original, encara que cal esmentar can Plana Roja, ja que malgrat que
fou ampliada a mitjans del S. XX, es va fer utilitzant tècniques i materials tradicionals.
Pel que fa la parcel·lari, com a la resta de la pagesia, es troba delimitat 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 elements etnològics com les eres a can Josepet, i entre les
finques de can Caravaca i can Lluc de sa Plana. Altres elements etnològics presents a les finques són
pous, cisternes i els corrals de pedra. Al poble també es conserva un molí fariner instal·lat en un magatzem
situat entre l’església I can Partit.
Arqueologia: Al terreny que ocupa la finca de can Toni d’en Porxo existeixen restes arqueològiques
d’hipogeus i fragments ceràmics d’època tardo-púnica i Medieval islàmica (Fitxa Catàl. JA- 97), es
desconeixen altres restes, però aquestes troballes testifiquen l’ocupació del territori des de l’antiguitat.
Trets ambientals i paisatgístics: Paisatge rural, arboricultura de secà on predominen els ametllers, amb
algunes figueres i garrovers, combinats amb alguns camps de cereals i horts domèstics. Els grans camps
de cultiu es desenvolupen cap el sud-est, al pla de Corona on hi ha la major extensió d’ametllers de l’illa.
Cap al nord comença l’elevació del puig de n’Andreu on es distribueixen les feixes a diferents nivells des
del peu de la vessant. Els pinars cobren les elevacions muntanyoses que envolten el pla, geològicament és
una depressió d’origen càrstic tancada coneguda com pòlie de gran singularitat geogràfica.
Vials i camins: Quan l’Arxiduc va arribar al poble el 1867 descriu el tram del vial que traspassades ses
Marrades condueix a la plaça de l’església. D’altra banda, amb relació a una cessió de terres el 1818, es va
citar el camí d’anar a missa, que és l’actual que va al fossar, que connectava amb el camí vell de Corona a
Vila (Marí 1984: 476). Tangencialment aquest camí sense asfaltar discorre pel costat NE del Conjunt
Històric fins a la carretera cap a Sant Mateu. A l’altra banda de la carretera s’hi troba el camí de terra que
ascendeix cap al puig de n’Andreu. El camí del fossar també es correspon amb el del Via Crucis, el calvari
es situa al mur de can Caravaca, i des de aquí descendeix cap el cementeri, passa a la vora de can Plana
Roja, puja cap a la carretera que va a Sant Mateu i es dirigeix a l’església. La part interior del camí està
sense asfaltar i limitat per murs de pedra. Les estacions dels passos presenten la creu tallada en fusta, i
cadascun d’ells es situa a cadascuna de les finques que conformen el poble. Un altre camí històric seria el
que volta el pla de Corona que passa per davant de l’església, avui asfaltat.
Intervencions i estat de conservació: Bo, en general el Conjunt conserva els trets que defineixen l’hàbitat
rural de l’illa tant al parcel·lari i com al paisatge, no obstant això la majoria de les cases han estat ampliades
o reformades. Hi existeixen algunes construccions realitzades amb materials contemporanis com murs que
limiten camins, magatzems, corrals fets de blocs de formigó, o reformes per adaptar les terrasses de
restaurants i bars. En qualsevol cas al poble tan sols es va incorporar un edifici nou a l’any 2008, destinat a
Centre Social (Fitxa Catàl. AGN- 10 ED). Dins del nucli hi ha dos zones que necessiten d’ordenació.
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4. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Els principals motius pels que es va designar la parròquia el 1785 a Corona fou la creixent població,
l’aïllament de la comarca per l’orografia del territori i les precàries vies de comunicació, fets que dificultaven
els trasllats i rebre periòdicament els oficis religiosos. Les referències documentals abans d’aquesta data
són molt escasses. Des del punt de vista arqueològic a la Carta Arqueològica (Fitxa C V-4) elaborada el
1991 s’enregistrà un jaciment a la finca de can Toni d’en Porxo on es van trobar al terreny circumdant dues
cavitats excavades a la roca identificades com a hipogeus i fragments ceràmics d’època tardo-púnica i
Medieval islàmica (Fitxa Catàl. JA- 97). El Conjunt Històric es troba a la venda d’es pla de Corona els quals
terrenys es circumscrivien a la demarcació de Banu Zamid (Benizamid) a la fase musulmana. El Memoriale
Divisionis (Marí 1976) no va aportar cap nom d’alqueries o rafals de la fase andalusí establerts en aquest
lloc. Darrera la conquista cristiana els terrenys s’integraren en el quartó de Balansat, baix la jurisprudència
de Guillem de Montgrí, demarcació vinculada a la vicaria de Sant Miquel. El nom de Corona es va esmentar
en un document de 1258 i des d’ençà aquest nom anirà prenent cert predomini sobre els llocs propers,
identificant una comarca (Marí 1984: 456). La primera representació gràfica que es té d’es pla de Corona es
tracta d’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 tot el pla. Amb motiu de
la constitució de la parròquia es realitzà una relació de cases on apareix citada can Josepet (Marí 1984:
491), possiblement una de les més antigues que es troba dins del Conjunt Històric. Posteriorment, en un
inventari realitzat en 1797 relacionat amb el Pla de Millores que supervisava Miquel Gaietà Soler, es va
demarcar el poble de Santa Agnès on havia quatre solars ja ocupats (Macabich 1985:518). Per un
document de 1818 es coneix que les terres on es va edificar l’església i els terrenys de la rectoria es
corresponien a la hisenda de Toni Tur de Pere (Marí 1984: 476). Amb les noves demarcacions municipals
de l’illa el 1833, la parròquia de Santa Agnès es va incloure 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: En general el Conjunt Històric conserva la imatge i les característiques tradicionals al
parcel·lari i al paisatge a causa del seu caràcter rural, es per això 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 juntament amb el de
Sant Mateu. 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 d'acord amb el que estipulen les NNSS i la vigent llei del sòl. Igualment cal
esmentar la impossibilitat d'encintat de vorera a la major part del poble, per l'exigua distància que hi ha entre
edificis i vials. Al poble s’evidencien dos zones prioritàries amb necessitat d’ordenació:
L'espai públic queda confinat a la plaça i entorn de l'església i a la zona de parc infantil i esbarjo a ponent,
darrere de Cas Sabater. Aquest espai es troba fortament desorganitzat, barrejant la zona d'aparcament de
vehicles amb zona infantil (el qual és molt poc idoni, per motius de seguretat evidents) i una zona de recollida
de residus a tocar. La zona de residus degrada l'espai públic i pot atraure animals poc salubres. Igualment, la
zona d'esbarjo infantil no compta amb cap umbracle, el qual seria molt desitjable.
Davant de la finca de Can Toni Porxo es troben elements contenidors de dubtós ús, una quantitat apreciable
de vehicles i altres elements no propis de l'espai agrari. Més que els elements que es troben en aquest espai,
sobta la profusió i quantitat d'aquestos. Al terreny confinat també es va realitzar una excavació possiblement
excessiva per a l’ús agrari. Caldria endreçar tota aquesta zona, i si s'escau, l'activitat que s'hi dugui a terme.
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 Santa Agnès, considerant la
normativa urbanística vigent i els que determini el futur PEP de Santa Agnès (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. Trets típics del paisatge, espècies vegetals i formacions
geològiques peculiars del lloc. La xarxa viaria tradicional així com els camins simbòlics com el Via Crucis.
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Intervencions
preferents
i admissibles:

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 construccions i elements dissonats amb l’entorn (magatzems o corrals de
materials diversos, acumulació de ferralles). Cura de l’estètica general del C.H. pel que fa
al mobiliari urbà (contenidors d’escombraries, faroles, papereres, senyalitzacions...) així
com als establiments (terrasses de bars, cartels...).
IA: Adequació de l'espai urbà (enllumenat públic, paviments empedrats amb vegetació
entre peces mínims on s'escaigui, per tal d'evitar embassaments al cas de pluges).
A l'espai públic seria necessari separar d'una manera clara les funcions i usos de l'espai
públic atès que algunes d'elles són incompatibles entre si. Aquesta separació s'hauria de
dur a terme preferentment amb elements vegetals, fugint del sobredisseny que suposaria
un paviment de grans dimensions o construccions que suposessin aixecament de murets o
pèrgoles.
Una solució seria confinar els contenidors en un espai de tanques vegetals i endreçar els
aparcaments amb espècies d'arbrat autòcton que simultàniament farien d'umbracle.

6. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Panoràmica del Conjunt Històric de Santa Agnès, front sud.

Vista del poble cap a l’oest.

Entrada per la carretera principal.
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Àrea esportiva i recreativa infantil darrere de cas Sabater
junt a l’aparcament i parada d’autobús.

Contenidors d’escombraries a l’entrada a l’aparcament i a
l’àrea recreativa darrere cas Sabater.

Senyalitzacions i mobiliari urbà a la sortida del poble.

Mescla de senyalitzacions junt a l’estació del Via Crucis.

Camí del Via Crucis del cementeri cap a Can Plana Roja.

Camí de can Plana Roja a la carretera de Sant Mateu.

Necessitat de reparar i consolidar murs de pedra del camí.

Al tram de la carretera de Corona a Sant Mateu les estacions
es troben inserides a murs de blocs de formigó junt a altres
elements dissonants.
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Solar front a can Toni d’en Porxo, a la vora de la carretera
i junt al camí del Via Crucis on hi ha acumulats vehicles,
objectes i maquinaria dissonant amb l’entorn.

Darrere al solar es va efectuar un rebaix al terreny.

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

8. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Extracte del plànol de
l’illa de 1765 realitzat
pel capità d’enginyers
José García Martínez
(Arxiu General Militar
de Madrid).
Possible localització de l’església.

Data de registre de la fitxa: Març de 2014
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