
 

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL 
 MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY 
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DENOMINACIÓ Església de Santa Agnès de Corona FITXA Nº:  AGN-1  ED 
 
1. DADES D’UBICACIÓ 
Parròquia:  Santa Agnès Coordenades UTM:  356018 / 4322350 
Emplaçament/Adreça:  Plaça de Corona 1               CONJUNT HISTÒRIC DE SANTA AGNÈS 
Referència cadastral: 6125001CD5262N0001FO Règim jurídic i de propietat: Particular / Eclesiàstic 
Classe de sòl: Urbà / BIC CH Sant Mateu Ús actual:  Religiós / Parròquia 
L’Entorn: El conjunt parroquial s’edificà a l’extrem NE del pla de Corona, al peu de la vessant sud del puig 
de n’Andreu a una àrea rural d’elevada qualitat paisatgística. S’hi troba a ponent de la plaça del poble 
envoltada per edificacions de diferents característiques i antiguitat.  

 

 

 
 
Imatge des de la plaça, façana de l’església a ponent. 

2. DADES DESCRIPTIVES 
Categoria: Arquitectura religiosa Època: S. XVIII  mitjans del  

 S. XIX Cronologia: 1785 - 1812// 1857 Tipologia: Esglésies / Temples 
Descripció: Conjunt arquitectònic format per l’església, la casa parroquial i el cementeri. L’església es 
constitueix com a l’eix central i principal del Conjunt Històric de Santa Agnès, declarat BIC el 1996 (Fitxa del 
Catàleg BIC 6). Erigida a partir del pla parroquial de 1785, l’obra de l’església es va considerar acabada cap 
el 1812 i la casa parroquial cap el 1857. La capçalera del temple està orientada a l’orient. Consta d’una nau 
coberta amb volta de canó de quatre trams. El presbiteri està cobert amb volta bufada de major alçària que 
la nau. Darrera el presbiteri es troba un petit absis de menor altura, baix un arc former corresponent a una 
volta que cobria aquest espai. A la nau s’obren cinc capelles d’escassa fondària, llevat de dos capelles 
fondes als costats del presbiteri que donen al temple una planta simètrica de creu llatina. Com a 
peculiaritat, el temple presenta una escala més reduïda que la resta de les esglésies de la seva època, es 
va fer sense cor. Altre aspecte distintiu és que l’entrada originalment es realitzà al costat meridional de la 
nau, tret arcaïtzant que continua la tradició de les antigues esglésies dels quartons. El porxo es construí 
entre 1825 i 1830, però aquest accés quedà en desús i es va obrir la porta a la façana de ponent el cap el 
1870. A la vora del porxo es troba la casa parroquial que consta de dues plantes. A l’altre costat, a 
tramuntana, es troba la casa de l’obra i altres edificacions annexes. L’exterior a sud i a l’est està envoltat 
per camins perimetrals limitats per murs de pedra, darrere els quals s’estén un petit hort o jardí, i a la part 
meridional es troba el cementeri. Al costat de la porta actual es col·locà un nínxol amb la imatge de l’Agnus 
Dei, obra de Rolph Blakstad. El Calvari es situa sobre la façana de can Caravaca que tanca la plaça pel SE. 
Elements, intervencions i estat de conservació: Bo. El 2000 es va intervenir a l’entorn de l’edifici es va 
pavimentar, s’efectuà el soterrament del cablejat de la il·luminació exterior i es construïren les jardineres 
circulars i els bancs. Entre 2001-2003 es va actuar sobre la totalitat de les cobertes del temple i 
dependències laterals consolidant i substituint elements estructurals, també reposició de teules ceràmiques 
a la coberta, es va recuperar el sistema de recollida d’aigua cap a la cisterna. En 2005 es va intervenir en la 
totalitat de la casa parroquial, substitució i recuperació de forjats tradicionals. Renovació de la totalitat de 
les instal·lacions i fusteries. Es va descobrir un galiot pintat a la cisterna. Projectes dirigits per Toni Marí. 
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4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG 
GRAU DE PROTECCIÓ: Categoria A 
Usos permesos: Els corresponents a la seva tipologia considerant la seva qualificació com a BIC i a la 
zona en la qual s’ubica d’acord a  la normativa urbanística, amb previ estudi 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 totalitat de l'edifici; l’església, la casa parroquial, construccions annexes de 
l’època, el cementeri i els elements del seu entorn. 

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 Inalterable. 
2.- Composició volumètrica i 
estructura 

La composició volumètrica  i l'estructura del conjunt parroquial romandrà 
inalterable. 

3.- Façanes La composició de les façanes romandran inalterables. 
4.- Porxos Inalterable. 
5.- Cobertes Inalterable. 

6.- Interiors Inalterable. Considerar a la casa parroquial si fos precís possibles 
adaptacions de les instal·lacions a les condicions d’habitabilitat actuals. 

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES 
 

 
 

Façana sud; Porxo i casa parroquial. 

 

 
 

Vista del cementeri des del camí d’accés. 
 

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS 
La construcció del temple està lligada a certes anècdotes i llegendes que influïren en la materialització de 
l’edifici com la rivalitat que va sorgir entre els pobladors de Santa Agnès i els de Sant Mateu per acabar els 
primers el seu temple, el que motivà el desplom de la volta per la rapidesa de l’obra, essent el de menor 
altura de tots els construïts a l’àmbit rural, a més de la irregularitat a l’alçaria de les cobertes de l’edifici que 
denoten canvis durant i desprès del projecte inicial. D’altra banda segons la tradició popular el canvi de la 
porta del temple es deu a certes desavinences sorgides entre alguns parroquials que va acabar amb la 
mort d’una persona davant la porta original, cap el 1870. Des d’ençà part dels parroquians es varen negar a 
entrar mai per aquella porta i es va obrir la dels peus de la nau, restant la primera entrada inutilitzada fins el 
1965, any que es va obrir de nou. Aquest esdeveniments es recullen en els treballs de J. Marí Cardona 
(1984: 472-476) a més d’aportar una amplia informació sobre la construcció del conjunt parroquial. En 
l’obra de l’Arxiduc també es fa una descripció del temple durant la seva visita al poble en 1865 i 1885 
(Salvador d’Austria,1869: 190-191; Marí 1992: 150). Altres aportacions es troben als estudis d’I. Macabich 
(1965), J. Demerson (1974), E. Torres (1981), entre altres. També mencionar el treball inèdit que 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. Les planimetries que s’adjunten s’han extret d’aquest treball. 
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Imatge de la nau cap a l’altar. 

 

 
 

Vista dels peus de la nau, es va construir sense cor. 

 

 
 

6. FOTOGRAFIA AÈRIA 
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7. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
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*Alçats i plantes extretes del treball inèdit  d’ A. Ariel (2000): Estudi de la situació actual i directrius 
d’actuacions futures de deu esglésies rurals de l’Illa d’Eivissa. Consell d’Eivissa. 

 
 

Data de registre de la fitxa: Març de 2014 



 

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL 
 MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY 

 

 FITXA Nº: ANT-C-1 ED 1 

DENOMINACIÓ Església de Sant Antoni de Portmany FITXA Nº:  ANT-C-1  ED 
 
1. DADES D’UBICACIÓ 
Parròquia:  Sant Antoni de Portmany Coordenades UTM:    353125 / 4316042 
Emplaçament/Adreça: Plaça de l’Església, 1             CONJUNT HISTÒRIC DE SANT ANTONI 
Referència cadastral: 3262202CD5136S0002KM   Règim jurídic i de propietat: Particular / Eclesiàstic 
Classe de sòl: Urbà / BIC CH Sant Antoni Ús actual:  Religiós / Parròquia 
L’Entorn: El conjunt parroquial s’insereix en el centre del casc urbà de la població, envoltat per construccions 
contemporànies que han transformat l’entorn original de l’edifici i resten visibilitat aquesta església fortificada. Ocupa una 
illeta compartida amb l’Auditori al nord, front al pati de la parròquia, al sud, s’emplaça la plaça de l’església. 

 

 

 
 
Façana principal de l’església des de la plaça. 

 

2. DADES DESCRIPTIVES 
Categoria: Arquitectura religiosa Època: S. XIV / S. XVII – S. XVIII Cronologia: - Tipologia: Esglésies / Temples 
Descripció: L’església és l’element central del Conjunt Històric de Sant Antoni, declarat BIC el 1996 (Fitxa 
del Catàleg BIC 3). La capçalera del temple s’orienta a llevant, amb l’entrada situada a la façana meridional 
de la nau. Està precedida per un pati que s’obre a la plaça per un pòrtic amb dos arcs carpanells, flanquejat 
per la casa parroquial a ponent, i la biblioteca i el club parroquial a llevant precedides per sengles pòrtics. 
L’església es concebí com una fortalesa reconstruïda al S. XVII, possiblement sobre preexistències 
medievals. Consta de dos volums diferenciats, el corresponent a la nau amb cor i capelles laterals amb 
passadissos defensius per dalt d’aquestes, i una torre a l’absis on s’ubica la capella major. L’església 
conserva elements propis del seu caràcter defensiu. La nau construïda amb carreus de pedra marès, 
exteriorment té l’aspecte d’un gran bastió, amb murs atalussats rematats amb un cordó magistral o bocell 
que marca el nivell de la plataforma o terrassa del temple sobre el que s’eleva el parapet. Els murs 
presenten troneres a manera d’espitlleres cap a l’exterior i l’interior del temple obertes en les parets laterals 
dels passadissos superiors de les capelles. La porta de l’església es troba protegida per una buhera. La torre 
a la capçalera de l’església s’insereix entre els murs occidentals de la nau, té una planta rectangular 
fabricada amb maçoneria aparellada sobre alambor i cantoneres amb carreus de marès. Als murs s’obren 
una sèrie de petites troneres, i la plataforma exterior té parapet amb troneres que únicament es conserven al 
costat occidental de la torre. A l’interior el presbiteri ocupa el nivell inferior de la torre, i al costat meridional 
en l’angle entre de la torre i la nau s’ubica la sagristia. A l’exterior el campanar se situa sobre l’entrada. Cal 
destacar la decoració pictòrica que presenten algunes de les capelles, i els sòcols de rajoles característiques 
de produccions del llevant peninsular del S. XVIII-XIX.   
Elements, intervencions i estat de conservació: Estat de conservació general acceptable. Segons la 
informació donada pel rector de l’església, als últims deu anys es va restaurar el forjat del cor i es millorà 
l’accés als passadissos laterals de la nau i a la coberta. Actualment es detectaren humitats en la volta del cor 
i per baix de la barana cap a la nau, s’hi observaren petites esquerdes que fracturaven els revestiments. 
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3. 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. El 1305 l’arquebisbe de Tarragona atorgà als habitats de 
Portmany el permís per a construir una capella i un cementeri, donada la llunyania que els separava de la 
parroquial de Santa Maria d’Eivissa. Se sap que el 1362 s’instituí un benefici a l’església de Sant Antoni, 
per tant ja estaria constituïda baix aquesta advocació (Marí Cardona, 1990: 13). L’any 1662 esdevengué 
vicaria i el 1785 parròquia. Es desconeix on s’ubicaria la primitiva església, possiblement al mateix lloc que 
ocupa a l’actualitat i que com altres esglésies rurals unit a la seua situació estratègica front a la badia es 
dotés a l’edifici d’un sistema de defensa que fou evolucionant segons les necessitats. Segons la bibliografia 
consultada l’església fou objecte de grans reformes al S. XVII. Els documents 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). La torre estava en projecte el 1688 (Macabich, 1965, V. I: 208). Aquestes dades 
unides a les característiques tipològiques del conjunt del temple suggereixen que la nau i la torre 
s’edificaren quasi simultàniament. El campanar del temple del S. XIX, que estava rematat per una cúpula 
apuntada, es va substituir per l’espadanya actual el 1948 (Marí Cardona, 1990: 38). La casa parroquial es 
construí sobre la coberta del temple cap al 1691-1700, al S. XIX es traslladà al lloc que ocupa a l’actualitat. 
Els salons parroquials situats al costat sud de la sagristia es realitzaren nous el 1980, al lloc que ocupaven 
els antics corrals i la casa de l’obra (Marí Cardona, 1990: 39-44), l’antiga disposició d’aquestes 
dependències es representa en un plànol del conjunt parroquial publicat en l’obra d’E. Torres (1981).  
Altres referències bibliogràfiques:  AAVV (2007). Demerson, J. (1974). Piferrer, P; Quadrado, J. M. (1888). 
Posadas, E. (1979). Salvador de Austria, L. (1869). Vilàs i Gil, P. (1994).    
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. Les planimetries que s’adjunten 
s’han extret d’aquest treball. 
La torre està declarà Bé d’Interès Cultural (Veure Fitxa Catàleg BIC 7).  

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG 
GRAU DE PROTECCIÓ: Categoria A 
Usos permesos: Els corresponents a la seva tipologia, qualificació com a BIC, considerant la normativa 
urbanística vigent. 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 totalitat de l'edifici; l’església, la casa parroquial, construccions annexes de 
l’època i els elements del seu entorn. 

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 Inalterable 

2.- Composició volumètrica i 
estructura 

La composició volumètrica  i l'estructura del conjunt parroquial romandrà 
inalterable. 

3.- Façanes La composició de les façanes romandran inalterables. 
4.- Porxos Inalterable. 
5.- Cobertes Inalterable. 

6.- Interiors Inalterable. Considerar a la casa parroquial si fos precís possibles 
adaptacions de les instal·lacions a les condicions d’habitabilitat actuals. 
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5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES 
 

 
 

Imatge del conjunt parroquial front a la plaça. 
 

 

 
 

Entrada del temple i pòrtics. 
 

 

 
 

Lateral amb la torre a l’absis. 
 

 

 
 

La casa parroquial a l’oest de l’església. 

 

 
 

La nau amb el cordó i les troneres obertes al mur. 
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Buhera, defensa vertical de l’entrada a l’església. 
 

 

 
 

Passadís per dalt de les capelles de la nau. 
 

 
 

Imatge de l’interior des dels peus de la nau. 
 

 

 
 

La nau amb el cor al fons. 

6. FOTOGRAFIA AÈRIA 
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7. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
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*Alçats i plantes extretes del treball inèdit  d’ A. Ariel (2000): Estudi de la situació actual i directrius 
d’actuacions futures de deu esglésies rurals de l’Illa d’Eivissa. Consell d’Eivissa. 
 
 

Data de registre de la fitxa: Setembre de 2014 
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DENOMINACIÓ Església de Sant Mateu d’Albarca FITXA Nº:  MAT-1  ED 
 
1. DADES D’UBICACIÓ 
Parròquia:  Sant Mateu Coordenades UTM:    360072/4322373 
Emplaçament/Adreça: Avinguda Joan Castelló 1    CONJUNT HISTÒRIC DE SANT MATEU 
Referència cadastral: 0125501CD6202N0001WB Règim jurídic i de propietat: Particular / Eclesiàstic 
Classe de sòl: Urbà / BIC CH Sant Mateu Ús actual:  Religiós / Parròquia 
L’Entorn: A l’extrem meridional del pla d’Aubarca, el conjunt parroquial s’insereix en un àrea rural d’habitat 
dispers amb una posició elevada sobre el pla, dominant els terrenys de cultiu.  

 

 

 
 
Imatge des de la carretera que uneix Sant Mateu amb 
Santa Gertrudis, al trencant cap a Sant Miquel, façana 
a sud. 

2. DADES DESCRIPTIVES 
Categoria: Arquitectura religiosa Època:  

S. XVIII  amb reformes al S. XIX Cronologia: 1787 - 1796 Tipologia: Esglésies / Temples 
Descripció: Conjunt arquitectònic format per l’església i la casa parroquial. L’església es constitueix  com a 
l’eix central i principal del Conjunt Històric de Sant Mateu, declarat BIC el 1996 (Fitxa del Catàleg BIC 4). Es 
tracta d’una de les parròquies que es va erigir a partir del decret del bisbe Abad y Lasierra de 1785.  
Construïda entre el 1787 i el 1796 amb reformes al segle XIX. Església amb la façana principal orientada a 
ponent precedida per un porxo. Als laterals sobresurten les edificacions pertanyents a la casa parroquial al 
sud, i al nord les capelles construïdes entre els contraforts de l’edifici. A l’interior la nau està coberta amb 
volta de canó amb capelles laterals d’escassa fondària llevat de les dues de l’últim tram de la nau, que 
conferien al temple d’una planta de creu llatina. La capella fonda del costat de l’Epístola fou reformada; 
tutelada per la Verge del Rosari, es va reduir amb un envà (1864) per tal de comunicar la sagristia amb la 
casa rectoral. Per la banda de l’Evangeli, al presbiteri, la Capella Nova és el resultat d’una ampliació 
realitzada cap el 1886, any en el que es va instal·lar la imatge de la Mare de Déu de Montserrat. Decoració 
pictòrica mural en dues fornícules situades respectivament en la capella de Sant Crist, a la banda de 
l’Evangeli, i en la de Sant Vicent Ferrer situada al costat de l’Epístola. A l’exterior destaca el porxo amb tres 
arcades de mig punt exteriors i cinc arcs carpanells interiors (construït entre els anys 1867-1885 i amb 
coberta de bigues i tegells de savina) i l’espadanya de l’any 1861. El calvari es troba davall els porxos.  La 
casa parroquial està formada per dues cruixies paral·leles a l’eix longitudinal de la nau amb un cor principal 
de dos pisos i un de menor alçària a ponent, corresponent a la cuina. Conserva majoritàriament els sostres 
tradicionals de bigues amb tegells de fusta, però alguns en varen ser substituïts en 1964. Al costat oriental 
de la sagristia sobresurten els antics corrals de pedra. També hi ha una petita horta-jardí delimitada per 
murs. Els paraments exteriors del temple estan emblanquinats a excepció dels de la sagristia; pedra vista. 
Elements, intervencions i estat de conservació: Estat de conservació general acceptable. La coberta del 
porxo es va restaurar cap l’any 2000; projecte redactat pels serveis tècnics del Consell d’Eivissa. Les 
cobertes de la nau i de la casa parroquial també foren restaurades entre 2004-2005 segons projecte 
redactat per l’arquitecte Xavier Pallejà.  
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4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG 
GRAU DE PROTECCIÓ: Categoria A 
 
Usos permesos: Els corresponents a la seva qualificació com a BIC i a la zona en la qual s’ubica 
considerant la normativa urbanística, amb previ estudi 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 totalitat de l'edifici; l’església, la casa parroquial, construccions annexes de 
l’època i els elements del seu entorn. 

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 Inalterable 

2.- Composició volumètrica i 
estructura 

La composició volumètrica  i l'estructura del conjunt parroquial romandrà 
inalterable. 

3.- Façanes La composició de les façanes romandran inalterables. 
4.- Porxos Inalterable. 
5.- Cobertes Inalterable. 

6.- Interiors Inalterable. Considerar a la casa parroquial si fos precís possibles 
adaptacions de les instal·lacions a les condicions d’habitabilitat actuals. 

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES 
 

 
 
Façana principal. 

 

 
 
Porxo de l'església. 

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS 
La primera imatge del conjunt parroquial es recull en l’obra de l’Arxiduc Lluís Salvador, en la litografia 
titulada Sant Mateu d’Aubarca de 1867. A la imatge s’observa que encara no estava construït el porxo de 
l’església, i al costat de tramuntana dibuixa la tapia del cementeri, desaparegut a l’actualitat (Salvador 
d’Austria,1869: 204). L’Arxiduc farà altres comentaris sobre el temple durant la seua visita a l’illa en 1885 
que es recullen en la publicació de J. Marí Cardona (1992: 162-163). Aquest autor va aportar una amplia 
informació documental sobre la construcció del temple i la casa parroquial en el seu treball publicat en 1984 
(Marí Cardona, 1984: 370-380). Altres aportacions es troben als estudis d’I. Macabich (1965), J. Demerson 
(1974), E. Torres (1981), entre altres. 
També cal mencionar un treball inèdit que realitzà un equip 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. En aquest estudi es fa un anàlisi exhaustiu del conjunt 
arquitectònic. Les planimetries que s’adjunten s’han extret d’aquest treball. 
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Accés des del porxo. 

 
 

Nau des de l’altar. 

 

 
Interior de la nau cap l’altar. 

 
 

Exterior de la sagristia i pis de la casa parroquial. 
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Detall de contrafort a casa parroquial. 

 

 
Façana cap al sud. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. FOTOGRAFIA AÈRIA 
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7. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
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*Alçats i plantes extretes del treball inèdit  d’ A. Ariel (2000): Estudi de la situació actual i directrius 
d’actuacions futures de deu esglésies rurals de l’Illa d’Eivissa. Consell d’Eivissa. 

Data de registre de la fitxa: Febrer de 2014 



 

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL 
 MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY 

 

 FITXA Nº: RAF -1 ED 1 

DENOMINACIÓ Església de Sant Rafel de sa Creu FITXA Nº:  RAF-1  ED 
 
1. DADES D’UBICACIÓ 
Parròquia:  Sant Rafel Coordenades UTM:    361527/4313608 
Emplaçament/Adreça: Plaça de Mn Joan Marí Cardona, 2.        CONJUNT HISTÒRIC DE SANT RAFEL 
Referència cadastral: 1638802CD6123N0001MJ Règim jurídic i de propietat: Particular / Eclesiàstic 
Classe de sòl: Urbà / BIC CH Sant Rafel Ús actual:  Religiós / Parròquia 
L’Entorn: El conjunt parroquial destaca sobre un promontori amb una amplia visibilitat cap a Vila al sud-est i 
la carretera que comunica els nuclis d’Eivissa i Sant Antoni. Al costat de ponent es va desenvolupar el nucli 
urbà, a l’altre costat hi ha un hàbitat dispers entre zones cobertes per la vegetació. 

 

 
Façana principal de l’església des de la plaça. 

 
2. DADES DESCRIPTIVES 
Categoria: Arquitectura religiosa Època:  

S. XVIII  amb reformes al S. XIX Cronologia: 1791 - 1795 Tipologia: Esglésies / Temples 
Descripció: Conjunt arquitectònic format per l’església, la casa parroquial i el cementeri. L’església és 
l’element aglutinant del Conjunt Històric de Sant Rafel, declarat BIC el 1996 (Fitxa del Catàleg BIC 5). 
Parròquia erigida pel decret del bisbe Abad y Lasierra de 1785. L’església es construí entre 1791 i 1795, 
amb reformes al segle XIX i ampliacions a la casa parroquial. La façana principal està orientada al sud-oest, 
amb la porta principal als peus de la nau, precedida per un porxet obert amb arcs carpanells molt rebaixats. 
Aquest s’adossa a un porxo anterior, construït a la banda oest de la porta, que presenta arcs de mig punt. 
Ambdós porxos conserven cobertes de bigues de fusta i tegell de savina. A l’interior la nau està coberta amb 
volta de canó amb capelles laterals d’escassa fondària llevat de les dues de l’últim tram de la nau, que 
conferien al temple d’una planta de creu llatina. Com a altres temples la capella fonda del costat de 
l’Epístola, es va reduir amb un envà amb l’objectiu de comunicar la sagristia amb la casa rectoral. El temple 
presenta quatre capelles pel costat de l’Epístola (una baix el cor) i tres per la banda de l’Evangeli. El 
campanar es va reformar el 1956, que es superposa a una fornícula amb l’escultura de l’Arcàngel Sant 
Rafel. Al costat sud-es de l’església se situa la casa rectoral i al seu costat meridional es construí ca’s Vicari, 
edificació. La casa parroquial està formada per dues cruixies paral·leles a l’eix longitudinal de la nau, consta 
de planta baixa i dos pisos. La planta superior conserva els sostres tradicionals de bigues amb tegells de 
fusta, però majoritàriament varen ser substituïts a la resta de la casa. A l’exterior sobresurt el forn de la cuina 
de la casa rectoral. La capçalera del temple està envoltada per un jardí, on hi ha uns corrals de pedra i a 
l’oest es situa la casa del carro. Entre els contraforts de la banda de ponent es troben uns petits magatzems. 
El cementeri es situa a uns pocs metres de l’església al nord-est.  
Elements, intervencions i estat de conservació: Estat de conservació general acceptable, encara que la 
casa parroquial necessita reparacions, sobretot necessitat de impermeabilitzar la coberta i restaurar els 
sostres del piso superior. S’observen obres puntuals de renovació d’instal·lacions, substitució de forjats i de 
paviments a la resta de la casa, encara que conserva alguns paviments originals. 
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS 
L’església parroquial es va construir a la venda de Forca als terrenys de Francesc Planells “Fariseu”, lloc 
designat pel bisbe  Abad y Lasierra que va generar les protestes del propietari i de certs pobladors de les 
vendes properes. Aquestes controvèrsies varen retardar l’inici de l’edificació que no es va començar fins el 
1791, no obstant això el 1793 es va beneir l’altar, i el 1795 el bisbe Climent Llocer destacava que l’església 
havia estat la primera a ser finalitzada d’entre totes les que s’havien manat construir.  El 1854 va ser 
necessari consolidar la volta del temple, es va construir el cor i es va ampliar la casa rectoral, al costat 
meridional d’aquesta es situa ca’s Vicari construïda abans de 1864. No consta quan es van fer els porxos 
de missa, però segons J. Marí Cardona una de les bigues duu la data de 1863, i al centre de l’empedrat 
davant la porta del temple figurava la de 1877. Una biga del porxo de can Mossènyer també té la data de 
1877, mentre que el llindar duu la de 1926 (Marí Cardona, 1990: 152-158). De totes aquestes dates tan sols 
s’ha pogut apreciar la conservada al porxo de can Mossenyer. L’Arxiduc Lluís Salvador, desprès de la seua 
segona vinguda a l’illa (1885) dóna una descripció l’església, citant el porxo d’arcs circulars, el campanar, el 
retaule i la casa del rector i del vicari ( Marí Cardona, 1992: 142). L’església va sofrir greus desperfectes el 
1936, es varen cremar les imatges, el retaule, la barana del cor i altre mobiliari de fusta, que amb el temps 
han estat reemplaçats. El campanar va ser objecte de diverses reformes una de 1900 i la última de 1956. 
Altres referències es troben en d’I. Macabich (1965), J. Demerson (1974), E. Torres (1981), entre altres. 

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG 
GRAU DE PROTECCIÓ: Categoria A 
Usos permesos: Els corresponents a la seva tipologia, qualificació com a BIC i els que determini el futur 
PEP de Sant Rafel, considerant la normativa urbanística vigent. 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 totalitat de l'edifici; l’església, la casa parroquial, construccions annexes de 
l’època i els elements del seu entorn. 

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 Inalterable 

2.- Composició volumètrica i 
estructura 

La composició volumètrica  i l'estructura del conjunt parroquial romandrà 
inalterable. 

3.- Façanes La composició de les façanes romandran inalterables. 
4.- Porxos Inalterable. 
5.- Cobertes Inalterable. 

6.- Interiors Inalterable. Considerar a la casa parroquial si fos precís possibles 
adaptacions de les instal·lacions a les condicions d’habitabilitat actuals. 

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES 
 

 
 

L’església des del canto est de la plaça. 

 

 
 

Interior del porxo lateral de l’entrada. 
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L’interior des dels peus de la nau. 

 

 
 

La nau cap a l’entrada sota el cor. 
 

 
 

La casa parroquial, en primer termini ca’s Vicari. 

 

 
 

Part corresponent a la casa rectoral amb el forn. 
 

 
 

Magatzem annex a la casa rectoral i l’església. 

 

 
 

Porxet de la terrassa de la casa rectoral. 
 

 
 

Corrals annexes a la capçalera de l’església. 
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Porxo de can Mossènyer, la biga de reforç 
transversal duu la data de 1877. 

 

 Sostre de la casa parroquial representatiu de les 
deficiències que presenten els forjats baix la coberta. 
 

 

 
 

Casa del carro adossada a la capçalera del temple. 

 
 

 
 

Lateral oest de l’església amb magatzems situats 
entre els contraforts. 

 

 
 

 
Forn conservat a l’interior d’un 
dels magatzems del lateral oest 
de l’església. 

 

 
 

Interior de la casa del carro. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

El cementeri al NE de l’església. 
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6. FOTOGRAFIA AÈRIA 
 

 
 

Data de registre de la fitxa: Maig de 2014 

7. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 

     
 

Planta baixa de l’església Sant Rafel publicada en 
Torres, E. (1981): Guía de Arquitectura de Ibiza y 
Formentera (Islas Pitiusas). 
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