
 

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL 
 MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY 

 

FITXA Nº: P-AGN 1   1 

DENOMINACIÓ Pou de can Curt FITXA Nº:  P- AGN 1 

 
1. DADES D’UBICACIÓ  

Parròquia:   Santa Agnès de Corona  Coordenades UTM:   357474 / 4323379 

Emplaçament/Adreça:   Polígon 13  Parcel·la 86       Vénda de Sant Gelabert 
Referència cadastral:  07046A013000860000TK  Règim jurídic i de propietat:  - 

Classe de sòl:  Rústic Protegit (SRP- ARIP) Ús actual:  Sense ús / Element Etnològic 
L’Entorn: El pou se situa a uns 500 m de distància al nord de la carretera de Sta. Agnès a Sant Mateu, al 
costat al occidental del camí des Camp Vell, envoltat per feixes de conreu de secà. 

 

   
 

 

 
 
Imatge frontal del pou. 

 
2. DADES DESCRIPTIVES 
Classificació:  Béns etnològics 
Tipologia: Pou 

Època: S. XVIII o anterior Cronologia:   1765 a documentació 

 
Descripció: El pou es troba integrat en la cantonada d’una placeta que delimiten murs de pedra en sec. 
Presenta un brocal alt i descobert realitzat de maçoneria comuna de pedra irregular lligada amb morter de 
terra argilosa i calç. L’obertura frontal, orientada a sud, és àmplia amb un ampit baixo. Conserva un sistema 
d’extracció de l’aigua arcaic consistent en un simple travesser de fusta encastat en l’ampit del mur frontral, 
sobre el que es lliscava la corda del poal. El cot és de planta oval paredat amb maçoneria de pedra vista en 
sec. Annex al pou hi ha un petit safareig utilitzat per regar els camps confrontats, s’omplia manualment amb 
poals. 
Actualment presenta un precari sistema de seguretat, per tal d’evitar accidents, utilitzant branques de fusta. 
El pou està envoltat per murs de pedra en sec que delimiten el camí d’accés, la placeta i les feixes de les 
rodalies en un entorn completament agrari. 
 
 
Estat actual: Regular. Pèrdua d’algunes pedres de paredar, necessitat de reposició i consolidació de la 
maçoneria. Precari sistema de seguretat. Entorn descuidat cobert per la vegetació arbustiva. 
 
 
Intervencions: - 
 
  
 



 

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL 
 MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY 

 

FITXA Nº: P-AGN 1   2 

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS 
El pou ja es troba localitzat al mapa de 1765 del capità d’enginyers José García Martínez amb el nom de 
“Pozo del Crut ” (Arxiu General Militar de Madrid). 
Pou publicat el 2005 amb el núm. 57 (Serra Rodríguez,  2005: 128-129). 
Inventari de pous Consell d’Eivissa any 2003 Nº: 55 
 

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG  

GRAU DE PROTECCIÓ: Categoria B  
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 els elements propis que s’hi conserven. Murs de pedra en sec que 
defineixen els diferents espais que l’envolten; camí d’accés, plaça i feixes. 
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. 

Protecció específica: Sòl Rústic Protegit, Àrea Rural 
d’Interès Paisatgístic. 

Normativa: PTI 
BOIB, núm. 50, 31/03/2005 

 

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES  
 

 
 

Vista del paisatge de l’entorn del pou. 
 

 
 

Safareig annex. 

 

 
 

Superfície del pou. 
 

 
 

               Interior del pou on també es poden 
               observar els solcs del travesser 
               deixats pel lliscament de la corda. 

 

6. 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: Juliol de 2013 
 



 

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL 
 MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY 

 

FITXA Nº: P-AGN 2   1 

DENOMINACIÓ Pou dels Reis FITXA Nº:  P- AGN 2 

 
1. DADES D’UBICACIÓ  

Parròquia:   Santa Agnès de Corona  Coordenades UTM:   356126 / 4322717 

Emplaçament/Adreça:   Polígon 13  Parcel·la 46. Pla de Corona       Vénda de Sant Gelabert 
Referència cadastral:  07046A013000460000TL  Règim jurídic i de propietat:  - 

Classe de sòl:  Rústic Protegit (SRP- ARIP) Ús actual:  Sense ús / Element Etnològic 
L’Entorn: Emplaçats a poc menys de 400 m de distància al nord-est del poble de Sta. Agnès, s’hi accedeix 
des del camí que puja a la finca de can Rei, abans d’arribar, al costat de llevant del camí, es situen els 
pous en d’un carreró tancat per murs de pedra seca.  

  

   
 

 

 
 
Vista frontal del pou. 

 
2. DADES DESCRIPTIVES 
Classificació:  Béns etnològics 
Tipologia: Pou 

Època: S. XVIII o anterior Cronologia:   1749 a documentació 

 
Descripció: Tan sols va ser possible documentar un dels antics pous, el que es troba en millor estat de 
conservació que se situa al principi del camí delimitat per marges de pedra seca, al costat meridional. La 
capella del pou està annexa al mur del camí tancat. Es troba cobert per un brocal format per dos estreps 
robustos sobre els que es recolza la volta semiesfèrica oberta a l’exterior en arc de mig punt, per baix 
s’ubica l’ampit d’escassa alçària. Com és habitual la fàbrica és de maçoneria de pedres irregulars lligades 
amb argamassa de terra argilosa i calç, amb els paraments exteriors originalment referits. Al mig de la 
capella apareix el travesser de fusta simple, sobre el que es lliscava la corda del poal per a l’extracció de 
l’aigua. El cot és de planta circular paredat amb maçoneria de pedra en sec.  
Actualment l’obertura del pou es troba protegida amb una reixa abatible de ferro. 
No va ser possible trobar l’altre pou, segons sembla estava encastat en un dels marges de camí, el seu 
brocal fou enderrocat i solament es conserva el clot reblert de runa. 
 
 
Estat actual: Bo. Reparacions de morter que s’evidencien en el front del pou, segurament fetes quan es va 
posar la porta al pou. 
 
 
Intervencions: - 
 
 



 

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL 
 MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY 

 

FITXA Nº: P-AGN 2   2 

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS 
Nom dels pous que es documenta per primera vegada el 1749 (Marí Cardona, 1984: 499). 
El pou es troba localitzat al mapa de 1765 del capità d’enginyers José García Martínez (Arxiu General 
Militar de Madrid). 
Pou publicat el 2005 amb el núm. 58 (Serra Rodríguez,  2005: 130-131). 
Inventari de pous Consell d’Eivissa any 2003 Nº: 56 i 57 
 

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG  

GRAU DE PROTECCIÓ: Categoria B  
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 els elements propis que s’hi conserven. Murs de pedra en sec de l’entorn.  

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. 

Protecció específica: Sòl Rústic Protegit, Àrea Rural 
d’Interès Paisatgístic. 

Normativa: PTI 
BOIB, núm. 50, 31/03/2005 

 

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES  
 

 
 

Vista lateral. 

 

 
 

Entorn del pou. 

 

 
 

Clot i detall del travesser amb les 
marques de la corda. 
 

 

6. 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: Juliol de 2013 
 



 

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL 
 MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY 

 

FITXA Nº: P-AGN 3   1 

DENOMINACIÓ Pou de Corona FITXA Nº:  P- AGN 3 

 
1. DADES D’UBICACIÓ  

Parròquia:   Santa Agnès de Corona  Coordenades UTM:   355467 / 4322554 

Emplaçament/Adreça:  Pla de Corona, camí de sa Talaia.                Vénda des Pla 
Referència cadastral: -  Règim jurídic i de propietat:  - 

Classe de sòl:  Rústic Protegit (SRP- ARIP) Ús actual:  Sense ús / Element Etnològic 
L’Entorn: Se situa a uns 500 m de distància al nord-oest del poble de Santa Agnès, al pla de Corona, al 
costat de tramuntana del camí que el voreja, delimitat per murs de pedra i camps de conreu de secà.  

  

   
 

 

 
 
Vista frontal del pou. 

 
2. DADES DESCRIPTIVES 
Classificació:  Béns etnològics 
Tipologia: Pou 

Època: S. XVIII o anterior Cronologia:   1708 a documentació 

 
Descripció: Pou històric i el de més renom del poble. Es tracta d’un gran pou d’abeurada cobert per una 
capella de planta rectangular amb els murs atalussats amb remat piramidal. El front està orientat a migdia, 
cap al camí, l’obertura està rematada per un arc escarser. El clot té una gran fondària, de planta 
rectangular i està paredat amb maçoneria en sec aparellada per filades. A l’interior de la capella hi ha un 
travesser de fusta sense corriola, que va estar substituïda per una petita roda d’una bicicleta.  
Als costats del pou hi ha uns murs de pedra en sec que delimiten una plaça de planta allargada front al 
pou. Davant a la capella es conserven dues piques de pedra picada reutilitzades que es corresponen als 
mortarium d’uns molins d’olives, una d’elles es troba sencera i de l’altra només queda el fons. 
Cal indicar que als voltants del pou s’hi va identificar un jaciment arqueològic d’època antiga i medieval 
islàmica (veure Fitxa Catàleg JA 104). 
 
 
Estat actual: Bo. Tasques de manteniment periòdic. 
 
 
Intervencions: - 
 
 
 
 



 

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL 
 MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY 

 

FITXA Nº: P-AGN 3   2 

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS 
També anomenat Pou d'en Baló, nom de la casa vora el que es situa, amb aquest nom ja apareix en el 
Llibres d'Entreveniments l'any 1708. (Marí Cardona, 1981: 45). Sembla que una de les piques provenia dels 
Pous de Can Pep Vicent, que ja havien desaparegut. Fins a la guerra civil s'hi celebrava una ballada el dia 
de Sant Joan. (Marí Cardona, 1984: 483-484). Apareix representat al plànol de 1765 de García Martínez. 
Pou publicat el 2005 amb el núm. 59 (Serra Rodríguez,  2005: 132-133). 
Inventari de pous Consell d’Eivissa any 2003 Nº: 58 
 

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG  

GRAU DE PROTECCIÓ: Categoria B  
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 els elements propis que s’hi conserven. Murs de pedra en sec que 
defineixen els diferents espais que l’envolten; camí d’accés, plaça i feixes. 
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. 

Protecció específica: Sòl Rústic Protegit, Àrea Rural 
d’Interès Paisatgístic. 

Normativa: PTI 
BOIB, núm. 50, 31/03/2005 

 

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES  
 

 
 

Part posterior . 

 

 
 

Imatge del pou i de la plaça des del camí. 
 

 

 
 

Travesser interior. 
 

 

 
 

Clot del pou. 

 

 
 

Piques reutilitzades. 
 

 

6. 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: Juliol de 2013 
 



 

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL 
 MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY 

 

FITXA Nº: P-AGN 4   1 

DENOMINACIÓ Pou de Sant Gelabert FITXA Nº:  P- AGN 4 

 
1. DADES D’UBICACIÓ  

Parròquia:   Santa Agnès de Corona  Coordenades UTM:   357354 / 4322928 

Emplaçament/Adreça:  Camí de Corona de Dalt       Vénda de Sant Gelabert 
Referència cadastral: -  Règim jurídic i de propietat:  - 

Classe de sòl:  Rústic Protegit (SRP- ARIP) Ús actual:  Sense ús / Element Etnològic 
L’Entorn: Se situa 1,5 Km de distància a aproximadament, a l’est del poble de Sta. Agnès cap a Sant 
Mateu, a la vora septentrional de la carretera, a prop de can Damià de sa Torre.  

 

   

 

 
 
Vista frontal del pou. 
 

 
2. DADES DESCRIPTIVES 
Classificació:  Béns etnològics 
Tipologia: Pou 

Època: S. XVIII o anterior Cronologia:   1765 a documentació 

 
Descripció: Pou de gran renom tradicionalment que dóna el nom a la vénda. Brocal de planta circular i 
descobert, conformat per un mur gruixut fet de maçoneria de pedra irregular. En el perímetre del mur, 
orientat a tramuntana, presenta una obertura frontal amb ampit baixo i ampli, delimitat per brancals 
esbiaixats. Es diferencien clarament dos tipus de fàbriques, la superior es correspon a una intervenció 
moderna, realitzada amb abeurada de ciment. L’estructura del brocal més antic i més baixo que l’actual es 
diferència des del travesser interior cap a baix. El clot es de planta circular i paredat de maçoneria en sec. 
L’aigua es pouava amb el procediment antic, mitjançant una corda que es lliscava per dalt del travesser. 
Actualment presenta un altre travesser a la part superior de l’obertura a manera de llinda. A un costat del 
pou es conserva una pica de pedra ovalada de factura molt tosca. 
 
 
Estat actual: Bo. L’entorn necessita tasques de neteja i retirada de la vegetació que oculta l’estructura del 
pou. 
 
Intervencions: - 
 
 



 

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL 
 MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY 

 

FITXA Nº: P-AGN 4   2 

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS 
Segons J. Marí Cardona el pou fou renovat pocs anys abans de 1984. S'hi celebrava ball per Sant Pere fins 
mitjans del segle passat. (Marí Cardona, 1984: 498). El pou es troba localitzat al mapa de 1765 del capità 
d’enginyers José García Martínez (Arxiu General Militar de Madrid). 
Pou publicat el 2005 amb el núm. 61 (Serra Rodríguez,  2005: 136-137). 
Inventari de pous Consell d’Eivissa any 2003 Nº: 60 
 
4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG  

GRAU DE PROTECCIÓ: Categoria B  
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, els elements propis que s’hi conserven i l’entorn. 

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. 

Protecció específica: Sòl Rústic Protegit, Àrea Rural 
d’Interès Paisatgístic. 

Normativa: PTI 
BOIB, núm. 50, 31/03/2005 

 
5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES  

 

 
 

Interior del pou. 
 

 

 
 

Imatge lateral del pou des de la carretera, a un costat s’observa 
la pica. 

 

 
 

Pica de pedra. 
 

 

6. 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: Juliol de 2013 
 



 

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL 
 MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY 

 

FITXA Nº: P-AGN 5   1 

DENOMINACIÓ Pou des Pouàs FITXA Nº:  P- AGN 5 

 
1. DADES D’UBICACIÓ  

Parròquia:   Santa Agnès de Corona  Coordenades UTM:   357223 / 4321656 

Emplaçament/Adreça:  Polígon 13  Parcel·la 224      Vénda de Sant Gelabert 
Referència cadastral: 07046A013002240000TZ  Règim jurídic i de propietat:  Particular 

Classe de sòl:  Rústic Protegit (SRP- ARIP) Ús actual:  Sense ús / Element Etnològic 
L’Entorn: Se situa 2 Km de distància a aproximadament, al sud-est del poble de Santa Agnès, al peu del 
vessant est del promontori on es troba la cova d’es Pouàs. Feixes de conreu de secà al nord de la 
carretera que condueix a Sant Mateu per Sant Gelabert de Baix. 

 

   
 

 

 
 
Vista frontal del pou. 
 

 
2. DADES DESCRIPTIVES 
Classificació:  Béns etnològics 
Tipologia: Pou 

Època: S. XVI o anterior Cronologia:   1528 a documentació 

 
Descripció: Brocal alt de planta circular i descobert, amb parets grosses fetes de maçoneria de pedra 
irregular arrebossada. El front presenta una obertura amb un ampit reculat respecte als paraments 
exteriors. Per dalt del brocal es conserva el travesser de fusta sense la politja. El clot, de planta circular, 
està paredat de maçoneria en sec aparellada per filades, té una fàbrica molt irregular i segons les dades 
documentals els bonys que té la paret del clot permetien davallar fins a l’aigua. També constava d’una gran 
pica de pedra viva rodona i quasi enterrada, però aquesta no s’hi ha trobat.  
Cal indicar que als voltants del pou s’hi va identificar un jaciment arqueològic d’època antiga i medieval 
islàmica (veure Fitxa Catàleg JA 105). 
 
 
Estat actual: Regular. Encara que es manté l’estructura del pou s’observen pèrdues de pedres de paredar 
i del morter de junta de la maçoneria, sobretot al sòcol i als laterals de l’obertura. Entorn necessita tasques 
de neteja i retirada de la vegetació invasiva. 
 
 
Intervencions: - 
 
 
 



 

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL 
 MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY 

 

FITXA Nº: P-AGN 5   2 

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS 
La primera notícia que se'n troba en els Llibres d'Entreveniments és de 1528 amb el nom de Pouàs de 
Balansat, també es troba com Pouàs de Sant Gelabert el 1713 (Marí Cardona, 1981: 46). Anomenat en 
alguna ocasió Pouàs de Dalt (1800). Va donar nom a tota la rodalia que l'envolta. No es recorda cap ball al 
lloc. (Marí Cardona, 1984: 504). 
Pou publicat el 2005 amb el núm. 62 (Serra Rodríguez,  2005: 138-139). 
Inventari de pous Consell d’Eivissa any 2003 Nº: 61 
 

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG  

GRAU DE PROTECCIÓ: Categoria B  
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 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. 

Protecció específica: Sòl Rústic Protegit, Àrea Rural 
d’Interès Paisatgístic. 

Normativa: PTI 
BOIB, núm. 50, 31/03/2005 

 

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES  
 

 
 

Part posterior. 
 

 

 
 

Imatge lateral del pou on es pot observar la maçoneria desfeta. 

 

 
 

Interior del clot. 
 

 

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA  

- 

Data de registre de la fitxa: Juliol de 2013 
 



 

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL 
 MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY 

 

FITXA Nº: P-AGN 6   1 

DENOMINACIÓ Pou des Bruc FITXA Nº:  P- AGN 6 
 
1. DADES D’UBICACIÓ 
Parròquia:  Santa Agnès de Corona  Coordenades UTM:  355669 / 4320698 
Emplaçament/Adreça: Polígon 4  Parcel·la 17. Can Rota Vella.      Vénda des pla de Corona 
Referència cadastral:  07046A004000170000TW Règim jurídic i de propietat:  Particular 
Classe de sòl:  Rústic Protegit (SRP- ANEI) Ús actual:  Sense ús / Element Etnològic 
L’Entorn: El pou es localitza en el torrent des Bruc a ses Marrades. Queda al costat de ponent de la 
carretera de St. Rafel a Corona, on fa una pronunciada corba que travessa el torrent, just a la vora hi ha les 
restes d’un forn de calç, i al seu costat s’inicia el camí que segueix el curs del torrent on es troba el pou en 
mig d’una zona emboscada que conserva els antics murs de les feixes. 

 

 
 

 

 
 
Vista general de l’emplaçament del pou. 
 

 
2. DADES DESCRIPTIVES 
Classificació: Béns etnològics Època: - Cronologia:  - Tipologia: Pou 
 
Descripció: Pou situat en mig de l’antic torrent, quedant per baix d’un mur de feixa. D’estructura 
descoberta i planta de tendència quadrangular amb el clot paredat de maçoneria comuna, de poca 
fondària. Les seues parets s’adapten al retall de la cavitat de la roca, en part natural i en part artificial, 
aixecant-se  fins a la superfície del terreny. Sembla que es construí sense brocal, i si el tingué seria molt 
baixo i descobert. Una de les parets del clot té encastades dues biguetes de fusta a diferents alçàries. 
Actualment es troba eixut. 
 
 
Estat actual: Regular. Pou en estat d’abandó situat a un lloc pràcticament intransitat, actualment es troba 
cobert per la vegetació i sense cap element de protecció .  
 
 
Intervencions: - 
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS 
J. Marí Cardona el refereix, encara que sense poder datar-lo. No es recorda que s'hi fes ball. (Marí 
Cardona, 1984: 518) 
Pou publicat el 2005 amb el núm. 60 (Serra Rodríguez,  2005: 134-135). 
Inventari de pous Consell d’Eivissa any 2003 Nº: 59 
 
4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG 
GRAU DE PROTECCIÓ: Categoria B 
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, els elements propis que s’hi conserven. Els elements etnològics de l’entorn 
com són el forn de calç, el camí i els murs de feixes. 

Intervencions 
preferents 
 i admissibles: 

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

Protecció específica: Sòl Rústic Protegit, Àrea Natural 
d’Especial Interès.  Normativa: PTI 

BOIB, núm. 50, 31/03/2005 
 
5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES 
 
 

 
 

Vista general del pou. 

 

 
 

   Paredat del brocal. 
 
 
 
 

 
 

El forn de calç a l’entrada del camí que 
condueix al pou. 
 

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