
 

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL 
 MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY 

 

FITXA Nº: BC 1   1 

DENOMINACIÓ Pou de na Maciana / Pou des Puig Blanc FITXA Nº:  BC  1 CLASSIFICACIÓ Béns etnològics 
 
1. DADES D’UBICACIÓ 
Parròquia:  Sant Rafel de sa Creu Coordenades UTM:  362479 / 4311942 
Emplaçament/Adreça: Camí des Puig Blanc.  Vénda de Forca. 
Referència cadastral:  - Règim jurídic i de propietat:  - 
Classe de sòl: Àrea de Transició (SRC- AT) Ús actual:  Cultural / Element Etnològic 
L’Entorn: A escassos metres a llevant de la carretera de Sant Antoni, al peu del vessant sud-oest des puig 
Blanc, on s’inicia el pla amb feixes de cultiu de secà. El pou es troba en la cruïlla del camí que puja al 
grupet de cases situades al cim del puig i d’un antic camí de terra que arribava a Sant Rafel. Zona 
immediata al polígon industrial de Montecristo. 

 

 
 

 

 
 

  Vista del pou des de la carretera. 
 

 
2. DADES BÀSIQUES DE LA CATALOGACIÓ 

Categoria: Bé Catalogat 

Estat tramitació expedient: Declarat per Acord del Ple del CIEF de 28/01/2002 

Butlletí: BOIB núm. 29 de 07/03/2002 

Codi identificació CAIB 0000251.00000 

Legislació aplicable: Ley 16/1985, de 25 de junio, sobre Patrimonio Histórico Español. 
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears. 

Altres figures de 
protecció: 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 



 

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL 
 MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY 

 

FITXA Nº: BC 1   2 

3. DADES DESCRIPTIVES 

Tipologia: Pou Època: S. XVII o anterior Cronologia: 1656 a documentació 

Descripció: La forma del clot del pou, de planta allargada, condiciona les característiques de l’estructura 
que el cobreix. Aquesta consisteix en una capella situada en un cap del clot que es continua en la seva part 
posterior amb una volta de menor alçada que en cobreix la part restant. La capella està construïda amb 
maçoneria amb els paraments emblanquinats interior i exteriorment. S’hi conserva el brancal de suport de 
la politja, però no aquest darrer element. Adossada a un costat de la capella hi ha una pica d’abeurada feta 
d’obra. Sobre la mateixa, encastada al mur, hi ha una petita argolla de ferro que servia per lligar-hi les 
cavalcadures. Segons la documentació consultada el pou tenia annexa una pica de pedra viva redona, 
desapareguda a l’actualitat, possiblement espoliada, segons el testimoni d’un resident de la zona. La pica 
podria tractar-se del mortarium d’un trapetum d’un molí d’olives d’època antiga. Aquest element es va poder 
documentar durant l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 (veure Fitxa Catàleg JA 88). 
Als camps de conreu situats al costat occidental del pou hi ha les capelles de dos pous de registre 
corresponents a un tram de la canalització del segle XVIII que portava aigua a Vila, i partia a prop del pou 
de can Mosson. El camí de que discorre pel costat est del pou de na Maciana cap a Sant Rafel comunica 
ambdós pous. 
Dependències annexes: - 
Elements, intervencions i estat de conservació: Regular. Pèrdua de pedres de paredar a les cantonades 
i també a la volta de la capella, revestiments força deteriorats. Tampoc en conserva alguns dels seus 
elements essencials com la porta que tancava el brocal de la capella, la politja o la pica de pedra 
desapareguda. L’entorn del pou es troba molt descuidat, envoltat per la vegetació espontània i per una 
important quantitat d’abocaments i d’escombraries que desvirtuen la imatge d’aquest element etnològic 
declarat. 
 
4. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS 
La primera referència documental és de 1656, situat al Pla de Vila, n'era propietari un Planells (Marí 
Cardona: 1981: 13 ; 1990: 353). El pou es troba localitzat al mapa de 1765 del capità d’enginyers José 
García Martínez (Arxiu General Militar de Madrid).  
El pou consta a l’inventari fet per iniciativa del Consell Insular d’Eivissa i Formentera el 2003 amb el núm. 
71, publicat el 2005 amb el núm. 72 (Serra Rodríguez, 2005: 158-159). 
Altres referències: : AAVV (2007: 32). 
 
5. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG 
GRAU DE PROTECCIÓ: Categoria B 
Valoració global: Malgrat que es considera un exemple de l’arquitectura hidràulica tradicional, el pou es 
troba en un estat d’abandó total, en un sector completament descontextualitzat del seu entorn original molt 
afectat per la construcció dels vials del polígon industrial, restant com un element marginal a un nivell 
inferior amb relació a la carretera.  
Usos permesos: L’ús original i del tipus cultural, interpretació i divulgació del patrimoni etnològic. 
Qualsevol obra o intervenció que es plantegin hauran d’anar acompanyades d’estudi històric-arqueològic i 
arquitectònic, amb projecte de restauració elaborat per tècnics competents en restauració d’elements 
etnològics d’aquesta tipologia, prèvia autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni. 
Elements a preservar: El pou amb les estructures que el cobreixen i els elements propis que s’hi 
conserven. 

Intervencions 
preferents 
 i admissibles: 

 
IP:  Restauració, conservació i consolidació de l’estructura i els elements del 
pou. Recuperació de la seua fisonomia original. 
 
IA: Tasques de neteja superficial, manteniment del pou i de l’entorn. 
 

 
 
 
 
 
 



 

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL 
 MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY 

 

FITXA Nº: BC 1   3 

6. IMATGES FOTOGRÀFIQUES 
 

 
 

Part frontal amb el travesser de suport de la politja. 
Pèrdua de pedres de la maçoneria i revestiment. 

 

 
 

Part posterior amb un cos allargat adaptar a la 
planta del clot. 
 

 

 
 

Pou excavat a la roca de planta 
allargada. 
 

 

 
 

Vista general del pou, al fons s’observa una de les capelles de 
registre de la canalització del S. XVIII. 
 
 

 
7. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
El pou apareix representat al plànol de 1765 realitzat pel capità d’enginyers José García Martínez (Arxiu 
General Militar de Madrid).  
Data de registre de la fitxa: Abril de 2013 
 
 
 
 
 
 



 

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL 
 MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY 

 

FITXA Nº: BC 2   1 

DENOMINACIÓ Molí d’en Gasparó FITXA Nº:  BC  2 CLASSIFICACIÓ Béns etnològics 
 
1. DADES D’UBICACIÓ 
Parròquia:  Sant Antoni de Portmany Coordenades UTM:  352744 / 4316174 
Emplaçament/Adreça: C/ Sant Rafel, 15. Sant Antoni.                       Vénda de sa Raval 
Referència cadastral: -  Règim jurídic i de propietat:  Particular 
Classe de sòl: Urbà Ús actual:  Incorporat a l’habitatge 
L’Entorn: Es troba dins del nucli de Sant Antoni a prop del molí d’en Simó, sobre una suau elevació del 
terreny avui dia pràcticament imperceptible. No es troba en façana, sinó tancat a un pati d’un habitatge 
unifamiliar, envoltat d’edificacions que en la major part dels casos el superen en alçada, la qual cosa 
dificulta la seua visió des del carrer. 

 

 

 

 
 

        Imatge del molí des de l’interior del pati 
        d’habitatges. 

 
 

 
2. DADES BÀSIQUES DE LA CATALOGACIÓ 

Categoria: Bé Catalogat 

Estat tramitació expedient: Declarat per Acord del Ple del CIEF de 03/02/2003 

Butlletí: BOIB  núm. 101, de 15/07/03 

Codi identificació CAIB 0000351.00000 

Legislació aplicable: Ley 16/1985, de 25 de junio, sobre Patrimonio Histórico Español. 
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears. 

Altres figures de 
protecció: 

 
- 

 
 



 

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL 
 MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY 

 

FITXA Nº: BC 2   2 

3. DADES DESCRIPTIVES 

Tipologia: Molí fariner Època: Finals del segle XIX Cronologia: Devers el 1886 

Descripció: Molí fariner de vent. Només es conserva la torre, amb les característiques habituals dels 
molins eivissencs, de planta circular i alçat lleugerament troncocònic, amb els paraments exteriors referits i 
emblanquinats. Han desaparegut tant el capell que la va cobrir com les parts aèries, i en l’actualitat 
presenta una coberta de terrat delimitada per una barana metàl·lica.  
Quan el molí va perdre la seua funcionalitat, es va construir annexa una casa de planta baixa i el molí 
passà a constituir un annex de l’habitatge, quedant la seua torre a l’interior d’un pati, envoltat per altres 
edificacions de major alçària que amaguen la visió d’aquest element etnològic. 
Dependències annexes: No se'n conserven. 
Elements, intervencions i estat de conservació: Bo pel que fa a l’estructura constructiva del molí, encara 
que li manquen elements essencials com el giny, capell i antenes i s’hi han efectuat modificacions. 
 

4. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS 
També anomenat d'en Ribes, cap al 1916 havia deixat de funcionar i es diu que s'havia construït uns trenta 
anys abans. El 1935 les notícies ja són que és "mig enderrocat", i el 1948 es troba "quasi enderrocat 
totalment" (Marí Cardona, 1990: 312). 
El molí consta en l’inventari fet per iniciativa del Consell Insular d’Eivissa i Formentera el 2003 amb el núm. 
16 (Serra Rodríguez, 2003). Altres referències bibliogràfiques: AAVV (2007). Marí Cardona, J. (1973).  
 

5. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG 
GRAU DE PROTECCIÓ: Categoria B 
Valoració global: L’estructura de la fàbrica sembla que es conserva en tota la seua alçada, encara que 
minva el seu caràcter arquitectònic original la barana metàl·lica col·locada en el terrat. El molí ha patit 
l’adaptació a les necessitats modernes, que sembla que molt sovint són incompatibles amb la conservació 
de l’element i de la integritat visual de l’edifici històric. 
Usos permesos: Els corresponents a la seua tipologia, culturals, o aquells que permetin la conservació del 
molí i no desvirtuïn els seus elements originals i essencials, considerant la legislació i normativa aplicable. 
Les obres que es plantegin haurien d’anar acompanyades d’estudi històric amb projecte de restauració, 
prèvia autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni. 
Elements a preservar: Característiques volumètriques, estructurals i elements originals del molí.  
Intervencions 
preferents 
 i admissibles: 

D’acord a la seva categoria de protecció; restauració, conservació, 
consolidació i/o rehabilitació sense afectar a les seues parts bàsiques. Les 
intervencions haurien de comptar amb un seguiment arqueològic de les obres. 

 

6. IMATGES FOTOGRÀFIQUES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge del  
molí des  
del carrer. 

 

 

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



 

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL 
 MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY 

 

FITXA Nº: BC 3   1 

DENOMINACIÓ Capella de sa Talaia FITXA Nº:  BC  3 CLASSIFICACIÓ Béns etnològics 
 
1. DADES D’UBICACIÓ 
Parròquia:  Sant Antoni de Portmany Coordenades UTM:  353024 / 4317047 
Emplaçament/Adreça: Talaia de Sant Antoni.                                    Vénda de sa Raval 
Referència cadastral: - Règim jurídic i de propietat:  Domini públic 
Classe de sòl:  Rústic. Espai lliure públic Ús actual:  Capella 
L’Entorn: La capella es troba al cim de la Talaia de Sant Antoni, elevació situada al nord del nucli de 
població, que es desenvolupa al seu peu. Es troba coberta de vegetació forestal, un pinar-savinar amb 
sotabosc composat per espècies com el romaní i la mata. Nombrosos camins i carreranys es dirigeixen al 
cim del puig des del que es té una àmplia visibilitat de la badia de Portmany al sud-oest i fins al cap des 
Nunó al nord-oest. 
 

 
 

 

 
 

Imatge de la capella. 
 

 

 
2. DADES BÀSIQUES DE LA CATALOGACIÓ 

Categoria: Bé Catalogat 

Estat tramitació expedient: Declarat per Acord del Ple del CIEF de 12/06/06 

Butlletí: BOIB  núm. 115, de 15/08/06 

Codi identificació CAIB 0000653.00000 

Legislació aplicable: Ley 16/1985, de 25 de junio, sobre Patrimonio Histórico Español. 
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears. 

Altres figures de 
protecció: 

 
- 

 
 
 
 
 
 



 

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL 
 MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY 

 

FITXA Nº: BC 3   2 

3. DADES DESCRIPTIVES 

Tipologia: Capella Època: S. XX Cronologia: 1942 

Descripció: La capella ocupa una esplanada al cim de sa Talaia, es tracta d’una construcció de planta 
semicircular, amb la façana al costat pla. La coberta és un quart d’esfera. La façana principal no té cap 
tipus de decoració, exceptuant un referit texturat diferent de la resta dels paraments. Està pintada de color 
blanc, amb l’exterior de la coberta d’un color groguenc. La tanca una porta de reixa metàl·lica. A l’interior 
disposa de una imatge de la verge pintada sobre rajoles esmaltades. 
Dependències annexes: - 
Elements, intervencions i estat de conservació: Bo. Va estar abandonada durant uns anys, però l’any 
2004 va ser de nou recuperada. La construcció i la imatge de la verge es troben en bones condicions, no 
obstant això presenta pintades als paraments interiors i certes deixalles. 
 

4. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS 
La capella s’edificà als anys quaranta del S. XX per a albergar una talla de la Mare de Déu del Roser 
(AAVV, 2007: 61).  
 

5. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG 
GRAU DE PROTECCIÓ: Categoria B 
Valoració global: Capella construïda per devoció popular, sent la més recent de les quatre que es van fer 
a Eivissa. Ocupa un lloc privilegiat al cim de sa Talaia de Sant Antoni. 
Usos permesos: Els corresponents a la seua tipologia; l’ús original i els de tipus cultural o de divulgació del 
patrimoni, considerant la legislació i normativa aplicable. Les possibles obres s’informaran i hauran de 
comptar amb autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni. 
Elements a preservar: Característiques volumètriques, estructurals i elements originals de la capella.  
Intervencions 
preferents 
 i admissibles: 

D’acord a la seva categoria de protecció; restauració, conservació, 
consolidació i/o rehabilitació sense afectar a les seues parts bàsiques.  

 

6. IMATGES FOTOGRÀFIQUES 
 

 
 

     Interior de la capella. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Vista del lateral i de la part posterior de la construcció. 
 

7. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
- 
Data de registre de la fitxa: Octubre de 2014 
 



 

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL 
 MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY 

 

FITXA Nº: BC 4   1 

DENOMINACIÓ Molí d’en Simó FITXA Nº:  BC  4 CLASSIFICACIÓ Béns etnològics 
 
1. DADES D’UBICACIÓ 
Parròquia:  Sant Antoni de Portmany Coordenades UTM:  352813 / 4316177 
Emplaçament/Adreça: C/ de l’Estrella, 6. Sant Antoni.                       Vénda de sa Raval 
Referència cadastral: 2965810CD5126S0001OK  Règim jurídic i de propietat:  Pública.  
Classe de sòl: Urbà Ús actual:  Equipament cultural 
L’Entorn: Es troba dins del nucli urbà de Sant Antoni, si bé inicialment estava a la seua perifèria en un punt 
a una cota lleugerament superior a la de la major part del poble. Ocupa una cantonada, en la confluència 
dels carrers de Sant Rafel i de l’Estrella, envoltat d’edificis de major alçària, junt a un grup d’habitatges 
unifamiliars d’una i dues plantes. 

 

 
 

 

 
 

Imatge del molí en la cantonada entre els carrers de 
Sant Rafel i de l’Estrella. 

 
 

 
2. DADES BÀSIQUES DE LA CATALOGACIÓ 

Categoria: Bé Catalogat 

Estat tramitació expedient: Declarat per Acord del Ple del CIEF de 31/07/2001 

Butlletí: BOIB  núm. 102, de 25/08/01 

Codi identificació CAIB 0000245.00000 

Legislació aplicable: Ley 16/1985, de 25 de junio, sobre Patrimonio Histórico Español. 
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears. 

Altres figures de 
protecció: 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 



 

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL 
 MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY 

 

FITXA Nº: BC 4   2 

3. DADES DESCRIPTIVES 

Tipologia: Molí fariner Època: Principis del S. XX Cronologia: Devers el 1900 

Descripció: Molí fariner de vent. És un exemple atípic de molí, donat que no correspon a la tipologia de 
molí eivissenc sinó més bé a la dels molins fariners de Mallorca i Menorca on són coneguts popularment 
com “molí de torre estreta”. Composat per dos cossos, un cos inferior de planta quadrada i una esvelta torre 
situada al centre del terrat d’aquest. La planta inferior estava dividida en tres crugies, al centre de la qual 
s’alça l’esvelta torre. El tram central de la segona crugia està coberta amb volta d’aresta rebaixada i 
limitada per grans estreps que suporten la torre. Aquest era el lloc on s’ubicaven les moles, mentre que la 
resta dels àmbits interiors de la casa servien de magatzem i habitatge. La torre de planta circular, és 
accessible des del terrat del pis inferior mitjançant una porta rematada en arc pla orientada a la façana 
principal. Presenta també una finestra en línia amb la porta a la part superior. La torre està construïda en 
maçoneria amb aparell de filada i, encara que va estar referida, actualment la pedra queda vista. A l’interior 
disposa d’una escala de caragol formada per carreus encastats al mur. En l’actualitat el molí no disposa ni 
de la caperulla ni del giny. 
Dependències annexes: No se'n conserven. 
Elements, intervencions i estat de conservació: Bo. El Consell d’Eivissa i Formentera adquirí el molí el 
2001 i va encarregar el projecte de rehabilitació a l’arquitecte Victor Beltran que va finalitzar en maig de  
2003.  La intervenció comportà l’eliminació de tots els volums i elements constructius no originals afegits al 
llarg del temps, la restauració de la torre del molí i la reconversió de l’espai en centre cultural. 
 

4. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS 
El molí es construí cap al 1900 i va deixar de funcionar devers 1920 a causa d’un incendi (Marí Cardona, 
1990: 313). El 1973 era usat com a colomar (Marí Cardona, 1973: 32-37). 
El molí consta a l’inventari fet per iniciativa del Consell Insular d’Eivissa i Formentera el 2003 amb el núm. 
15 (Serra Rodríguez, 2003). Altres referències bibliogràfiques: AAVV (2007). 
 

5. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG 
GRAU DE PROTECCIÓ: Categoria B 
Valoració global: Malgrat que li manquen les parts del la maquinària és un molí excepcional ja que no 
respon a la tipologia general dels molins de vent usuals a Eivissa, a més a més, es tractava d’un exemplar 
molt evolucionat des del punt de vista tecnològic. L’únic exemplar similar es troba a Formentera, conegut 
com el Molí de la Sal perquè aquest no molia cereal sinó sal. 
Usos permesos: Els corresponents a la seua tipologia; culturals, difusió del patrimoni històric i etnològic, o 
aquells que permetin la conservació del molí i no desvirtuïn els seus elements originals i essencials, 
considerant la legislació i normativa aplicable. Les obres que es plantegin haurien d’anar acompanyades 
d’estudi històric amb projecte de restauració, prèvia autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni. 
Elements a preservar: Característiques volumètriques, estructurals i elements originals del molí. L’aspecte 
original de la torre del molí. 
Intervencions 
preferents 
 i admissibles: 

D’acord a la seva categoria de protecció; restauració, conservació, 
consolidació i/o rehabilitació sense afectar a les seues parts bàsiques. Les 
intervencions haurien de comptar amb un seguiment arqueològic de les obres. 

 

6. IMATGES FOTOGRÀFIQUES 
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FITXA Nº: BC 4   3 

 

 
 
Vista frontal del molí.  
 

 

 
 
Part posterior amb l’entada a l’espai cultural. 

 

 
 
Planta inferior de la torre del molí. 
 

 

 
7. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
- 
Data de registre de la fitxa: Octubres de 2014 
 
 
 
 
 
 



 

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL 
 MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY 

 

FITXA Nº: BC 5   1 

DENOMINACIÓ Pou de cas Ferrer FITXA Nº:  BC  5 CLASSIFICACIÓ Béns etnològics 
 
1. DADES D’UBICACIÓ 
Parròquia:  Sant Rafel de sa Creu Coordenades UTM:  361204 / 4313579 
Emplaçament/Adreça: Polígon 21   Parcel·la 89. Sa Creu.   Vénda de sa Creu. 
Referència cadastral:  07046A021000890000TT Règim jurídic i de propietat:  Privat 
Classe de sòl: Àrea de Transició (SRC- AT) Ús actual:  Cultural / Element Etnològic 
L’Entorn: Situat al costat de la carretera de Sant Antoni, a l’interior d’una propietat privada tancada amb 
grans murs i enreixats metàl·lics a l’altura del poble de Sant Rafel. Es tracta d’una explotació de cria de 
cavalls amb bona part de la seva superfície subdividida en tanques per a aquests animals on només s’han 
deixat alguns exemplars vegetals de port arbori. 

 

 
 

 

 
 

  Vista frontal del pou. 
 

 
2. DADES BÀSIQUES DE LA CATALOGACIÓ 

Categoria: Bé Catalogat 

Estat tramitació expedient: Declarat per Acord del Ple del CIEF de 28/01/2002 

Butlletí: BOIB  núm. 29, de 07/03/2002 

Codi identificació CAIB 0000322.00000 

Legislació aplicable: Ley 16/1985, de 25 de junio, sobre Patrimonio Histórico Español. 
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears. 

Altres figures de 
protecció: 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 



 

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL 
 MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY 

 

FITXA Nº: BC 5   2 

3. DADES DESCRIPTIVES 

Tipologia: Pou Època: S. XVIII o anterior Cronologia: - 

 
Descripció: La capella del pou és de planta quadrada coberta per una volta rebaixada, amb un brocal 
ampli rematat amb un travesser de fusta, tots els paraments estan referits i emblanquinats. Els laterals de la 
capella s’integren en mur de contenció més endarrere per la part posterior on passa un canal que comunica 
una pica amb una basseta on s’aboca l’aigua, situades a un costat de la capella, a l’altra banda hi ha una 
pica rodona de pedra. A l’interior s’hi conserva l’antic brancal de fusta de suport de la politja. Una de les 
peculiaritats del pou és que el clot presenta tres nivells excavats, el superior és més gran de planta 
arrodonida i els inferiors més petits de planta rectangular ja que segons sembla es van anar excavant 
segons l’altura del nivell freàtic. Front el pou hi ha una placeta delimitada pel mur de pedra seca on es troba 
inserit el pou i dos murs més gairebé perpendiculars que defineixen l’espai ample en el qual s’inclou una 
vella alzina que també figura en la protecció.   
 
Dependències annexes: - 
 
Elements, intervencions i estat de conservació: Bo. Restaurat cap al 1996, obra finançada pel propietari 
de la finca. El travesser del brocal, la politja i la reixa que tanca el pou s’incorporen en aquesta obra. Es 
realitzen tasques de manteniment continu. 
 
 
4. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS 
 
No es van trobar dades documentals relatius aquest pou, tot i això segons Marí Cardona "cal creure que és 
ben vell" (Marí Cardona, 1990: 348). 
El pou consta a l’inventari fet per iniciativa del Consell Insular d’Eivissa i Formentera el 2003 amb el núm. 
73, publicat el 2005 amb el núm. 74 (Serra Rodríguez, 2005: 162-163). 
Altres referències: : AAVV (2007: 40). 
 
 
5. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG 
GRAU DE PROTECCIÓ: Categoria B 
 
Valoració global: Aquest pou es considera un exemplar únic de l’arquitectura hidràulica tradicional en la 
seua tipologia.   
 
 
Usos permesos: L’ús original i del tipus cultural, interpretació i divulgació del patrimoni etnològic. 
Qualsevol obra o intervenció que es plantegin hauran d’anar acompanyades d’estudi històric-arqueològic i 
arquitectònic, amb projecte de restauració elaborat per tècnics competents en restauració d’elements 
etnològics d’aquesta tipologia, prèvia autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni. 
 
Elements a preservar: El pou i el seu entorn; les parets de pedra seca que l’envolten i l’alzina. 

Intervencions 
preferents 
 i admissibles: 

 
IP:  Restauració, conservació i consolidació de l’estructura i els elements del 
pou. Conservació de la seua fisonomia original. 
 
IA: Tasques de neteja superficial, manteniment del pou i de l’entorn. 
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6. IMATGES FOTOGRÀFIQUES 
 

 
 

El pou es troba integrat en un mur de contenció rematat amb lloses. 

 

 
 

Front amb brancal de fusta. 
 

 

 
 

 Basseta on s’aboca l’aigua. 

 

 
 

Canal que recorre la part posterior del pou. 
 

 

 
 

Clot del pou. 
 

 
 
 

 
7. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
- 
Data de registre de la fitxa: Maig de 2014 
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DENOMINACIÓ Can Toni d’en Portmany FITXA Nº:  BC 6 CLASSIFICACIÓ Arquitectura civil 
 
1. DADES D’UBICACIÓ 
Parròquia:  Sant Rafel de sa Creu Coordenades UTM: 361167/4313842 
Emplaçament/Adreça: Av. Isidor Macabich, 32         POBLE DE SANT RAFEL 
Referència cadastral:  1141705CD6114S0001JG Règim jurídic i de propietat:  Públic 
Classe de sòl: Urbà  Ús actual:  Equipament, oficines municipals 
L’Entorn: Casc urbà de Sant Rafel, situat al cantó NO de l’encreuament entre l’antiga carretera d’Eivissa i 
Sant Antoni i la que comunica amb el nucli de Santa Agnès. A L’oest fa mitjanada amb un altre edifici. 
Emplaçament clarament associat a les principals vies de comunicació que travessen el poble.  

 

 

 
  
Vista des de l'Avinguda Isidor Macabich. 

 
 
2. DADES BÀSIQUES DE LA CATALOGACIÓ 

Categoria: Bé Catalogat 

Estat tramitació expedient: Declarat per Acord del Ple del CIEF de 28/10/2002 

Butlletí: BOIB  núm. 22, de 18/02/03 

Codi identificació CAIB 0000344.00000 

Legislació aplicable: Ley 16/1985, de 25 de junio, sobre Patrimonio Histórico Español. 
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears. 

Altres figures de 
protecció: 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL 
 MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY 

 

FITXA Nº: BC 6 ED  2 

3. DADES DESCRIPTIVES 

Tipologia: Habitatge i comerç Època: S. XX Cronologia: 1933 

Descripció: Edifici excepcional de grans dimensions per a l'època, mostra d'arquitectura d’estil colonial a 
l’illa. Presenta una llarga façana al carrer principal, amb un pòrtic de columnes que gira i té continuïtat amb  
la façana orientada al camí de Santa Agnès. Columnes estilitzades i senzilles de capitell amb una motllures 
circulars i basament decorat amb relleus. Destaca la coronació amb entaulament i balustrada i la transició a 
la cantonada. La façana de tramuntana, en canvi, clarament secundària, presenta les finestres 
emmarcades, un tret molt característic de l’arquitectura eivissenca. A l’interior l’estructura se defineix per 
dues cruixies paral·leles a la façana principal, amb envans perpendiculars que distribueixen els espais 
interiors. Originalment va ser residència, cafè i botiga. 
Dependències annexes: No se'n conserven. 
Elements, intervencions i estat de conservació: Bo. Restaurada l’any 2007 i habilitada per al seu ús com 
a espai per a activitats culturals (biblioteca, auditori, sala d’exposicions, etc.). Murs de maçoneria. 
L'estructura horitzontal no s'ha pogut comprovar per trobar-se amagada rere un fals sostre molt poc 
afortunat. Les obertures semblen originals i les fusteries s'han substituït respectuosament. Paviments i 
revestiments també es van renovar. Compta amb totes les instal·lacions per ser usat com oficina, i per 
descomptat fontaneria i electricitat. 
 
4. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS 
Edifici construït entre el 1932 i el 1933, projectat per Joan Gómez Ripoll “Campos” (1988-1942), que va 
incorporar a l’arquitectura eivissenca elements importants dels corrents arquitectònics que hi havia en 
aquell temps a Cuba o als Estats Units.  
Obres de referència: AAVV (1983): Joan Gómez Ripoll "Campos". Arquitecturas en Ibiza. Publicació de la 
Delegació a Eivissa i Formentera del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Balears. // AAVV (2007): Béns 
d’interès cultural i béns catalogats de les illes Pitiüses (1931-2007). Consell Insular d’Eivissa i Formentera.//  
Torres, E. (1981): Guía de Arquitectura de Ibiza y Formentera (Islas Pitiusas). Publicacions del Col·legi 
Oficial d’Arquitectes de Catalunya.  
 
 
5. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG 
GRAU DE PROTECCIÓ: Categoria A 
Valoració global: És un exemple de l’arquitectura d’estil colonial que es dóna a l’illa a principis del S. XX i 
és l’edifici més notable que es troba fora de la ciutat d’Eivissa atribuïble al mestre d’obres Joan Gómez 
Ripoll “Campos”. Fins i tot a l’actualitat segueix existint una simbiosi entre l’edifici i l’entorn ja que es va 
concebre ocupant un lloc estratègic amb les vies de comunicació, i així continua sent.  
Usos permesos: Els corresponents a la seva tipologia i els que determini el futur PEP de Sant Rafel, o en 
seu cas la legislació vigent 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: Els elements anteriors a 1956 que s'hi conserven. 

Intervencions 
preferents 
 i admissibles: 

L’ús original i els de tipus cultural o de divulgació del patrimoni. Conservació i 
manteniment a les parts de l'edifici anteriors a 1956. Al cas que l'estructura 
dels sostres sigui l'original desmantellament del fals sostre a fi de conservar-la 
en condicions òptimes. Millora i embelliment de les baixant pluvials a la façana 
posterior. Qualsevol intervenció haurà de comptar amb seguiment arqueològic 
de les obres prèvia l’autorització del Consell d’Eivissa, Àrea de Patrimoni. 

DETERMINACIONS DE PROTECCIÓ 

1.- Entorn No procedeix per comptar amb escàs espai perimetral. 
2.- Composició volumètrica i 
estructura Inalterable. No s'admet remunta per trobar-se en la cantonada. 

3.- Façanes Inalterable 
4.- Porxos Inalterable 
5.- Cobertes Inalterable 
6.- Interiors No precedeix per no conservar-se pràcticament res d'aquest. 
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5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES 
 

 

                   

 Façana posterior. 
 
 
 

 

 
 
Porxada i estructura de fusta. 
 

 

 

6. FOTOGRAFIA AÈRIA 
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7. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 

 
 

Planta i fotografia de can Toni d’en Portmany publicats en Torres, E. (1981): Guía de Arquitectura de Ibiza y 
Formentera (Islas Pitiusas), Fig. 125. 
 

Data de registre de la fitxa: Maig de 2014 
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