CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Font Nova / Font d’en Verd

FITXA Nº:

P- MAT 1

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Mateu d’Albarca
Coordenades UTM: 358750 / 4320617
Emplaçament/Adreça: Polígon 12 Parcel·la 131. Buscastell.
Vénda de Can Miquel Cires
Règim jurídic i de propietat: Particular
Referència cadastral: 07046A012001310000TG
Classe de sòl: Rústic Protegit (SRP- ARIP)
Ús actual: Font
L’Entorn: La font se situa al fons del marge occidental del torrent d’en Verd o de sa Tanca que desemboca
en el de Buscastell, en un paratge cobert per la vegetació natural de pins i brolla. S’hi arriba des d’un estret
carrerany que part del costat de llevant de can Verd.

Vista frontal de la font.
2. DADES DESCRIPTIVES
Classificació: Béns etnològics
Època: Cronologia: Tipologia: Font
Descripció: Sorgència d’aigua que brolla d’un clot natural baix la vertical rocosa del costat de ponent del
torrent, l’únic element constructiu que presenta és un mur de maçoneria en sec de pedra irregular en el
qual també s’inclouen grans blocs de pedra. La paret se situa al costat septentrional de la font, en presenta
un traçat trencat, essent com una prolongació de la sendera que arriba a la font, encara que es tracta d’un
mur de contenció per evitar l’obstrucció de la font davant d’eventuals despreniments i d’avingudes d’aigua
del torrent. De la font actualment brolla l’aigua abundantment que aprofiten els propietaris de la finca de can
Verd. Front al naixement de l’aigua hi ha instal·lada una motobomba.
Estat actual: Acceptable.
Intervencions: -

FITXA Nº: P-MAT 1 1

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Font que segurament és molt antiga però no s’han trobat referències documentals que permetin donar-li
una cronologia concreta. En també rebre el nom d’en Verd (Cirer, 1991: 24)
Font publicada el 2005 amb el núm. 63 (Serra Rodríguez, 2005: 140-141).
Inventari de pous Consell d’Eivissa any 2003 Nº: 62
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: La font i l’entorn amb els elements etnològics que s’hi conserven, com és l’accés
des de la finca de can Verd.
IP: Restauració, conservació i consolidació de l’estructura i els elements de la
Intervencions
font. Conservació de la seua fisonomia original.
preferents
i admissibles:
IA: Tasques de neteja superficial, manteniment de la font 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

L’exterior de la font.

Sorgència en la roca natural.

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
Data de registre de la fitxa: Juliol de 2013

FITXA Nº: P-MAT 1 2

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Pou de s’Olivar

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Mateu d’Albarca

FITXA Nº:

P- MAT 10

Coordenades UTM: 361816 / 4322367

Emplaçament/Adreça: Polígon 15 Parcel·la 47. Sant Mateu.
Vénda de Besora
Referència cadastral: 07046A015000470000TS
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic comú
Ús actual: Pou
L’Entorn: A l’est del poble de St. Mateu, en direcció a St. Miquel, terrenys de conreu situats al pla que
s’estén al peu del vessant de llevant del puig d’en Sopes, a prop del naixement del riu de Santa Eulària. El
pou se situa en una finca rural associada a l’antiga finca matriu de can Toni de s’Olivar, que es troba a
l’altra banda de la carretera.

Imatge de l’entorn del pou.

2. DADES DESCRIPTIVES
Classificació: Béns etnològics
Tipologia: Pou

Època: S. XVIII o anterior

Cronologia: -

Descripció: El pou es troba en mig els terrenys de conreu limitat per marges de pedra en sec.
Tipològicament es tracta d’un pou descobert de brocal alt de planta circular, conformat per un mur fet de
maçoneria comuna lligada amb morter de terra i calç. El front presenta una obertura rectangular amb ampit
baix reculat respecte als murs laterals, rematat per una branca gruixuda a manera de travesser. El clot és
de planta oval, construït en maçoneria aparellada per filades, i encara en té aigua. Conserva un sistema
d’extracció de l’aigua arcaic consistent en un simple travesser de fusta encastat en l’interior del brocal,
sobre el que es lliscava la corda del poal.

Estat actual: Bo. S’hi observen petites pèrdues del morter de junta de la maçoneria per efecte de l’erosió.
Precaris elements de protecció del tancament de l’obertura del pou i de la coberta utilitzant una simple tela
metàl·lica i un palet de fusta.

Intervencions: -

FITXA Nº: P-MAT 10 1

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
No s’han trobat referències directes sobre el pou en la bibliografia publicada, però es coneix que s’Olivar de
Balansat ja s’esmenta des del 1676 i sembla que amb aquest nom es designava una petita comarca. Can
Toni de s’Olivar o S’Olivar d’es Racó hi apareix documentada el 1785 (Marí Cardona, 1984: 424).
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 i els elements propis que s’hi conserven. Els elements del l’entorn com són
els murs de pedra en sec que delimiten les feixes dels costats del pou.
IP: Restauració, conservació i consolidació de l’estructura i els elements del
Intervencions
pou. Conservació de la seua fisonomia original.
preferents
i admissibles:
IA: Tasques de neteja superficial, manteniment del pou i de l’entorn.
Protecció específica:

-

Normativa:

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Vista lateral des del camí.

Imatge frontal del pou.

Interior del pou.

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
Data de registre de la fitxa: Agost de 2013

FITXA Nº: P-MAT 10 2

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Pou des Trull

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Mateu d’Albarca

FITXA Nº:

P- MAT 2

Coordenades UTM: 358803 / 4322778

Emplaçament/Adreça: Polígon 13 Parcel·la 161. Pla de Sant Gelabert. Vénda de sa Noguera
Referència cadastral: 07046A013001610000TS
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic Protegit (SRP- ARIP)
Ús actual: Pou
L’Entorn: Pou situat la vora meridional de carretera de St. Mateu a Sta. Agnès al pla de Sant Gelabert, als
terrenys de l’antiga casa coneguda com es Trull.

Vista frontal del pou.

2. DADES DESCRIPTIVES
Classificació: Béns etnològics
Tipologia: Pou

Època: S. XVII o anterior

Cronologia: 1614 a documentació

Descripció: Brocal de planta circular i descobert, conformat per un mur gruixut fet de maçoneria comuna
arrebossada. El front del pou s’orienta cap als camps de conreu al sud. Presenta una obertura rectangular
amb ampit baix reculat respecte als murs laterals. Actualment té una coberta de taulons fitxats amb pedres,
i una precària porta de taules. A un costat del brocal hi ha una pica quadrada d’abeurada revestida amb
ciment. Els propietaris de la finca encara aprofiten l’aigua del pou.

Estat actual: Regular. Pèrdua de massa de la maçoneria per l’acció de l’erosió i del salobre que també ha
afectat a l’arrebossat, sobretot al sòcol i a les arestes del mur del brocal. Precari sistema de coberta i de
tancament de l’obertura del pou.

Intervencions: -

FITXA Nº: P-MAT 2 1

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
No es troben noticies directes sobre el pou. La casa anomenada des Trull, el qual conserva, i a la que
pertany el pou, es documenta des de 1614. (Marí Cardona, 1981: 47; 1984: 401).
Pou publicat el 2005 amb el núm. 64 (Serra Rodríguez, 2005: 142-143).
Inventari de pous Consell d’Eivissa any 2003 Nº: 63
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:
Protecció específica:

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.
Sòl Rústic Protegit, Àrea Rural
d’Interès Paisatgístic.

Normativa:

PTI
BOIB, núm. 50, 31/03/2005

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Imatge del pou des de la carretera.

Vista lateral del pou.

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
Data de registre de la fitxa: Juliol de 2013

FITXA Nº: P-MAT 2 2

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Pou de sa Noguera

FITXA Nº:

P- MAT 3

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Mateu d’Albarca
Coordenades UTM: 358327 / 4323089
Emplaçament/Adreça: Polígon 13 Parcel·la 129. Puig de sa Cova. Vénda de sa Noguera
Referència cadastral: 07046A013001290000TH
Règim jurídic i de propietat: Classe de sòl: Rústic Protegit (SRP- ANEI)
Ús actual: Sense ús / Element Etnològic
L’Entorn: El pou se situa a la vora d’un camí de terra al peu del vessant nord-est del puig d’en Roig de
Dalt, a menys d’un quilòmetre a l’oest del pla d’Albarca. El camí surt del costat septentrional de la carretera
de St. Mateu a Sta. Agnès.

Vista del pou des del camí.

2. DADES DESCRIPTIVES
Classificació: Béns etnològics
Tipologia: Pou

Època: S. XVII o anterior

Cronologia: 1672 a documentació

Descripció: El pou s’ubica a la vora del camí, davant un mur de contenció de pedra seca. Presenta un
brocal alt de planta sensiblement rectangular amb les parets laterals rectes i la part darrera arrodonida,
construït amb maçoneria comuna lligada amb argamassa de terra argilosa i calç, amb una coberta muntada
amb grans lloses de pedra. El front s’obre cap al camí, mitjançant un buit rectangular amb llinda monolítica,
per baix l’ampit està format per una altra gran llosa col·locada de cantell, reculada respecte als murs
laterals. Conserva un robust travesser de fusta però sense la politja. El clot és de planta circular paredat de
maçoneria aparellada per filades. Al costat sud-est del pou hi ha una pica redona d’abeurada de petites
dimensions. Actualment l’obertura del pou està tancada per una porta de taules de fusta.

Estat actual: Regular. La maçoneria està afectada per esquerdes que s’evidencien als laterals l’obertura i
en la paret del costat nord-oest. Pèrdua del morter de junta que s’observa sobretot al sòcol i a les arestes
del mur del brocal. A la coberta sembla que li manca una de les lloses de pedra. Creixement de la
vegetació incontrolada als paraments i a l’entorn.

Intervencions: -

FITXA Nº: P-MAT 3 1

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Es troba documentat ja el 1672 en els Llibres d'Entreveniments (Marí Cardona, 1981: 46). S'hi celebrava
ball per Sant Ciriac, es deixà de celebrar els anys 40 del segle passat per les baralles entre fadrins de Sant
Mateu i Corona. (Marí Cardona, 1984: 396). El capità d'enginyers García Martínez mal interpretà el seu
nom i l'anomena “Pozo de la Hoguera” al seu plànol de 1765.
Pou publicat el 2005 amb el núm. 65 (Serra Rodríguez, 2005: 144-145).
Inventari de pous Consell d’Eivissa any 2003 Nº: 64
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:
Protecció específica:

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

Normativa:

PTI
BOIB, núm. 50, 31/03/2005

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Lloses de la coberta.

Lateral del pou on s’observa una important esquerda en la fàbrica.
Detall de la pica.
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
FITXA Nº: P-MAT 3 2

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Pou d’en Jordi / Es Pou Gran

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Mateu d’Albarca

FITXA Nº:

P- MAT 4

Coordenades UTM: 361137 / 4324375

Emplaçament/Adreça: Polígon 14 Parcel·la 102. Puig d’en Cires.
Vénda de cas Turs
Referència cadastral: 07046A014001020000TE
Règim jurídic i de propietat: Classe de sòl: Rústic Protegit (SRP- ANEI)
Ús actual: Sense ús / Element Etnològic
L’Entorn: El pou se situa a la vora de la carretera vella de St. Mateu a St. Miquel per la vénda de Cas
Turs, no gaire lluny de la partió d’es Rubió, uns metres abans d’arribar a la finca de sa Noguera.

Imatge del pou.

2. DADES DESCRIPTIVES
Classificació: Béns etnològics
Tipologia: Pou

Època: S. XVI o anterior

Cronologia: 1564 a documentació

Descripció: El pou es troba ubicat al marge de la carretera, però està orientat cap als camps de cultiu a
l’est. Es tracta d’una construcció robusta de factura tosca cobert per una capella de forma cònica. El pou
original era descobert, la seua fisonomia actual és el resultat d’una reconstrucció feta a conseqüència
d’unes obres de millora de la carretera que van afectar a l’estructura del pou. Està construït en maçoneria
comuna arrebossada, la fàbrica original del brocal presenta una argamassa de calç mesclada amb graves
de torrent. El front s’obre en arc amb un ampit baix rematat per una biga de fusta. A l’interior, la capella
consta de travesser i d’una politja de fusta incorporats quan es feu la reconstrucció. El clot, de considerable
fondària és de planta quadrangular, està paredat per filades de pedres aparellades. A un costat del pou hi
ha una pica de pedra viva de factura tosca.
Estat actual: Bo. La fàbrica més moderna es troba consolidada, encara que a la part baixa s’observa
l’efecte de l’erosió en la maçoneria original i en la cúspide de la capella. Caldria realitzar tasques de
manteniment de l’entorn.
Intervencions: -

FITXA Nº: P-MAT 4 1

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Anomenat antigament Pou Gran de Balansat (1564) i Pou Gran De Gomar (1650) (Marí Cardona, 1981:
46). També Pou Gran des Rubió (1729) o simplement Pou Gran, com es coneix a tota la rodalia. Va ser
renovat uns anys abans de 1984, afegint-li l'actual coberta cònica, anteriorment era descobert. No es
recorda cap ball, cosa que estranya a J. Marí Cardona donada la seva importància dins la comarca (Marí
Cardona, 1984: 428). Figura al plànol de García Martínez de 1765 amb el nom de “Pozo Grande”.
Pou publicat el 2005 amb el núm. 66 (Serra Rodríguez, 2005: 146-147).
Inventari de pous Consell d’Eivissa any 2003 Nº: 65
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. Conservació de la seua fisonomia.
IA: Tasques de neteja superficial, manteniment del pou 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

Lateral més afectat per l’erosió.
Part posterior del pou.

Pica entre la vegetació.

Detall de la corriola.

Interior del pou.

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
El pou representat al plànol de 1765 del capità José García Martínez (Arxiu General Militar de Madrid).
Data de registre de la fitxa: Setembre de 2013
FITXA Nº: P-MAT 4 2

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Font d’en Roig Pi

FITXA Nº:

P- MAT 5

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Mateu d’Albarca
Coordenades UTM: 361508 / 4322601
Emplaçament/Adreça: Polígon 12 Parcel·la 131. Sant Mateu.
Vénda de Besora
Referència cadastral: 07046A015000090000TI
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic Protegit (SRP- ARIP)
Ús actual: Font
L’Entorn: Font integrada en un mur de feixa de la vora meridional de la carretera de St. Mateu a St.
Miquel, als terrenys de can Roig Pi.

Imatge de la font des de la carretera.

2. DADES DESCRIPTIVES
Classificació: Béns etnològics
Tipologia: Font

Època: S. XVIII o anterior

Cronologia: 1711 a documentació

Descripció: L’aigua natural brolla a una major fondària que el nivell del terreny, per aquesta raó se li
incorporà una estructura molt semblat a la dels pous habituals, amb un clot de planta circular paredat de
pedra irregular, al fons del qual s’obre una fibla en un costat per on surt l’aigua. A l’exterior es troba coberta
per una capella, construïda de maçoneria comuna lligada amb morter de calç, aquesta estructura apareix
integrada en un mur de feixa amb el front orientat cap a la carretera. A l’interior presenta un travesser i una
corriola de fusta. L’obertura practicable de la capella està tancada amb una tela metàl·lica. Sobre la paret
de la feixa hi ha una pica d’obra adossada al lateral de la capella.
De la font encara surt l’aigua que s’utilitzava per al reg, a l’altra banda de la carretera se situa un safareig
cobert amb un forjat de formigó per a poder protegir i aprofitar l’aigua per al consum domèstic.

Estat actual: Regular. Despreniments de pedres de la maçoneria que s’aprecia sobretot en la superfície de
la coberta de la capella. Reparacions fetes amb ciment en el front de la capella realitzades per a fitxar el
marc de la porta. Els murs de pedra en sec dels laterals de la capella necessiten reparacions.

Intervencions: -

FITXA Nº: P-MAT 5 1

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
No es troben referències directes sobre la font en la bibliografia consultada, la casa del mateix nom en
canvi apareix documentada des de 1711 (Marí Cardona, 1981: 46). Es podria tractar de la font que el capità
d’enginyers J. García Martínez situa al seu plànol de 1765 amb el nom de “Fuente de Vasora”.
Font publicada el 2005 amb el núm. 67 (Serra Rodríguez, 2005: 148-149).
Inventari de pous Consell d’Eivissa any 2003 Nº: 66
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: La font i l’entorn amb els elements etnològics que s’hi conserven.
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 Rural
d’Interès Paisatgístic.

Normativa:

PTI
BOIB, núm. 50, 31/03/2005

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Part posterior on s’observa el deteriorament de la
coberta. Enfront se situa el safareig de la casa.
Imatge frontal.

Interior de la font amb la fibla
a un costat del clot.
Travesser i politja.
6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
Podria trobar-se al plànol de 1765 del capità José García Martínez (Arxiu General Militar de Madrid).
Data de registre de la fitxa: Agost de 2013
FITXA Nº: P-MAT 5 2

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Pou d’en Roig Pi

FITXA Nº:

P- MAT 6

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Mateu d’Albarca
Coordenades UTM: 361363 / 4322662
Emplaçament/Adreça: Polígon 15 Parcel·la 9. Sant Mateu.
Vénda de Besora
Referència cadastral: 07046A015000090000TI
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic Protegit (SRP- ARIP)
Ús actual: Pou
L’Entorn: El pou se situa enmig d’una feixa del costat meridional de la carretera de St. Mateu a St. Miquel,
als terrenys de can Roig Pi, molt prop de la font que rep el mateix nom.

Vista frontal del pou.

2. DADES DESCRIPTIVES
Classificació: Béns etnològics
Tipologia: Pou

Època: S. XVIII o anterior

Cronologia: 1711 a documentació

Descripció: Pou cobert per una capella de planta circular, construïda de maçoneria comuna lligada amb
morter de terra argilosa i calç, té una volta bastida per aproximació de filades molt deteriorada. La porta
està rematada per una llinda formada per una llosa de pedra. El clot, també de planta circular, no és gaire
font i està paredat amb pedra en sec aparellada per filades. A l’interior de la capella es conserva el
travesser de fusta però la corriola ha desaparegut.
Actualment el pou té aigua que es va utilitzar sobretot per abeurar el bestiar.

Estat actual: Pèssim. Estructura de la capella afectada per esquerdes i pèrdues de massa de la maçoneria
en un lateral i sobretot en la coberta que està pràcticament desapareguda.
No presenta cap element de seguretat o de tancament per tal d’evitar accidents. Entorn immediat envaït per
la vegetació.

Intervencions: -

FITXA Nº: P-MAT 6 1

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Igual que la font del mateix nom, el pou tampoc es troba documentat, nomes la casa Can Roig Pi es
documenta des de 1711 (Marí Cardona, 1981: 46). Al plànol de 1765 de García Martínez, vora la “Fuente
de Vasora”, situa el “Pozo de Basora”, que per la ubicació es podria tractar d'aquest, encara que J. Marí
Cardona pensa que és el Pou d'en Bassetes (Marí Cardona, 1984: 418).
Pou publicat el 2005 amb el núm. 68 (Serra Rodríguez, 2005: 150-151).
Inventari de pous Consell d’Eivissa any 2003 Nº: 67
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 i 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

Lateral afectat per una esquerda.
Part posterior i l’entorn.

Travesser i restes de la coberta.

Clot del pou.

Part més deteriorada de la capella.

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
Data de registre de la fitxa: Agost de 2013
FITXA Nº: P-MAT 6 2

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Pou d’en Bassetes

FITXA Nº:

P- MAT 7

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Mateu d’Albarca
Coordenades UTM: 3611703 / 4322674
Emplaçament/Adreça: Polígon 15 Parcel·la 39. Sant Mateu.
Vénda de Besora
Referència cadastral: 07046A015000390000TD
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic Protegit (SRP- ARIP)
Ús actual: Sense ús / Element etnològic
L’Entorn: Camps de cultiu de secà al nord de la carretera local de St. Mateu a St. Miquel. El pou se situa a
la vora de llevant d’un camí de terra que condueix a la casa que rep el mateix nom.

Vista frontal del pou.

2. DADES DESCRIPTIVES
Classificació: Béns etnològics
Època: S. XVIII o anterior
Cronologia: Tipologia: Pou
Descripció: Pou de planta circular originalment descobert, la cúpula que remata el brocal s’incorporà vers
la segona meitat del S. XX. L’aspecte actual del pou és el producte d’una restauració efectuada cap al
2010. L’obra original del brocal és de maçoneria comuna lligada amb morter de calç amb les juntes
recercades, els brancals de l’obertura frontal es remataren amb carreus de factura tosca, la llinda de la
porta està formada per una llosa de pedra. L’obertura té un ampit baixo, reculat respecte als murs laterals i
es remata amb un travesser de fusta. La cúpula està realitzada de pedres col·locades per aproximació de
filades, a l’interior conserva una politja per damunt d’un travessany de fusta. El clot és de planta circular
paredat de maçoneria aparellada per filades, i encara en té aigua. A un costat de l’interior del brocal hi ha
un llibrell encastat en el mur, on s’obre un petit canal que connecta amb una pica situada a l’exterior. La
pica està tallada en pedra viva i es tracta d’un element reutilitzat d’un antic molí d’olives, la qual cosa és
habitual com s’ha pogut constatar en altres pous del municipi. No obstant això cal considerar que a l’entorn
del pou es va localitzar un jaciment identificat per les restes ceràmiques que romanen en superfície als
camps dels voltants, amb una adscripció cronològica del període tardo-púnic i romà alt imperial (S. III aC.-I
dC.), el mur de maçoneria que es conserva al costat de la pica presenta pedres tallades que podrien estar
reutilitzades d’una construcció antiga (veure Fitxa Catàleg JA 28).
Enfront del pou, a l’altra banda del camí, hi ha una instal·lació d’un safareig amb sènia, amb murs construïts
de maçoneria de pedra seca.
Estat actual: Bo. Caldria realitzar tasques de manteniment de l’entorn.
Intervencions: Pou restaurat cap al 2010. De nou es va pintar la cúpula de blanc, es va rejuntar la
maçoneria amb morter i s’incorporà una porta nova de fusta.

FITXA Nº: P-MAT 7 1

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
J. Marí Cardona l'identifica amb el Pou de Besora. Uns anys abans de 1984 se li afegí la coberta de
casquet arrodonit que té ara, antigament era descobert (Marí Cardona, 1984: 418). Al plànol del capità
d’enginyers J. García Martínez de 1765 hi figura el Pozo de Basora. Fins mitjans del segle passat s'hi feia
ball per la Mare de Déu d'Agost (Marí Tur; Ferrer, 1987: 115).
Pou publicat el 2005 amb el núm. 69 (Serra Rodríguez, 2005: 152-153).
Inventari de pous Consell d’Eivissa any 2003 Nº: 68
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. També cal considerar les
construccions de l’entorn com el mur del lateral del pou, el safareig i la sènia.
Intervencions
IP: Restauració, conservació i consolidació de l’estructura i els elements del
preferents
pou.
i admissibles:
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

Travesser i politja.

El pou front a la mota on se situa la sènia i el safareig.

Interior del clot.
Pica reutilitzada.

Llibrell encastat en el mur.

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
Data de registre de la fitxa: Agost de 2013
FITXA Nº: P-MAT 7 2

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Pou d’en Raconada

FITXA Nº:

P- MAT 8

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Mateu d’Albarca
Coordenades UTM: 361865 / 4323172
Emplaçament/Adreça: Polígon 14 Parcel·la 116. Sa Raconada.
Vénda de Besora
Règim jurídic i de propietat: Particular
Referència cadastral: 07046A014001160000TP
Classe de sòl: Rústic Protegit (SRP- ARIP)
Ús actual: Sense ús / Element etnològic
Zona de servitud de trànsit.
L’Entorn: Terrenys davant a la casa de sa Raconada, al nord de la carretera local de St. Mateu a St.
Miquel molt prop de la partió entre ambdues parròquies, límit municipal entre St. Antoni i St. Joan.

Vista frontal del pou.

2. DADES DESCRIPTIVES
Classificació: Béns etnològics
Tipologia: Pou

Època: -

Cronologia: -

Descripció: Pou cobert per una capella de planta circular amb els murs atalussats i coberta de volta, la
obertura frontal està rematada amb una llinda monolítica. De factura tosca, presenta una fàbrica de
maçoneria comuna lligada con morter de calc, baix el buit practicable té un ampit baixo reculat respecte als
murs laterals. El clot és de planta rectangular paredat de maçoneria aparellada per filades. No conserva els
elements originals de subjecció del poal. La capella es construí sobre una petita plataforma rectangular de
pedra.

Estat actual: Acceptable. Caldria efectuar algunes reposicions del morter de junta però en general l’estat
de conservació és bo. Sembla que es realitzaren algunes reparacions de morter.

Intervencions: -

FITXA Nº: P-MAT 8 1
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
També anomenat Pou de sa Raconada. Fou restaurat uns anys abans de 1984, "abans el seu aspecte era
vellíssim". No es recorda que mai s'hi hagi fet cap ball (Marí Cardona, 1984: 425).
Pou publicat el 2005 amb el núm. 70 (Serra Rodríguez, 2005: 154-155).
Inventari de pous Consell d’Eivissa any 2003 Nº: 69
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. 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.
L’entorn del pou al costat de la carretera.

El pou s’eleva sobre una placeta de pedra.

Vista lateral.

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
Data de registre de la fitxa: Agost de 2013
FITXA Nº: P-MAT 8 2

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Pou d’en Vinya

FITXA Nº:

P- MAT 9

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Mateu d’Albarca
Coordenades UTM: 359285 / 4319588
Emplaçament/Adreça: Polígon 5 Parcel·la 82. Puig d’en Tur.
Vénda de Benimaimó
Règim jurídic i de propietat: Particular
Referència cadastral: 07046A005000820000TX
Classe de sòl: Rústic Protegit (SRP- ARIP)
Ús actual: Pou
L’Entorn: Pou als terrenys de la casa anomenada de can Toni d’en Verd, situats al costat oriental del camí
vell de St. Mateu, entre la carretera i el peu del vessant occidental el puig d’en Tur.

Vista frontal del pou.

2. DADES DESCRIPTIVES
Classificació: Béns etnològics
Tipologia: Pou amb qanat

Època: -

Cronologia: -

Descripció: Pou que presenta un sistema de captació d’aigua diferent al dels pous convencionals ja que es
troba associat a una galeria subterrània o qanat que condueix l’aigua des de l’aqüífer. Exteriorment en té
una tipologia similar als de la resta de l’illa, consta d’un brocal alt descobert fet de maçoneria comuna
originalment arrebossada i obertura frontal amb ampit baixo. Conserva el típic travesser de fusta però la
politja ha desaparegut, el front del travesser sembla que té una data incisa que actualment és il·legible. A
un costat del pou hi ha una petita pica de pedra morta. El clot és de planta quadrangular paredat de pedra
en sec. L’aigua hi arriba des de una galeria d’uns quaranta metres de llargària, part d’un pou mare i es
troba perforada verticalment per dos respiradors coberts per sengles pedres. El qanat està paredat de
pedra seca i consta d’una coberta de lloses. La galeria subterrània continua canal a baix en direcció sud-est
on surt a la superfície a prop d’un safareig de parets de maçoneria, connectant amb un sistema de reg i de
canalitzacions que assorteixen d’aigua als horts de la finca.
Estat actual: Regular. Brocal del pou deteriorat, pèrdua de pedres de la maçoneria, despreniments que
s’evidencien sobretot en la superfície de la construcció i en els laterals de la obertura, es detectaren
algunes esquerdes en la part posterior del brocal. Pel que fa al qanat té alguns trams desfets, però el
sistema general de reg presenta un estat conservació acceptable.
Intervencions: -

FITXA Nº: P-MAT 9 1
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
També anomenat Pou d'en Gorra Vinyes. A principis del S. XX el ball que per Santa Maria es feia a sa Font
(vénda de Cas Turs) es traslladà a aquest pou per mor de diferències sorgides entre els fadrins de la zona,
s'hi celebrà fins els anys 30 del mateix segle (Marí Cardona, 1984: 444. Marí Tur; Ferrer, 1987: 81).
Pou publicat el 2005 amb el núm. 71 (Serra Rodríguez, 2005: 156-157).
Inventari de pous Consell d’Eivissa any 2003 Nº: 70
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, el qanat lligat al sistema de
captació de l’aigua i de regadiu de la finca, el safareig i canalitzacions exteriors.
Intervencions
IP: Restauració, conservació i consolidació de l’estructura i els elements del
preferents
pou. Conservació de la seua fisonomia original.
i admissibles:
IA: Tasques de neteja superficial, manteniment del pou i de l’entorn.
Sòl Rústic Protegit, Àrea Rural
PTI
Protecció específica:
Normativa:
d’Interès Paisatgístic.
BOIB, núm. 50, 31/03/2005
5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Travesser amb data incisa il·legible.

Imatge general del pou i la pica.

Part posterior del pou.

Interior del clot.

Galeria subterrània.

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
Data de registre de la fitxa: Juliol de 2013
FITXA Nº: P-MAT 9 2

