
 

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL 
 MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY 

 

FITXA Nº: P-ANT 1   1 

DENOMINACIÓ Es Broll de Buscastell FITXA Nº:  P- ANT 1 

 
1. DADES D’UBICACIÓ  

Parròquia:   Sant Antoni de Portmany Coordenades UTM:   358321 / 4320433 

Emplaçament/Adreça:   Polígon 12  Parcel·la 135. Buscastell                      Vénda de Buscastell 
Referència cadastral:  07046A012001350000TT Règim jurídic i de propietat:  - 

Classe de sòl:  Rústic Protegit (SRP- ARIP) Ús actual:  Pou artesià 
L’Entorn: Zona tradicionalment agrícola desenvolupada en la vall Buscastell. El pou es troba en una feixa 
sobre el marge septentrional del torrent de Buscastell, a la capçalera de la vall.  

 

   
 

 

 
 

Imatge general del Broll. 
 

 
2. DADES DESCRIPTIVES 
Classificació:  Béns etnològics 
Tipologia: Pou 

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

Descripció: El Broll està considerat com un dels naixements d’aigua més importants de l’illa, i sobretot de 
la zona a la qual proveeix d’aigua, ja que l’activitat agrícola que es va generar a la vall de Buscastell es 
troba vinculada al sistema hidràulic tradicional que es desenvolupà en el curs del torrent on es troba un 
aqüífer que recull l’aigua de pluja i les sobrants d’altres fonts que es troben a la vall, i que en surten a la 
superfície a través del Broll. Es tracta d’un pou artesià connectat amb l’aqüífer per on sorgeix l’aigua a 
conseqüència de la pressió hidràulica. Estructuralment consta d’un gran coll cilíndric que s’aixeca uns 9 m 
per dalt del llit del torrent, construït amb maçoneria de pedra i terra. Aquesta fàbrica es correspon amb una 
reforma realitzada entre finals del S. XVIII i principis del S. XIX, que permeté introduir importants millores en 
l’explotació agrícola de la vall terres amunt de l’aqüífer, ja que originalment el pou se situava pràcticament 
al mateix nivell que el llit del torrent. L’aspecte actual del coll del pou és el producte d’unes obres de millora 
que es realitzaren el 1965, ja que la maçoneria es trobava molt deteriorada i es va folrar amb formigó. 
El Broll continua proveint d’aigua al sistema de canalitzacions de regadiu de les feixes de la vall, i era el 
que proporcionava la força motriu que ponia en funcionament els sis molins que es trobaven en el curs del 
torren d’amunt a baix. 
 
Estat actual: Bo. Encara que seria necessari desenvolupar tasques de manteniment de l’entorn, retirada i 
neteja de la vegetació arbustiva. 
 
Intervencions: - 
 
 



 

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL 
 MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY 

 

FITXA Nº: P-ANT 1   2 

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS 
Des de la segona meitat del S. XIII hi ha molins d'aigua documentats a la zona, que molt probablement 
aprofitaven l'aigua d'es Broll (Marí Cardona, 1990: 198). Fou ja al segle XVIII, amb les reformes il·lustrades, 
quan esdevingué el cultiu massiu de la vall, la qual cosa va estar propiciada per l’aixecament del coll del 
pou (Cirer, 2012: 33-34). Al plànol de Garcia Martínez de 1765 apareix amb el nom de "Fuente de 
Buscastell". Antigament s'hi celebrava una gran ballada, no és segur si per Sant Jaume o per Sant Maria, 
que es va deixar de celebrar per les baralles entre joves, els últims anys s'ha recuperat la ballada el dia de 
Sant Jaume (Mari Tur; Ferrer, 1987: 65). 
Sobre es Broll i la vall de Buscastell es troba una àmplia informació en els treballs de F. Cirer (1991; 2012). 
Pou publicat el 2005 amb el núm. 48 (Serra Rodríguez, 2005: 110-111).  
Inventari de pous Consell d’Eivissa any 2003 Nº: 47 
 

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 etnològics que s’hi conserven a l’entorn, sistemes de 
canalitzacions, accessos, marges i murs de 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 de la superfície del pou i del tram inicial dels dos ramals de la sèquia principal. 
 
 

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: Novembre de 2013 
 



 

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL 
 MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY 

 

FITXA Nº: P-ANT 10   1 

DENOMINACIÓ Pou de cala Salada FITXA Nº:  P- ANT 10 
 
1. DADES D’UBICACIÓ 
Parròquia:  Sant Antoni de Portmany Coordenades UTM:   352902 / 4319302 
Emplaçament/Adreça:  Polígon 10   Parcel·la  42. Cala Salada.              Vénda de Cas Ramons 
Referència cadastral:  07046A010000420000TU Règim jurídic i de propietat:  Particular 
Classe de sòl:  Rústic S.G. IS  Ús actual:  Sense ús / Element etnològic 
L’Entorn: Situat al fons del canal que desemboca a cala Salada, a pocs metres de distància de la mar, 
front al camí que descendeix cap a la platja. El pou s’ubica un terreny inclinat, abancalat amb murs de 
pedra en sec, el qual passa pràcticament desapercebut per la densa vegetació boscosa que creix als seus 
voltats. 

    

   
 

 

 
 

L’entorn del pou. 
 

 
2. DADES DESCRIPTIVES 
Classificació: Béns etnològics Època: - Cronologia:  - Tipologia: Pou 
Descripció: Pou descobert format per un brocal alt i estret encaixat entre el desnivell existent entre dos 
bancals. Està construït en maçoneria comuna i morter de calc, amb els paraments exteriors originalment 
arrebossats. El clot és de planta sensiblement circular paredat amb maçoneria de pedres irregulars. 
Presenta un ampit baixo conformat per una gran pedra calcària col·locada de cantell, al nivell de l’alçaria de 
l’ampit es troba el travesser de fusta encastat en l’interior del brocal, sobre el que es lliscava la corda del 
poal. Cal destacar les profundes osques que es poden apreciar en el travesser produïdes pel frec de la 
corda, i que són indicatives d’una intensiva extracció d’aigua al llarg del temps.  
En un lateral del brocal hi ha una petita pica encastada en el mur, on s’obre un conducte que connectava 
amb la pica situada a l’exterior, però en aquest cas es trobava al nivell del bancal superior, actualment 
aquesta pica ha desaparegut.  
A un costat del pou s’annexiona un mur baixo de pedra seca que junt a altres murs delimitaven una plaça 
quadrangular front al pou, que pràcticament és inapreciable per la profusa vegetació que envaeix el terreny. 
Estat actual: Regular. S’hi aprecien pèrdues del morter de junta de la maçoneria i de l’arrebossat dels 
paraments. El brocal ha perdut part de les pedres de la filada superior. Els arbres i vegetació que creixen 
als voltants del brocal a llarg termini li poden provocar danys per la pressió i el pes de les branques sobre 
l’estructura.  
Intervencions: - 
 
 



 

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL 
 MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY 

 

FITXA Nº: P-ANT 10   2 

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS 
No se'n troben referències en la bibliografia consultada, no obstant això per les característiques 
constructives del pou unit al sistema de pouar l’aigua, sembla que és molt antic. S'hi feien ballades per 
Santa Maria i Sant Ciriac (Marí Tur, Ferrer; 1987: 89). 
Pou publicat el 2005 amb el núm. 56 (Serra Rodríguez,  2005: 126-127). 
Inventari de pous Consell d’Eivissa any 2003 Nº: - 
 
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 amb les estructures que el cobreixen i els elements propis que s’hi 
conserven. Els elements de l’entorn com els murs de pedra seca que delimitaven la plaça. 

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: - Normativa:  

 
5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES 

 

 
 

Vista frontal del pou. 
 

 

 
 

        Detall del travesser amb les osques deixades  
        pel lliscar de la corda del poal. 
 
 

 
 

Interior del clot. 
 
 

 

 
 

Detall del conducte que 
abocava l’aigua a la pica. 

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



 

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL 
 MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY 

 

FITXA Nº: P-ANT 2   1 

DENOMINACIÓ Font Judista FITXA Nº:  P- ANT 2 

 
1. DADES D’UBICACIÓ  

Parròquia:   Sant Antoni de Portmany Coordenades UTM:   358215 / 4319737 

Emplaçament/Adreça:   Polígon 5  Parcel·la 22. Puig d’en Socarrat.            Vénda de Buscastell 

Referència cadastral:  07046A005000220000TS  Règim jurídic i de propietat:  - 

Classe de sòl:  Rústic Protegit (SRP- ANEI) Ús actual:  Sense ús / Element etnològic  
L’Entorn: La font se situa al fons d’un canal del vessant occidental del bosc d’en Pep d’en Beia, envoltada 
per murs de pedra en sec que organitzen l’espai immediat. A la font es va arribar des de un camí que part 
del molí de cas Cocons al marge oriental del torrent de Buscastell.  

 

   
 

 

 
 
Vista frontal de la font. 
 

 
2. DADES DESCRIPTIVES 
Classificació:  Béns etnològics 
Tipologia: Font 

Època: S. XVIII o anterior Cronologia:  - 

 
Descripció: El naixement d’aigua de la font està cobert per una fornícula rematada amb volta de perfil 
apuntat feta per aproximació de filades. La fornícula es troba encaixada en un mur de contenció de pedra 
seca situat al fons del canal. A un costat de l’obertura es conserven les restes d’una barrera de fusta amb 
pollegueres es va utilitzar per a protegir el buit del bestiar. 
Front a la font hi ha una petita plaça on convergeixen els dos camins que arriben al lloc, un es situa a 
ponent i l’altre a tramuntana, ambdós camins estan delimitats per murs de pedra seca. Al costat nord-oest 
s’ubica una bassa excavada en terra connectada amb la font per un canal, on s’evacuava l’excés d’aigua. 
Actualment la font està eixuta. 
 
 
Estat actual: Acceptable. No s’observen pèrdues de massa en la maçoneria que conforma la fornícula de 
la font i en els murs de l’entorn. Es tracta d’un paratge de destacable bellesa que conserva elements 
etnològics en un acceptable estat de conservació, encara que seria necessari desenvolupar algunes 
tasques de manteniment de l’entorn, retirada i neteja de la vegetació arbustiva. 
 
 
Intervencions: - 
 
 



 

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL 
 MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY 

 

FITXA Nº: P-ANT 2   2 

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS 
És segur que la font és molt antiga però no s’han trobat referències documentals que permetin donar-li una 
cronologia concreta. El 1855 es troba documentada la venda d'unes terres de Buscastell anomenades Font 
Judista (Marí Cardona, 1990: 257). Sembla que a les seues fines aigües les atribuïen propietats medicinals, 
que a més regaven un petit hort de la família de can Cocons (Cirer, 1991: 24) 
Font publicada el 2005 amb el núm. 49 (Serra Rodríguez, 2005: 112-113).  
Inventari de pous Consell d’Eivissa any 2003 Nº: 48 
 

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG  

GRAU DE PROTECCIÓ: Categoria A  
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:  La font i l’entorn amb els elements etnològics que s’hi conserven, sistemes de 
canalitzacions, bassa, accessos i murs de pedra en sec. 

Intervencions 
preferents 
 i admissibles: 

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

Protecció específica: Sòl Rústic Protegit, Àrea Natural 
d’Especial Interès (ANEI). 

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

 

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES  
 

 
 

  Volta de la fornícula. 
 

 

 
 

  Detall de la captació. 
 

 

 
 

Camí front a la font. 
 

 

 
 

Bassa excavada que connectava amb la font. 
 

 

 
 

Camí del costat de ponent. 
 

 

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA  

- 

Data de registre de la fitxa: Novembre de 2013 
 



 

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL 
 MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY 

 

FITXA Nº: P-ANT 3   1 

DENOMINACIÓ Pou des Escarabats FITXA Nº:  P- ANT 3 

 
1. DADES D’UBICACIÓ  

Parròquia:   Sant Antoni de Portmany Coordenades UTM:   357292 / 4318678 

Emplaçament/Adreça:   Polígon 12  Parcel·la 185. Hort de sa Plana.           Vénda de Buscastell 
Referència cadastral:  07046A012001850000TZ  Règim jurídic i de propietat:  - 

Classe de sòl:  Rústic Comú (SRC- SRG) Ús actual:  Sense ús / Element etnològic 
L’Entorn: A la vora occidental del camí que recorre la vall de Buscastell, a prop de la cruïlla amb la 
carretera de St. Rafel a Sta. Agnès. 

 

   
 

 

 
 
Imatge del pou a la vora del camí. 
 

 
2. DADES DESCRIPTIVES 
Classificació:  Béns etnològics 
Tipologia: Pou 

Època: S. XVIII o anterior Cronologia:  1709 a documentació 

 
Descripció: El brocal del pou està semidestruït, per les restes que s’hi conserven sembla que era planta 
circular i es tractava d’un pou descobert. La fàbrica es troba realitzada amb maçoneria de pedra comuna i 
amb els paraments originalment arrebossats. L’actual coll del pou està construït amb blocs de formigó però 
amb unes dimensions i forma que s’adapten a la corbada que defineix la planta del clot, la part superior es 
cobreix amb una reixa de ferro. Aquesta obra es realitzà cap als anys cinquanta o seixanta del S. XX.  
 
 
Estat actual: Regular-dolent.  Gran part de l’estructura original del pou ha desaparegut. En les restes que 
romanen s’observen despreniments de pedres en la superfície del mur del brocal i naixement d’herbes. A 
l’entorn immediat se situen dos pals de formigó per a la línia elèctrica així com caixes de registre que 
desvirtuen la imatge del pou. 
 
 
Intervencions: - 
 
 
 
 
 
 



 

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL 
 MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY 

 

FITXA Nº: P-ANT 3   2 

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS 
Segons les referències documentals es tracta del mateix pou que el 1709 era conegut com pou de 
Buscastell, i el 1757 s’identificava amb  pou des Carbó (Marí Cardona, 1990: 344-345). El pou es troba 
localitzat al mapa de 1765 del capità d’enginyers José García Martínez amb el nom de “Pozo del Rafalet” 
(Arxiu General Militar de Madrid). 
Sembla que s'hi celebraven ballades per Sant Joan i Santa Maria (Marí Tur, 1980: 29). 
Pou publicat el 2005 amb el núm. 50 (Serra Rodríguez, 2005: 114-115).  
Inventari de pous Consell d’Eivissa any 2003 Nº: 49 
 
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:  Les restes del pou i la fàbrica del coll.  

Intervencions 
preferents 
 i admissibles: 

IP:  Restauració, conservació i consolidació de l’estructura que es conserva del 
pou.  
 
IA: Tasques de neteja superficial, manteniment de la font i de l’entorn. 

Protecció específica: - Normativa:  

 
5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES  
 

 
 

Part posterior del pou. 
 

 

 
 

Vista lateral. 

 
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: Novembre de 2013 
 
 



 

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL 
 MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY 

 

FITXA Nº: P-ANT 4   1 

DENOMINACIÓ Pou de Forada FITXA Nº:  P- ANT 4 

 
1. DADES D’UBICACIÓ  

Parròquia:   Sant Antoni de Portmany Coordenades UTM:   358418 / 4317343 

Emplaçament/Adreça:   Polígon 16  Parcel·la 4. Forada.                              Vénda de Forada 
Referència cadastral:  07046A016000040000TQ  Règim jurídic i de propietat:  - 

Classe de sòl:  Rústic Comú / Forestal Ús actual:  Sense ús / Element etnològic  
L’Entorn: Zona d’interior al costat oriental de la carretera de St. Rafel a Sta. Agnès poc abans d’arribar a la 
cruïlla amb el camí de Forada. El pou se situa a l’inici del torrent envoltat per pins. 

 

   
 

 

 
 
Vista frontal del pou. 

 
2. DADES DESCRIPTIVES 
Classificació:  Béns etnològics 
Tipologia: Pou 

Època: - Cronologia:  - 

 
Descripció: Pou cobert amb una estructura o capella de grans dimensions annexa a una paret de feixa. 
Presenta una planta rectangular feta de maçoneria comú abeurada, rematada amb una estructura poc 
habitual en aquest tipus d’elements, que es tracta d’un terrat pla amb forjat de biguetes de fusta de savina i 
entrebigat de tegell. A dins conserva el travesser de fusta sense la politja, és de gran llargada amb els 
encastaments reforçats interiorment amb capçals també de fusta. El clot, de planta rectangular, té el tram 
superior aparedat de maçoneria aparellada per filades. 
Davant a la capella, a cada costat, se situen dues piques de pedra tallada que són d’elements reutilitzats ja 
que es tracten dels mortarium de molins d’olives d’època antiga. Una d’elles està en un bon estat de 
conservació, l’altra està incompleta i inserida en la plataforma frontal del pou.  
 
 
Estat actual: Bo. Caldria millorar el sistema de protecció o seguretat de l’obertura de la capella ja que 
actualment presenta una precària tela metàl·lica sustentada per barres de ferro. 
 
 
Intervencions: - 
 
 
 
 



 

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL 
 MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY 

 

FITXA Nº: P-ANT 4   2 

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS 
Encara que J. Marí Cardona afirma que "certament és molt antic" no es troben dades escrites que el 
refereixin (Marí Cardona, 1990: 349). 
Pou publicat el 2005 amb el núm. 51 (Serra Rodríguez, 2005: 116-117).  
Inventari de pous Consell d’Eivissa any 2003 Nº: 50 
 

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 l’entorn amb els elements etnològics que s’hi conserven, accessos i murs 
de pedra en sec. 

Intervencions 
preferents 
 i admissibles: 

IP:  Restauració, conservació i consolidació de l’estructura i els elements de la 
font. Conservació de la seua fisonomia original. Millora dels elements de 
seguretat de la capella.  
IA: Tasques de neteja superficial, manteniment del pou i de l’entorn. 

Protecció específica: - Normativa:  
 

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES  
 

 
 

Travesser de fusta i coberta. 
 

 

 
 

  Imatge lateral del pou i el seu entorn. 
 

 

 
 

Mortarium reutilitzat. 
 

 

 
 

Pica seccionada. 

 

 
 

Interior del pou. 
 

 

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA  

- 

Data de registre de la fitxa: Novembre de 2013 
 



 

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL 
 MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY 

 

FITXA Nº: P-ANT 5   1 

DENOMINACIÓ Pou Bo FITXA Nº:  P- ANT 5 

 
1. DADES D’UBICACIÓ  

Parròquia:   Sant Antoni de Portmany Coordenades UTM:   357938 / 4317882 aprox. 

Emplaçament/Adreça:   Polígon 5  Parcel·la 188       Vénda de Forada 

Referència cadastral:  07046A005001880000TA  Règim jurídic i de propietat:  Particular 

Classe de sòl:  Rústic Comú (SRC- SRG) Ús actual:  Sense ús / Element Etnològic 
L’Entorn:  Carretera de St. Rafel a Sta. Agnès, a uns 600 m de distància passada la cruïlla amb el camí de 
Forada, se situa el pou al costat de llevant de la carretera, en els terrenys d’una finca privada. 

 

   
 

 

 
 
 

 

 
2. DADES DESCRIPTIVES 
Classificació:  Béns etnològics 
Tipologia: Pou 

Època: S. XVIII o anterior Cronologia:   1760 a documentació 

 
Descripció: Segons la bibliografia consultada de 2005, el brocal del pou va ser desmuntat, conservant-se 
solament el clot de planta circular que en la seua major part estava paredat de maçoneria de pedra en sec. 
La part superior conservava restes de la maçoneria del antic coll, tapat amb taules de fusta. A través d’una 
fotografia antiga es coneix que es tractava d’un pou descobert de característiques similars als d’altres pous 
antics de l’illa. Constava d’un brocal alt construït de maçoneria comuna arrebossada, presentava una gran 
obertura frontal protegida per un ampit format per una gran llosa de pedra. Els darreres anys conservava el 
travesser de fusta i la corriola. 
Durant la inspecció recent del terreny on s’ubiquen les restes del pou no va ser possible localitzar-lo i 
documentar-lo ja que se situa en una finca privada i no es va poder accedir. 
 
 
Estat actual: Brocal enderrocat, i segons la documentació consultada a l’any 2005 les restes del pou 
corresponents al clot i part del coll es conservaven bé. 
 
 
Intervencions: - 
 
 
 
 



 

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL 
 MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY 

 

FITXA Nº: P-ANT 5   2 

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS 
Ja se’n troben referències documentals en els Llibres d'Entreveniments el 1760. (Marí Cardona, 1981: 32, 
en aquesta publicació també s'hi pot veure una fotografia del pou abans de perdre el brocal). "Aquest vell 
pou donà nom a tota la seua rodalia" (Marí Cardona, 1990: 344). 
Pou publicat el 2005 amb el núm. 52 (Serra Rodríguez,  2005: 118-119). 
Inventari de pous Consell d’Eivissa any 2003 Nº: 51 
 
4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG  

GRAU DE PROTECCIÓ: Categoria C  
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:  Les estructures conservades de l’antic pou i el seu entorn. 

Intervencions 
preferents 
 i admissibles: 

IP:  Conservació i consolidació de les estructures de l’antic pou. En aquest 
sentit podria plantejar-se la reconstrucció del brocal del pou d’acord a la 
documentació gràfica conservada. Aquesta intervenció contribuiria a la 
preservació dels elements de l’antiga estructura que hi romanen.  
IA: Tasques de neteja superficial, manteniment de les restes del pou i de 
l’entorn. 

Protecció específica: - Normativa:  

 
5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES  
- 
 
6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA  
 

 
 

Imatge del brocal del pou abans de la seua desaparició. 
 

Font: J. Marí Cardona (1981: 40). 
 
 
Data de registre de la fitxa: Novembre de 2013 
 
 
 
 



 

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL 
 MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY 

 

FITXA Nº: P-ANT 6   1 

DENOMINACIÓ Pou de Santa Agnès FITXA Nº:  P- ANT 6 

 
1. DADES D’UBICACIÓ  

Parròquia:   Sant Antoni de Portmany Coordenades UTM:   353518 / 4317112 

Emplaçament/Adreça:   Polígon 3  Parcel·la 169. Sa Capella.           Vénda de cas Ramons   
Referència cadastral: 07046A003001690000TW   Règim jurídic i de propietat:  Particular 

Classe de sòl:  Rústic Comú (SRC- SRG) Ús actual:  Sense ús  
L’Entorn: A la vora del camí que descendeix cap a la cova de Santa Agnès, a l’altra banda del mur de 
pedra que delimita el camí a llevant. El pou es troba a una zona emboscada, totalment cobert per la 
vegetació.  

 

   
 

 

 
 

Part posterior del pou amb les estructures 
adossades al seu costat. 
 

 
2. DADES DESCRIPTIVES 
Classificació:  Béns etnològics 
Tipologia: Pou 

Època: S. XVIII o anterior Cronologia:   1702 a documentació 

Descripció: Pou situat a prop de la cova de Santa Agnès, difícilment recognoscible per trobar-se totalment 
cobert per la vegetació i emmascarat per una mena de fornícula que s’orienta al camí. La capella que el 
cobreix és de planta quadrangular, encara que el clot és circular i així es manifesta la prolongació del brocal 
a l’interior de la capella. Els paraments estan construïts amb maçoneria comuna arrebossada. La part 
frontal s’orienta cap al migdia amb una obertura allindanada rematada amb lloses de marès, presenta un 
ampit d’escassa amplària, reculat respecte als paraments exteriors. A l’interior el travesser és de fusta, 
situat molt a prop de la coberta, la qual cosa pot indicar que originalment era descobert, té una corriola de 
ferro encastada en el sostre. El clot està paredat i referit. 
Entre el pou i la fornícula es construí una caseta feta amb maons i coberta de fibrociment per a albergar 
una motobomba ja en desús perquè el pou està eixut. La fornícula és d’obra realitzada amb lloses de 
marès, de coberta prismàtica amb una obertura en arc pseudolobulat. Aquesta se situa al lateral oest del 
pou, al costat, el mur que delimita el camí es troba remuntat, intuint-se una possible intenció d’ocultar la 
visualització del pou.   
 
Estat actual: Pèssim. Important pèrdua de massa de la maçoneria de l’ampit, està molt erosionat sobretot 
a la seua part baixa. La coberta de lloses presenta esquerdes en la unió amb els murs laterals. La capella 
presenta reparacions fetes de ciment. La profusa vegetació que el cobreix pot casar danys a l’estructura del 
pou. Malgrat això la capella encara és recuperable. 
Intervencions: - 

 



 

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL 
 MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY 

 

FITXA Nº: P-ANT 6   2 

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS 
"D'aquest antic pou ja abandonat i en camí de desaparèixer, situat just vora la Cova de Santa Agnès, Sant 
Antoni, es troben dades el 1702" (Marí Cardona, 1990: 357). 
No se’n troba recollit en la publicació de 2005 a càrrec de J.J. Serra Rodríguez. 
Inventari de pous Consell d’Eivissa any 2003 Nº: 52 
 
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. Retirada de la vegetació. Recuperació de la seua fisonomia original. 
 
IA: Tasques de neteja superficial, manteniment del pou i de l’entorn. 

Protecció específica: - Declaració:   

 
5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES  
 

 
 

Lloses de la coberta. 
 

 

 
 

         Imatge del front de la capella. 
 

 

 
 

Porta del pou. 

 

 
 

Travesser i corriola. 
 

 
 

 

 
 

Interior del pou. 
 

 

 
 

Fornícula construïda al costat del pou. 

 
6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA  

- 

Data de registre de la fitxa: Octubre de 2014 
 



 

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL 
 MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY 

 

FITXA Nº: P-ANT 7   1 

DENOMINACIÓ Pou des Morer FITXA Nº:  P- ANT 7 

 
1. DADES D’UBICACIÓ  

Parròquia:   Sant Antoni de Portmany Coordenades UTM:   354125 / 4316880 

Emplaçament/Adreça:   Polígon 3  Parcel·la 107. Sa Vorera.             Vénda de sa Vorera   
Referència cadastral: 07046A003001070000TB  Règim jurídic i de propietat:  Particular 

Classe de sòl:  Rústic comú (SRC- SRG) Ús actual:  Sense ús  
L’Entorn: Zona agrícola a tramuntana del camí de sa Vorera, a poc més de un quilòmetre del nucli urbà de 
Sant Antoni. El pou se situa al costat d’una sènia, en un entorn que conserva sistemes de regatge 
tradicionals.  

 

   
 

 

 

 
Vista general del pou cobert per la vegetació. 

 
 

 
2. DADES DESCRIPTIVES 
Classificació:  Béns etnològics 
Tipologia: Pou 

Època: S. XVII – S. XVIII Cronologia:   1735 a documentació 

 
Descripció: Pou cobert amb capella, difícilment recognoscible a simple vista per trobar-se totalment 
amagada per les branques d’un gran arbust. La capella és de planta quadrangular amb coberta plana, 
construïda en maçoneria comuna. El clot és de secció rectangular i està paredat de maçoneria amb restes 
d’arrebossat en els paraments. Conserva el travesser de fusta sense la politja. No hi ha rastres de la pica 
de pedra viva que es cita en la descripció del pou publicada el 2005, sembla que a més tenia una altra 
desapareguda anteriorment. 
El pou se situa al costat d’una sènia junt a un gran safareig.  
 
 
Estat actual: Regular. La profusa vegetació que cobreix la capella dificulta fer una valoració determinant 
del seu estat de conservació, en qualsevol cas cal considerar els danys que li pot provocar a llarg termini la 
pressió i pes de les branques sobre la capella.  
Les piques del pou han estat espoliades, pràctica que també es va poder comprovar en altres pous 
documentats en el catàleg, s’haurien d’adoptar les mesures necessàries perquè no se succeeixin aquest 
actes. 
 
Intervencions: - 
 
 



 

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL 
 MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY 

 

FITXA Nº: P-ANT 7   2 

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS 
El nom de Pou des Morer es troba documentat en els Llibres d'Entreveniments ja el 1653 (Marí Cardona, 
1981: 32), encara que tant es pot tractar d'aquest com d'un altre pou del mateix nom que es troba a  Sant 
Agustí (Pou de Pere Serra). El 1735 ja es troba documentat en seguretat a la vénda des Cap Blanc. 
Sembla que antigament s'hi feia ballada, però no es clar si per Sant Jaume o Santa Maria (Marí Cardona, 
1990: 354). Al plànol de García Martínez de 1765 apareix com “Pozo del Moral”. 
Pou publicat el 2005 amb el núm. 54 (Serra Rodríguez, 2005: 122-123). 
Inventari de pous Consell d’Eivissa any 2003 Nº: 53 
 

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. Cal considerar la conservació dels 
elements etnològics de l’entorn com és els sistemes de regatge tradicionals conformats per la sènia, el 
safareig, canalitzacions i els murs de feixes. 

Intervencions 
preferents 
 i admissibles: 

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

Protecció específica: - Normativa:  
 

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES  
 

 
 

Sènia. 

 

 
 

Localització del pou al costat de la sènia. 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

Detall del travesser. 
 

 

 
 

Interior del clot. 

 

 
 

Safareig. 
 

 

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: Setembre de 2013 
 



 

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL 
 MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY 

 

FITXA Nº: P-ANT 8   1 

DENOMINACIÓ Pou de cas Ramons FITXA Nº:  P- ANT 8 
 
1. DADES D’UBICACIÓ 
Parròquia:  Sant Antoni de Portmany Coordenades UTM:   354157 / 4318314 
Emplaçament/Adreça:  Polígon 3  Parcel·la 145. Puig des Castell.                  Vénda de Cas Ramons 
Referència cadastral: 07046A003001450000TQ     Règim jurídic i de propietat:  Particular 
Classe de sòl:  Rústic Protegit  (SRP- ANEI) Ús actual:  Pou 
L’Entorn: Situat en la finca que actualment rep el nom de can Jordi, localitzada a l’est de la carretera de 
St. Antoni en direcció a Corona. El pou es troba al costat de llevant de la casa, al fons d’un canal abancalat 
amb murs de pedra en sec.  

    

 
   

 

 
 
L’entorn del pou, es troba encastat en el mur d’un 
bancal. 

 
2. DADES DESCRIPTIVES 
Classificació: Béns etnològics Època: S. XVIII o anterior Cronologia:  1737 a documentació Tipologia: Pou 
Descripció: El pou se situa en una petita plaça inserit en el mur d’un bancal fet de pedra en sec. El brocal 
està constituït per dos alts i robustos matxons que s’adossen al mur assenyalat.  Estan construïts en 
maçoneria comuna amb els paraments exteriors arrebossats. Actualment el pou està descobert, però a la 
part superior del brocal es conserven les restes d’unes lloses de pedra indicatives que antigament tindria 
una coberta plana. L’obertura del pou està protegida per un ampit de maçoneria, el clot és de planta circular 
realitzat també en paredat comú, a l’interior conserva una singular escala formada per tions de savina 
travessats i encastats en el parament que permetien baixar fins al fons del pou. El travesser també és de 
savina, però no conserva la corriola original que va ser substituïda per una altra de ferro, segons les dades 
bibliogràfiques de l’any 2005, el travesser tenia un grafit incís amb l’any 1938, que correspondria a la data 
de la seua instal·lació. Però aquest grafit  no s’ha pogut documentar ja que a l’actualitat l’obertura del pou 
es troba tapada per una gran llosa circular de formigó. L’exterior immediat del pou es troba pavimentat amb 
lloses de pedra, i sobre aquestes, a un costat hi ha una petita pica rectangular tallada en marès.  
El pou encara té aigua que s’utilitza per al proveïment de la finca. 
 
Estat actual: Regular. S’hi aprecien petites pèrdues del morter de junta de la maçoneria, creixement de la 
vegetació a la superfície dels parament. Inadequat element de protecció i tancament de l’obertura ja que es 
tracta d’una pesada llosa de formigó que carrega tot el pes sobre l’estructura i el travesser del pou, la qual 
cosa pot provar-li danys.   
Intervencions: - 
 



 

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL 
 MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY 

 

FITXA Nº: P-ANT 8   2 

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS 
Se'n troben referències en els Llibres d'Entreveniments ja el 1737 (Marí Cardona, 1981: 32). Es localitza 
vora la casa de Can Jordi, que molt probablement és la casa que antigament es deia de Cas Ramons, nom, 
a més del pou, de la vénda (Marí Cardona, 1990: 357). 
Pou publicat el 2005 amb el núm. 53 (Serra Rodríguez,  2005: 120-121). 
Inventari de pous Consell d’Eivissa any 2003 Nº: - 
 
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 amb les estructures que el cobreixen i els elements propis que s’hi 
conserven. Els elements de l’entorn com els murs de pedra seca i el paviment que precedeix al pou. 

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 Natural 
d’Especial Interès.  Normativa: PTI 

BOIB, núm. 50, 31/03/2005 

 
5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES 

 

 
 

      Vista frontal del pou. 
 

 

 
 

       Interior del pou amb els tions de savina. 
 
 

 
 

       Paviment i pica front al pou. 

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



 

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL 
 MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY 

 

FITXA Nº: P-ANT 9   1 

DENOMINACIÓ Pou d’en Rotes des Pla FITXA Nº:  P- ANT 9 

 
1. DADES D’UBICACIÓ  

Parròquia:   Sant Antoni de Portmany Coordenades UTM:   356194 / 4316151 

Emplaçament/Adreça:   Polígon 6  Parcel·la 120       Vénda des Pla 
Referència cadastral:  07046A006001200000TD  Règim jurídic i de propietat:  Particular 

Classe de sòl:  Rústic Comú (SRC- SRG) Ús actual:  Sense ús / Element Etnològic 
L’Entorn: El pou se situa al costat d’una agrupació de tres cases conegudes com can Gibert , can Bernat i 
can Rotes des Pla envoltats per terrenys de cultiu de secà, al sud del torrent de Buscastell. S’hi accedeix 
per un camí de terra que part del camí de s’Olivera en direcció est.  

    

   
 

 

 
 

El pou front a la casa de can Bernat. 
 

 
2. DADES DESCRIPTIVES 
Classificació:  Béns etnològics 
Tipologia: Pou 

Època: S. XVIII o anterior Cronologia:   1785 a documentació 

 
Descripció: Situat a l’oest de l’agrupació de cases front una placeta on se celebrava un gran ball 
anualment, delimitada per murs baixos de pedra en sec fent una cantonada on s’ubica el pou. Presenta un 
brocal de murs grossos amb una coberta plana, encara que segons sembla antigament era descobert. Els 
paraments estan construïts amb maçoneria comuna abeurada, referits i emblanquinats.  
La part frontal s’orienta a llevant amb una obertura en arc allindanat i un ampit de menor amplada, reculat 
respecte als paraments exteriors que podria correspondre a l’antic brocal sobre el que després es construí 
la capella. Al costat sud del buit, incrustada en el mur, hi ha una petita pica que mitjançant un canal 
connecta amb una pica major feta d’obra construïda sobre el mur que tanca la plaça. En aquest costat, a la 
paret del brocal, també s’observa una argolla de ferro que servia per lligar-hi les cavalcadures. 
El buit es troba tancat per una porta de taules de fusta, la qual cosa va impedir documentar l’interior del 
pou. Però segons les dades bibliogràfiques de l’any 2005, en conservava el travesser i la corriola tot de 
fusta, el cot era de planta rectangular. 
 
Estat actual: Regular. Els revestiments de calç dels paraments es troben molt deteriorats, també s’hi 
aprecien pèrdues del morter de junta de la maçoneria. Reparacions fetes amb morter de ciment poc adites. 
Creixement incontrolat de la vegetació en la superfície de la coberta del pou. Manca de manteniment 
periòdic. 
Intervencions: - 

 



 

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL 
 MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY 

 

FITXA Nº: P-ANT 9   2 

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS 
Antigament conegut com a Pou de Cas Simons, documentat ja el 1785, nom també del grup de tres cases 
junt a les quals es troba, i es per això que també se'l coneix amb el nom de qualsevol d'elles, Can Gibert, 
Can Rotes i Can Bernat. (Marí Cardona, 1981: 36; i 1990: 358). Fins a finals del segle XIX s'hi celebrava 
ballada per Santa Maria. (Marí Tur, Ferrer; 1987: 93) 
Pou publicat el 2005 amb el núm. 55 (Serra Rodríguez,  2005: 124-125). 
Inventari de pous Consell d’Eivissa any 2003 Nº: 54 
 
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 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. 

Protecció específica: - Normativa:  

 
5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES  

 

 
 
Vista frontal del pou. 
 

 

 
 
Lateral on es situa la pica. 
 

 
6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA  

- 

Data de registre de la fitxa: Desembre de 2013 
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