CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Pou de na Maciana / Pou des Puig Blanc

FITXA Nº:

P- RAF 1

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Rafel de sa Creu
Coordenades UTM: 362479 / 4311942
Emplaçament/Adreça: Camí des Puig Blanc. Vénda de Forca.
Referència cadastral: Règim jurídic i de propietat: Classe de sòl: Àrea de Transició (SRC- AT)
Ús actual: Sense ús / Element Etnològic
L’Entorn: A escassos metres a llevant de la carretera de Sant Antoni, al peu del vessant sud-oest des puig
Blanc, on s’inicia el pla amb feixes de cultiu de secà. El pou es troba en la cruïlla del camí que puja al
grupet de cases situades al cim del puig i d’un antic camí de terra que arribava a Sant Rafel. Zona
immediata al polígon industrial de Montecristo.

Vista del pou des de la carretera.

2. DADES DESCRIPTIVES
Classificació: Béns etnològics
Època: S. XVII o anterior
Cronologia: 1656 a documentació
Tipologia: Pou
Descripció: La forma del clot del pou, de planta allargada, condiciona les característiques de l’estructura
que el cobreix. Aquesta consisteix en una capella situada en un cap del clot que es continua en la seva part
posterior amb una volta de menor alçada que en cobreix la part restant. La capella està construïda amb
maçoneria amb els paraments emblanquinats interior i exteriorment. S’hi conserva el brancal de suport de
la politja, però no aquest darrer element. Adossada a un costat de la capella hi ha una pica d’abeurada feta
d’obra. Sobre la mateixa, encastada al mur, hi ha una petita argolla de ferro que servia per lligar-hi les
cavalcadures. Segons la documentació consultada el pou tenia annexa una pica de pedra viva redona,
desapareguda a l’actualitat, que va ser espoliada segons el testimoni d’un resident de la zona. La pica
podria tractar-se del mortarium d’un molí d’olives d’època antiga. Aquest element es va poder documentar
durant l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 (veure Fitxa Catàleg JA 88).
Als camps de conreu situats al costat occidental del pou hi ha les capelles de dos pous de registre
corresponents a un tram de la canalització del segle XVIII que portava aigua a Vila, i partia a prop del pou
de can Mosson. El camí de que discorre pel costat est del pou de na Maciana cap a Sant Rafel, comunica
ambdós pous.
Estat actual: Regular. Pèrdua de pedres de paredar a les cantonades i també a la volta de la capella,
revestiments força deteriorats. Tampoc en conserva alguns dels seus elements essencials com la porta que
tancava el brocal de la capella, la politja o la pica de pedra desapareguda. L’entorn del pou es troba molt
descuidat, envoltat per la vegetació espontània i per una important quantitat d’abocaments i d’escombraries
que desvirtuen la imatge d’aquest element etnològic declarat.
Intervencions: FITXA Nº: P-RAF 1 1

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
La primera referència documental és de 1656, situat al Pla de Vila, n'era propietari un Planells (Marí
Cardona: 1981: 13 ; 1990: 353). El pou es troba localitzat al mapa de 1765 del capità d’enginyers José
García Martínez (Arxiu General Militar de Madrid).
Pou publicat el 2005 amb el núm. 72 (Serra Rodríguez, 2005: 158-159).
Altres referències: : AAVV (2007: 32).
Inventari de pous Consell d’Eivissa any 2003 Nº: 71
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. L’antic camí cap a Sant Rafel.
IP: Restauració, conservació i consolidació de l’estructura i els elements del
Intervencions
pou. Recuperació de la seua fisonomia original.
preferents
i admissibles:
IA: Tasques de neteja superficial, manteniment del pou i de l’entorn.
Protecció específica:

Bé Catalogat
(Veure Fitxa Catàleg BC 1)

Declaració:
BOIB núm. 29 de 07/03/2002

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

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

Pou excavat a la roca de planta allargada.

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: Abril de 2013
FITXA Nº: P-RAF 1 2

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Pou de can Marès

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Rafel de sa Creu

FITXA Nº:

P- RAF 10

Coordenades UTM: 363206 / 4314353

Emplaçament/Adreça: Polígon 19 Parcel·la 118.
Vénda de Forca
Referència cadastral: 07046A019001180000TA
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic Comú (SRC- SRG)
Ús actual: Sense ús / Element Etnològic
L’Entorn: Zona agrícola d’interior al costat de ponent de la carretera del camí vell de Sant Mateu, a poc
més d’un quilòmetre abans d’arribar a l’hipòdrom de Sant Rafel.

Imatge del pou des del camí d’accés a la casa.

2. DADES DESCRIPTIVES
Classificació: Béns etnològics
Època: Cronologia: Tipologia: Pou
Descripció: Pou originalment descobert, envoltat per un brocal alt de planta circular amb obertura frontal
protegida amb ampit. Es va construir amb maçoneria amb els paraments arrebossats, però actualment
presenta reparacions contemporànies fetes amb un arrebossat de ciment amb graves de cantera, també es
va cobrir la superfície del brocal. El pou es troba al fons de una petita placeta delimitada per murs laterals
de pedra en sec perpendicular al camí principal. La profusa vegetació arbustiva i sobretot per l’abundància
d’esbarzers que cobrien l’accés al pou van impedir apropar-se al brocal i documentar tots els elements que
conserva.
Segons la documentació consultada, cap a l’any 2005 l’obertura frontal estava tancada per una porta de
fusta, a l’interior es conservava el travesser i la corriola de fusta, encara que tenia instal·lada una
motobomba per extreure’n l’aigua. Al costat del pou hi havia una pica de pedra picada redona bastant
deteriorada.
Estat actual: Regular. Aparentment els paraments presenten un acceptable estat de conservació, semblen
sòlids, a la qual cosa contribueix el rejuntat fet amb ciment, encara que no sigui el material més apropiat
per aquest tipus de construccions. No obstant això l’entorn del pou està bastant descuidat, cobert per la
vegetació espontània que oculta la visualització del pou, a més dels danys que pot provocar a l’estructura
del pou.
Intervencions: -

FITXA Nº: P-RAF 10 1

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
No s'han trobat dades històriques encara que J. Marí Cardona el refereix. (Marí Cardona, 1990: 353).
Segons J.J. Serra Rodríguez va ser un dels darrers pous del poble on els veïns anaven a buscar aigua, es
tracta del pou publicat el 2005 amb el núm. 81 (Serra Rodríguez, 2005: 176-177).
Inventari de pous Consell d’Eivissa any 2003 Nº: 80
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. Neteja i manteniment de
l’entorn.
IA: Tasques de neteja superficial, manteniment del pou i de l’entorn.

Protecció específica:

-

Normativa:

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

L’accés al pou es troba cobert per la vegetació.

Part posterior del pou on s’observa l’arrebossat fet
amb ciment.

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

FITXA Nº: P-RAF 10 2

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Pou de cas Arabins

FITXA Nº:

P- RAF 11

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Rafel de sa Creu
Coordenades UTM: 358738 / 4314659
Emplaçament/Adreça: Polígon 22 Parcel·la 183
Vénda de sa Creu
Referència cadastral: 07046A022001830000TH
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic Comú (SRC- SRG)
Ús actual: Sense ús / Element Etnològic
L’Entorn: Camps de les immediacions de la casa de can Toni des pou, situada al nord de la carretera de
Sant Antoni. El pou s’ubica al peu del vessant nord-est del pujol on es troba la casa a la vora del canal d’en
Sala.

Imatge frontal del pou.

2. DADES DESCRIPTIVES
Classificació: Béns etnològics
Època: S. XVII – S. XVIII
Cronologia: 1765 a documentació
Tipologia: Pou
Descripció: Al pou s’arriba per un camí que surt de la part posterior de la casa, i descendeix cap al torrent
salvant els desnivells existents entre les distintes feixes amb petites rampes. El pou se situa en una feixa
propera al torrent, al costat d’un mur de pedra en sec amb la rampa annexa empedrada. Presenta un brocal
descobert de planta quadrangular de poca alçada, construït en maçoneria de pedra irregular lligada amb
morter de calç. Té un ampit baix rematat per un travesser de fusta, reculat respecte als murs laterals. El clot
és de planta quadrangular, inicialment sense paredar, i en el fons presenta una fàbrica recent realitzada
amb blocs de formigó, obra que es pot relacionar amb la instal·lació d’una motobomba, actualment
desapareguda. Encara romanen les restes del cablatge i de les canonades, i d’una escala feta amb
barrerons de ferro encastats en un racó del clot que permetia davallar fins a la motobomba. No presenta el
típic travesser de fusta que es va substituir per una robusta branca que s’eleva perpendicularment per la
part posterior del brocal i suporta una politja de ferro. A un costat de l’interior del brocal hi ha una petita pica
encastada en el mur, on s’obre un petit canal que connecta amb una pica situada a l’exterior. La pica és de
pedra viva de formes arrodonides, a l’altre costat del pou hi ha un llibrell, i en la plaça front al mateix,
s’ubica una altra pica d’obra inserida en el terreny.
Allunyat uns metres, cap al fons del torrent se situa un altre pou descobert amb clot de planta circular.
Estat actual: Acceptable. Caldria millorar els elements de protecció del pou.
Intervencions: -

FITXA Nº: P-RAF 11 1

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
El pou donà nom a una casa i el topònim es troba documentat des de 1649 (Marí Cardona, 1981:32; 1990:
341), segons aquest mateix autor no s'hi celebraven balls en aquest pou, però altres autors en refereixen
per Sant Joan i pel dia del Corpus (Marí Tur; Ferrer, 1987: 17). Està localitzat al plànol de García Martínez
de 1765. Pou publicat el 2005 amb el núm. 83 (Serra Rodríguez, 2005: 180-181).
Inventari de pous Consell d’Eivissa any 2003 Nº: 82
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: Els pous amb els seus elements i les característiques de l’entorn; murs de pedra en
sec de les feixes i rampes empedrades del camí cap al pou que salven els desnivelles entre bancals.
IP: Restauració, conservació i consolidació de l’estructura i els elements del
Intervencions
pou. Recuperació de la seua fisonomia original. Urgeix adoptar mesures de
preferents
seguretat i introduir elements de protecció (reixes, senyalització).
i admissibles:
IA: Tasques de neteja superficial, manteniment del pou i de l’entorn.
Protecció específica:

Normativa:

-

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Lateral amb la pica de pedra.
Vista general, amb la pica inserida en terra front al pou.

Imatge de l’interior del clot.

Detall del llibrell.

Vista lateral amb el llibrell.

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 2014
FITXA Nº: P-RAF 11 2

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Pou de Beniferri

FITXA Nº:

P- RAF 12

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Rafel de sa Creu
Coordenades UTM: 359190 / 4314076
Emplaçament/Adreça: Polígon 21 Parcel·la 38
Vénda de sa Creu.
Referència cadastral: 07046A021000380000TE
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic Comú / Forestal
Ús actual: Sense ús / Element Etnològic
L’Entorn: Es localitza al costat oriental d’un camí de terra envoltat per un petit bosc. El camí part de la
carretera de St. Antoni, a l’altura del Km 9 en direcció sud.

Imatge general del pou i el seu entorn.

2. DADES DESCRIPTIVES
Classificació: Béns etnològics
Tipologia: Pou

Època: S. XVII o anterior

Cronologia: 1674 a documentació

Descripció: Presenta un brocal descobert de planta quadrangular, encara que el clot és circular sense
paredar. Els murs estan realitzats amb maçoneria de pedres irregulars, encara que també té alguns carreus
de grans dimensions, possiblement reutilitzats. Els murs laterals adquireixen una major alçària on estaria
encastat el travesser de la politja desapareguts a l’actualitat. Annexa a un lateral del brocal hi ha una gran
pica rectangular feta d’obra que rebia l’aigua a través d’un canal comunicat amb una pica petita que es
troba inserida en el brocal del pou. També té una altra pica redona de pedra viva, molt deteriorada, situada
a l’altre costat del pou.

Estat actual: Regular. S’evidencien pèrdues de pedres de paredar i de morter de junta en la maçoneria
dels murs. Creixement de la vegetació en els paraments que poden provocar esquerdes.
Pou al descobert, no presenta cap element de protecció per preservar la seguretat dels transeünts.

Intervencions: -

FITXA Nº: P-RAF 12 1
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
El pou apareix anomenat als Llibres d'Entreveniments, dins al Quartò de Portmany, ja el 1674 (Marí
Cardona, 1981: 32 i Marí Cardona, 1990: 342). El pou es troba localitzat al mapa de 1765 del capità
d’enginyers José García Martínez (Arxiu General Militar de Madrid).
S'hi havia celebrat ball pel dia de Santa María. (Marí Tur; Ferrer, 1987: 17).
Pou publicat el 2005 amb el núm. 84 (Serra Rodríguez, 2005: 182-183).
Inventari de pous Consell d’Eivissa any 2003 Nº: 83
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. Les característiques i elements
etnològics de l’entorn.
IP: Restauració, conservació i consolidació de l’estructura i els elements del
Intervencions
pou. Conservació de la seua fisonomia original. Urgeix adoptar mesures de
preferents
seguretat i introduir elements de protecció (reixes, senyalització).
i admissibles:
IA: Tasques de neteja superficial, manteniment del pou i de l’entorn.
Protecció específica:

-

Normativa:

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Detall dels carreus de la fàbrica.

Lateral del pou amb pica rectangular. També s’hi pot observar
la vegetació que creix a la superfície dels paraments.

Interior del pou.
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: Juny de 2013
FITXA Nº: P-RAF 12 2

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Pou de sa Bassa Roja

FITXA Nº:

P- RAF 13

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Rafel de sa Creu
Coordenades UTM: 358915 / 4315889
Emplaçament/Adreça: Polígon 22 Parcel·la 92
Vénda de sa Bassa Roja
Referència cadastral: 07046A022000920000TB
Règim jurídic i de propietat: Classe de sòl: Rústic Comú (SRC- SRG)
Ús actual: Sense ús / Element Etnològic
L’Entorn: Zona agrícola al nord del torrent de sa Bassa Roja, el pou se situa a la vora d’un camí que
davalla cap al torrent. El camí part de la carretera de St. Rafel a Sta. Agnès a l’altura del Km 3,300. A les
proximitats del pou, a ponent, es troba el vell casament de sa Bassa Roja.

Imatge lateral del pou.

2. DADES DESCRIPTIVES
Classificació: Béns etnològics
Tipologia: Pou

Època: S. XVIII o anterior

Cronologia: 1765 a documentació

Descripció: Pou que presenta un precari estat de conservació pràcticament cobert per la vegetació la qual
cosa va dificultar la seua adequada documentació. Es tracta d’un pou descobert, encara que sembla que
fou cobert en la seua darrera època. Té un brocal de planta rectangular fet de maçoneria de pedra irregular,
l’obertura està orientada cap al camí a ponent, amb un ampit fet amb una gran llosa de pedra.
Per la bibliografia consultada se sap que el clot és de planta quadrangular irregular, paredat amb filades de
pedra vista i a un costat del pou hi havia les restes d’una pica d’abeurada amagada entre la vegetació.

Estat actual: Pèssim. Pou en runes i en avançat estat d’abandó. Bona part de la fàbrica del brocal va
esfondrar-se, es registren pèrdues del morter de junta en les parts conservades. Gran perillositat per als
transeünts per trobar-se a la vora del camí amb precaris elements de seguretat. Entorn descuidat,
creixement incontrolat de la vegetació que fins i tot envaeix l’estructura del pou.

Intervencions: -

FITXA Nº: P-RAF 13 1
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
El pou es troba localitzat al mapa de 1765 del capità d’enginyers José García Martínez (Arxiu General
Militar de Madrid). J. Marí Cardona informa que se’n trobava en aquest plànol però no va aportar noves
dades, esmenta que "... però no se'n troben dades antigues, i així no sembla que mai donàs nom a cap
casa" (Marí Cardona, 1990: 342).
Pou publicat el 2005 amb el núm. 85 (Serra Rodríguez, 2005: 184-185).
Inventari de pous Consell d’Eivissa any 2003 Nº: 84
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. Les característiques i elements
etnològics de l’entorn.
IP: Restauració, conservació i consolidació de l’estructura i els elements del
Intervencions
pou. Recuperació de la seua fisonomia original. Urgeix adoptar mesures de
preferents
seguretat i introduir elements de protecció (reixes, senyalització).
i admissibles:
IA: Tasques de neteja superficial, manteniment del pou i de l’entorn.
Protecció específica:

-

Normativa:

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Vista frontal del pou entre la vegetació.

Part posterior del brocal del pou.

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: Juny de 2013

FITXA Nº: P-RAF 13 2

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Pou de can Tieta

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Rafel de sa Creu

FITXA Nº:

P- RAF 14

Coordenades UTM: 358492 / 4311414

Emplaçament/Adreça: Torrent des Fornàs.
Vénda des Fornàs
Referència cadastral: Règim jurídic i de propietat: Classe de sòl: Rústic Protegit (ANEI)
Ús actual: Sense ús / Element Etnològic
L’Entorn: El pou se situa en un terreny abancalat i emboscat al marge meridional del torrent des Fornàs i a
la vora d’un camí que passa a l’altre costat, i que també es dirigeix a la finca de can Fornàs de sa Torre.

Imatge del pou.

2. DADES DESCRIPTIVES
Classificació: Béns etnològics
Tipologia: Pou

Època: -

Cronologia: -

Descripció: Pou cobert per una capella de construcció robusta de planta circular i coberta sensiblement
semiesfèrica, realitzada en fàbrica de maçoneria amb els paraments exteriors arrebossats. El front del pou
s’orienta cap al torrent, presenta una obertura rectangular de grans dimensions i un ampit molt baix. A
l’interior el cot és de planta oval sense paredar, per dalt es conserva el travesser de fusta que ha perdut la
corriola original, que també seria del mateix material. En el travesser figura un any incís, no obstant això
només es pot llegir part de les lletres de la inscripció ja que l’any en concret es troba ocult per les cordes
del poal actual. Al costat del pou hi ha una pica gran d’obra de planta rectangular.
La capella es construí en un pronunciat desnivell del terreny sobre el substrat rocós. Al seu costat discorren
una sèrie de canalitzacions, algunes encastades a la part baixa dels murs que descendeixen des del camí
annex cap al pou i al torrent.

Estat actual: Dolent. La construcció de la capella es conserva íntegra i sòlida, amb reparacions de ciment,
no obstant això presenta problemes estructurals en l’assentament de la base que s’està aixecant del
terreny, possiblement a causa del desnivell on es va construir unit a la robustesa de la fàbrica i al ús de
materials com el ciment que provoca la rigidesa dels materials constructius. Precaris elements de protecció
de l’obertura del pou que es tracten de dos palets.
Intervencions: -

FITXA Nº: P-RAF 14 1

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
No s’han trobat referències explícites sobre el pou en la bibliografia consultada. El nom de can Tieta en la
vénda des Fornàs es documentà a partir de l’any 1812 (Marí Cardona, 1990: 418).
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. Característiques de l’entorn; murs de pedra i canalitzacions.
IP: Restauració, conservació i consolidació de l’estructura i els elements del
Intervencions
pou. Conservació de la seua fisonomia original. Consolidació de la
preferents
fonamentació de la capella del pou.
i admissibles:
IA: Tasques de neteja superficial, manteniment del pou i de l’entorn.
Àrea Natural d’Especial Interès
PTI
Protecció específica:
Normativa:
(SRP-ANEI)
BOIB, núm. 50, 31/03/2005
5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Travesser on estan incises les lletres “AN...”.
Part posterior del pou des del camí.

Lateral on s’hi observa l’aixecament de la base.

Detall de la canalització
interior a la base del mur.

Interior del pou.

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
Data de registre de la fitxa: Abril de 2013
FITXA Nº: P-RAF 14 2
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DENOMINACIÓ

Captació d’aigua del pou de can Mosson a Vila

FITXA Nº:

P- RAF 15

1. DADES D’UBICACIÓ
Coordenades UTM: 362094 / 4313083
362410 / 4312023
Emplaçament/Adreça: Torrent de can Mosson fins al polígon de Montecristo.
Vénda de Forca
Parròquia: Sant Rafel de sa Creu

Referència cadastral: Comprèn distintes parcel·les
Règim jurídic i de propietat: Classe de sòl: Rústic comú
Ús actual: Sense ús / Element Etnològic
L’Entorn: A escassa distància del poble del St. Rafel, al sud-est, el tram documentat de la conducció
d’aigua que s’inicia al nord del torrent de can Mosson, a la vora del pou que rep el mateix nom, i continua al
llarg dels camps de conreu fins el polígon de Montecristo, a les immediacions del pou de na Maciana.

2. DADES DESCRIPTIVES
Classificació: Béns etnològics
Època: S. XVIII / Inicis S. XX
Cronologia: 1796 / 1927
Tipologia: Conducció d’aigua
Descripció: Conducció d’aigua subterrània construïda al S. XVIII per proveir aigua a Vila des del Coll de
Portmany a Sant Rafel, arribava fins la font de la Marina. Es coneix el 1927 es construí una nova canonada
que reemplaçà l’anterior. El tram documentat té una longitud d’uns 1.158 m des del seu inici fins el polígon
de Montecristo, a prop del pou de na Maciana, al costat sud-oest del puig Blanc. Es desconeixen les
característiques constructives de la galeria subterrània ja que no es va poder accedir al seu interior. Segons
la documentació i per la informació verbal rebuda, a prop del pou de can Mosson es troba el registre de la
captació de l’aigua de la conducció, però l’abundant vegetació que cobria l’entorn no va permetre localitzarlo, i sembla que la galeria està feta d’obra amb volta, i que tot just permet el pas d’una persona. Més avall
del pou i seguint el marge sud-est del torrent hi ha una fibla amb els laterals construïts amb pedres coberta
amb lloses. Es pot resseguir al llarg d’un tram de 111,70 m, canviant després la seua trajectòria cap al sud.
En aquest punt es troba un gran dipòsit regulador que ocupa una gran plaça de planta rectangular amb
quatre forats circulars d’oreig i dos pous de registre, obra de 1927. La fibla continua uns 70,20 m més
passant a la vora d’un safareig en propietat privada. Més allunyats es conserven quatre pous de registre i
d’oreig alineats als camps de conreu. Exteriorment adopten la forma de les típiques capelles dels pous
construïdes en maçoneria comuna originalment revestides amb calç, d’aquesta tipologia hi ha dos,
possiblement corresponents a la primera canonada. Les altres dos són més petites, d’uns 0,50 m d’alçària,
fetes amb pedres recobertes amb morter de ciment. Sobre la cúpula d’una d’elles apareix incís l’any 1927.
Estat actual: Regular. Estructures en estat d’abandó i en alguns casos envaïdes per la vegetació.
Intervencions: -

FITXA Nº: P-RAF 15 1
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Es tracta d’una de les obres més importants del pla de millores redactat per Miquel Gaietà Soler, amb
l’objectiu de subministrar aigua potable a la ciutat d’Eivissa. El projecte de l’obra hidràulica s’encarregà a
l’enginyer Pere Grolliez el 1792 amb l’assessorament del químic Agustí de la Planche, que trobaren en el
pou de can Mosson les aigües i el punt més idoni per l’abastiment de Vila. Però la mort de l’enginyer el
mateix any va retardar el projecte. El va substituir l’enginyer Pau Ordovàs, en abril de 1796 s’iniciaren les
excavacions necessàries per a la reconducció de les aigües mitjançant una volta subterrània per a
mantenir-les en bon estat. Les obres finalitzaren en octubre del mateix any (Macabich, 1965, Vol. I: 513).
Aquest conducte quedà obsolet a principis del S. XX, i el 1927 es construí una nova canonada a càrrec de
la companyia Aïgues de Mataró, S.A. “Aleshores es construí el gran dipòsit regulador que es troba un poc
més avall del pou i de les diverses comunicacions exteriors de successives fibles que alguns anys
especialment secs s’havien fet... El 1935 s’afegí a l’aigua de can Mosson la de la sènia de l’hort de can
Negre, no molt allunyada del pou central, la qual es treia amb aparell mecànics que la feien arribar fins al
dipòsit mencionat.” (Marí Cardona, 1999: 60-61).
Inventari de pous Consell d’Eivissa any 2003 Nº: 4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
GRAU DE PROTECCIÓ:
Categoria A
Usos permesos: Els corresponents a la seua tipologia, 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. Donada la importància històrica d’aquesta obra caldria elaborar un Pla de Protecció Especial de
les estructures conservades i del seu entorn i aprofundir en l’estudi de les característiques constructives,
trajectòria del conducte subterrani i estat de conservació.
Elements a preservar: El conducte subterrani, pous de registre, dipòsit regulador, fibles. En definitiva tots
els elements associats a la canonada que es pugin trobar a més dels citats. Característiques de l’entorn
com el torrent on es troba el pou matriu, elements etnològics com els murs de feixes.
IP: Documentació, excavacions arqueològiques on es calgui, definició de la
trajectòria i característiques constructives de la conducció subterrània. Retirada
Intervencions
de la vegetació invasiva. Restauració, conservació i consolidació del conducte i
preferents
les estructures exteriors associades.
i admissibles:
IA: Tasques de neteja superficial, manteniment de les estructures conservades
i de l’entorn.
Protecció específica:

-

Declaració:

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

L’entorn del pou de can Mosson a la vora del torrent on
es troba el registre de la captació de l’aigua.

Pou de can Mosson.
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Fibla al marge del torrent.

Tram de la fibla a la vora del torrent que
conserva les lloses de la coberta.

Superfície del dipòsit regulador amb les casetes de registre i quatre forats d’oreig alineats, es troben
tapats amb peces ceràmiques.
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Continuació de la fibla cap al sud.

Caseta del pou de registre recoberta amb ciment,
segurament de l’obra de 1927.

Pou d’oreig de 1927.

Detall de l’any incís de 1927.

Capella de pou de registre construïda de maçoneria
comuna originalment amb referit exterior de calç.

Capella de registre més propera al pou de na
Maciana. El buit del pou es troba tapat amb pedres.
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6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
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Línia vermella: trams i elements documentats; línia blava: trajectòria hipotètica de la conducció.
Font: Consell Insular d’Eivissa. Departament de Patrimoni.

Data de registre de la fitxa: Octubre de 2014
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DENOMINACIÓ

Pou de can Mosson

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Rafel de sa Creu

FITXA Nº:

P- RAF 2

Coordenades UTM: 362094 / 4313083

Emplaçament/Adreça: Marge septentrional del torrent de can Mosson. Vénda de Forca.
Referència cadastral: Règim jurídic i de propietat: Classe de sòl: Rústic comú
Ús actual: Sense ús / Element Etnològic
L’Entorn: Àrea agrícola a escassa distància del poble del St. Rafel, al sud-est. El pou se situa front un
camí de terra que travessa el torrent de can Mosson, a la vora del llit, entre aquest i un mur de pedra en
sec al costat nord.

Vista frontal de la capella del pou.
2. DADES DESCRIPTIVES
Classificació: Béns etnològics
Època: S. XVIII o anterior
Cronologia: Abans de 1765
Tipologia: Pou
Descripció: La capella del pou s’obre cap al camí que travessa el torrent. Es tracta d’una construcció
robusta realitzada de maçoneria amb les parets originalment revestides de calç. Té una porta àmplia amb
un brocal baixo cobert de volta. Conserva el travesser del que penja una corriola fets de fusta, el parament
meridional de l’interior de la capella presenta una petita pica encastada amb un orifici que s’aboca cap a
l’exterior on se situava una pica de pedra viva. El clot, de considerable fondària, és de planta quadrada
amb les parets de maçoneria rejuntada. En té la instal·lació moderna d’una motobomba, fora d’ús en
l’actualitat.
La pica tallada en pedra viva no va poder documentar-se per estar totalment coberta per la vegetació però
sembla que podria tractar-se d’un presumpte mortarium d’un trapetum d’època antiga reutilitzat
corresponent a un molí d’olives (veure Fitxa Catàleg JA 75). L’abundant vegetació que cobria l’entorn
tampoc va permetre documentar el canal situat al costat del pou corresponent a les instal·lacions de
captació de la conducció realitzada al S. XVIII que portava aigua a Vila (veure Fitxa Catàleg P- RAF 15).
Estat actual: Pèssim. El pou es troba totalment cobert per la vegetació, la qual cosa dificulta fins i tot la
seua localització. Pel que fa a l’estructura importants pèrdues del morter de junta i de pedra de la
maçoneria, l’arrebossat dels paraments totalment deteriorat. La porta que tancava la capella, encara que és
moderna, es troba tombada. Avançat estat d’abandó.
Intervencions: FITXA Nº: P-RAF 2 1
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
També anomenat Pou d'es Coll; "vora el naixement d'aigua des del qual a la darreria del segle XVIII és féu
la conducció fins a la font de la Marina". (Marí Cardona, 1990: 345, 354). Es troba localitzat amb aquest
altre nom al plànol de 1765 del capità d’enginyers José García Martínez (Arxiu General Militar de Madrid).
Pou publicat el 2005 amb el núm. 73 (Serra Rodríguez, 2005: 160-161).
Inventari de pous Consell d’Eivissa any 2003 Nº: 72
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.
IP: Restauració, conservació i consolidació de l’estructura i els elements del
Intervencions
pou. Recuperació de la seua fisonomia original. Retirada de la vegetació.
preferents
i admissibles:
IA: Tasques de neteja superficial, manteniment del pou i de l’entorn.
Protecció específica:

-

Normativa:

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Corriola i pica encastada al mur.

Part posterior de la capella. Entre la vegetació s’observa l’avançat
estat de deterioro de la maçoneria.
Clot del pou.
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: Maig de 2013
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DENOMINACIÓ

Pou de cas Ferrer

FITXA Nº:

P- RAF 3

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Rafel de sa Creu
Coordenades UTM: 361204 / 4313579
Emplaçament/Adreça: Polígon 21 Parcel·la 89. Sa Creu. Vénda de sa Creu.
Referència cadastral: 07046A021000890000TT
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Àrea de Transició (SRC- AT)
Ús actual: Element Etnològic
L’Entorn: Situat al costat de la carretera de Sant Antoni, a l’interior d’una propietat privada tancada amb
grans murs i enreixats metàl·lics a l’altura del poble de Sant Rafel. Es tracta d’una explotació de cria de
cavalls amb bona part de la seva superfície subdividida en tanques per a aquests animals on només s’han
deixat alguns exemplars vegetals de port arbori.

Vista frontal del pou.

2. DADES DESCRIPTIVES
Classificació: Béns etnològics
Tipologia: Pou

Època: S. XVIII o anterior

Cronologia: -

Descripció: La capella del pou és de planta quadrada coberta per una volta rebaixada, amb un brocal
ampli rematat amb un travesser de fusta, tots els paraments estan referits i emblanquinats. Els laterals de
la capella s’integren en un mur de contenció, per la part posterior d’aquesta passa un canal que comunica
una pica amb una basseta on s’aboca l’aigua, situades a un costat de la capella, a l’altra banda hi ha una
pica rodona de pedra. A l’interior s’hi conserva l’antic brancal de fusta de suport de la politja. Una de les
peculiaritats del pou és que el clot presenta tres nivells excavats, el superior és més gran de planta
arrodonida i els inferiors més petits de planta rectangular ja que segons sembla es van anar excavant
segons l’altura del nivell freàtic. Front el pou hi ha una placeta delimitada pel mur de pedra seca on es troba
inserit el pou i dos murs més gairebé perpendiculars que defineixen un l’espai ample en el qual s’inclou una
vella alzina que està protegida a l’igual que el pou.

Estat actual: Bo. Pou restaurat i amb manteniment continu a càrrec del propietari de la finca.

Intervencions: Restaurat cap al 1996, obra finançada pel propietari de la finca. El travesser del brocal, la
politja i la reixa que tanca el pou s’incorporen en aquesta obra.
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
No es van trobar dades documentals relatius aquest pou, tot i això segons Marí Cardona "cal creure que és
ben vell" (Marí Cardona, 1990: 348).
Pou publicat el 2005 amb el núm. 74 (Serra Rodríguez, 2005: 162-163).
Altres referències: : AAVV (2007: 40).
Inventari de pous Consell d’Eivissa any 2003 Nº: 73
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 el seu entorn; les parets de pedra seca que l’envolten i l’alzina.
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.
Bé Catalogat
(Veure Fitxa Catàleg BC 5)

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

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Basseta on s’aboca l’aigua.

Clot del pou.

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
Data de registre de la fitxa: Maig de 2014
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DENOMINACIÓ

Pou d’en Micolau

FITXA Nº:

P- RAF 4

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Rafel de sa Creu
Coordenades UTM: 362146 / 4314518
Emplaçament/Adreça: Polígon 19 Parcel·la 64
Vénda de Forca.
Referència cadastral: 07046A019000640000TP
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic Comú (SRC- SRG)
Ús actual: Sense ús / Element Etnològic
L’Entorn: A pocs quilòmetres del poble de Sant Rafel, a l’est de la carretera en direcció a Santa Eulària,
molt prop de l’antic molí de sa Fita. El pou es troba en mig d’una feixa destinada al conreu de secà, a l’oest
de la casa de can Micolau.

Vista frontal del pou.

2. DADES DESCRIPTIVES
Classificació: Béns etnològics
Tipologia: Pou

Època: -

Cronologia: -

Descripció: Brocal de planta circular i descobert, conformat per un mur gruixut fet de maçoneria de pedra
irregular, originalment arrebossat. En el perímetre del mur, orientat al nord-oest, presenta una obertura
frontal amb ampit baixo i ampli, delimitat per brancals esbiaixats. A l’interior es troba el travesser amb la
corriola tot de fusta. El clot, de considerable fondària, està paredat de maçoneria de pedra vista.
Per qüestions de seguretat la part superior del pou es troba coberta amb una reixa de ferro i el buit està
tancat amb una porta de llistons de fusta d’una fulla amb un passador de ferro que assegura la porta. A uns
dels laterals, sobre un muret, hi ha una pica de pedra.

Estat actual: Bo. Pou restaurat i amb manteniment continu.

Intervencions: El pou sembla estar restaurat entre el 2005 i 2013. Es va rejuntar la maçoneria i es van
substituir els elements de protecció per la reixa de ferro que cobreix la superfície del pou i la porta de
llistons de fusta. A més es va incorporar la pica de pedra.
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
No s'han trobat dades documentals. La Colla de Sant Rafel hi celebra una ballada anual el segon dissabte
d'octubre.
Pou publicat el 2005 amb el núm. 75 (Serra Rodríguez, 2005: 164-165). En el moment de realitzar aquest
treball el pou encara no estava restaurat i presentava altres elements de protecció.
Inventari de pous Consell d’Eivissa any 2003 Nº: 74
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.
-

Normativa:

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Detall de la politja.

Part posterior del pou.

Clot del pou.
6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
Data de registre de la fitxa: Juny de 2013

FITXA Nº: P-RAF 4 2

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Pou d’en Toni Cases

FITXA Nº:

P- RAF 5

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Rafel de sa Creu
Emplaçament/Adreça: Polígon 18 Parcel·la 64.

Coordenades UTM: 363250 / 4314671
Vénda de Forca
Règim jurídic i de propietat: Particular
Referència cadastral: 07046A018000640000TK
Classe de sòl: Rústic Comú (SRC- SRG)
Ús actual: Sense ús / Element Etnològic
L’Entorn: Situat al costat oriental de la carretera del camí vell de Sant Mateu, a poc més d’un quilòmetre
abans d’arribar a l’hipòdrom de Sant Rafel, just en front del camí d’accés a la casa de can Toni d’en Cases.

Imatge del pou des del camí d’accés a la casa.

2. DADES DESCRIPTIVES
Classificació: Béns etnològics
Tipologia: Pou

Època: -

Cronologia: -

Descripció: Pou originalment descobert, de planta circular envoltat per un brocal alt amb obertura frontal
protegida amb un petit ampit. Es va construir amb maçoneria amb els paraments arrebossats i
emblanquinats. Conserva el travesser de fusta sense la politja. El clot està paredat amb maçoneria
aparellada per filades. La part frontal del pou s’orienta cap al sud, queda emmarcada entre dos murs
laterals perpendiculars al camí que arriba a la casa de la finca. Els murs laterals també es troben referits i
emblanquinats, a l’extrem del mur oriental se situa una gran pica rectangular d’obra que rebia aigua a
traves d’una canaleta connectada amb altra pica més petita ubicada més a prop de la boca del pou.
Actualment la superfície del brocal presenta una coberta feta amb rajoles ceràmiques pintades de blanc,
l’obertura es va tacar amb una reixa de ferro.

Estat actual: Bo. Pou restaurat, encara que s’hi observen alguns descrostats en l’emblanquinat.

Intervencions: El pou sembla estar restaurat entre el 2005 i 2013. Es va incorporar la coberta del pou i la
reixa de ferro. També es van introduir canvis a l’entorn reparant els murs de pedra del camí de la casa, i
l’accés es va tancar amb una porta de ferro que quan s’obre, tapa parcialment el front del pou.
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
No s'han trobat dades documentals. Segons J.J. Serra Rodríguez (2005) aquest pou podria tractar-se del
pou d’en Rafalet que es representa al plànol de 1765 realitzat per l’enginyer José García Martínez. Pou que
es va publicar el 2005 amb el núm. 76 (Serra Rodríguez, 2005: 166-167). En l’època quan es va realitzar
aquest estudi el pou encara no estava restaurat.
Inventari de pous Consell d’Eivissa any 2003 Nº: 75
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 haurien 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:

-

Declaració:

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Part posterior amb la coberta reconstruïda.

Pica d’obra de l’extrem del mur lateral.

Clot del pou.
6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
Data de registre de la fitxa: Juny de 2013
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CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Pou de can Sènia

FITXA Nº:

P- RAF 6

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Rafel de sa Creu
Coordenades UTM: 363682 / 4312565
Emplaçament/Adreça: Terrenys de can Sènia.
Vénda de Forca
Referència cadastral: Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic Comú (SRC- SRG)
Ús actual: Sense ús / Element Etnològic
L’Entorn: Des del puig d’en Valls, camps situats al costat occidental del Camí Vell de Sant Mateu, abans
d’arribar a sa Creu des Marges. El pou es situa al final d’un carreró entre feixes de cultiu de secà
delimitades per murs de pedra en sec. Als voltants del pou es trobaren restes materials d’època antiga.

Vista frontal del pou amb pica reutilitzada
corresponent al mortarium d’un molí d’olives
d’època antiga.

2. DADES DESCRIPTIVES
Classificació: Béns etnològics
Tipologia: Pou

Època: S. XVIII o anterior

Cronologia: Abans de 1765

Descripció: Pou cobert per una capella de construcció robusta de planta quadrangular feta de maçoneria
de pedra irregular amb els paraments revestits de calç. Presenta una volta de quart d’esfera que conforma
una obertura frontal en arc de mig punt, que es troba orientada cap a tramuntana. A l’interior té el travesser
de fusta sense que es conservi la politja. El clot té una planta circular irregular. Com a pica es va reutilitzar
el morter d’un trapetum d’època antiga corresponent a un molí d’olives, que se situa front a la capella del
pou.
Cal destacar que a l’entorn del pou es trobaren fragments ceràmics i restes arqueològiques d’estructures
tallades a la roca amb una cronologia que abastava des de l’època tardo-púnica fins el període baix
imperial (veure Fitxa Catàleg JA 87).

Estat actual: Regular. Pel que fa la fàbrica de la capella pèrdua del morter de junta i de pedra de la
maçoneria, l’arrebossat dels paraments deteriorat, sobretot al sòcol. Creixement de vegetació entre les
juntes de les pedres. S’hi observen certes reparacions superficials fetes de morter de ciment.
Intervencions: -
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
J. Marí Cardona el refereix, encara que no hi ha dades en la documentació antiga (Marí Cardona, 1990:
357). Segons J.J. Serra Rodríguez aquest pou podria tractar-se del pou de na Rafala que es representa al
plànol de 1765 realitzat per l’enginyer José García Martínez. Pou que se’n va publicar el 2005 amb el núm.
77 (Serra Rodríguez, 2005: 168-169).
Inventari de pous Consell d’Eivissa any 2003 Nº: 76
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.
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:

Declaració:

-

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Vista lateral.

Part posterior de la capella on s’observen
rejuntats fets amb morter de ciment.
Interior del pou.
6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
El “Pozo de la Rafala” apareix representat al plànol de 1765 realitzat pel capità d’enginyers José García
Martínez (Arxiu General Militar de Madrid).
Data de registre de la fitxa: Abril de 2013
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DENOMINACIÓ

Pou d’en Ferrer

FITXA Nº:

P- RAF 7

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Rafel de sa Creu
Coordenades UTM: 361801 / 4315030
Emplaçament/Adreça: Polígon 19 Parcel·la 51
Vénda de Forca
Referència cadastral: 07046A019000510000TS
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic Comú (SRC- SRG)
Ús actual: Sense ús / Element Etnològic
L’Entorn: El pou es troba en mig d’una feixa sense llaurar als terrenys de can Pep des Canal, situada al
costat occidental de la carretera de St. Rafel a Sta. Gertrudis, un quilòmetre abans d’arribar a l’hipòdrom de
St. Rafel.

Vista frontal del pou.

2. DADES DESCRIPTIVES
Classificació: Béns etnològics
Tipologia: Pou

Època: -

Cronologia: -

Descripció: Pou de considerable fondària, presenta una planta oval, encara que el tram superior és de
planta rectangular i està paredat de pedra irregular. Per dalt, el brocal de major amplària també és
rectangular i descobert, construït amb murs baixos de maçoneria de pedra irregular amb els paraments
originalment referits. S’obre cap a llevant amb un ampli buit protegit per una travessa de fusta. Sobresortint
de la superfície del brocal es conserva el travesser de fusta sense la politja i fracturat. Al costat nord del
brocal hi ha dues piques rectangulars d’abeurada.
Estat actual: Pèssim. Avançat estat de deterioració, manca de manteniment i d’elements de protecció i de
conservació. Per que fa als murs que configuren el brocal pèrdua de pedres de paredar, del morter de junta
i l’arrebossat pràcticament ha desaparegut. Per comparativa amb la documentació del pou publicada el
2005 es pot observar que la politja ha desaparegut i la pica rodona situada a un lateral del pou es trobà
destrossada. Entorn descuidat, creixement incontrolat de la vegetació als voltants del pou que dificulten la
seua visualització.
Per qüestions de seguretat es troba cobert per una reixa i una tela metàl·lica molt precàries i que a més
desvirtuen la imatge del pou. Seria necessari adoptar les mesures de seguretat pertinents.
Intervencions: -
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
També és conegut com Pou d'es Canal, i amb aquest nom el refereix Marí Cardona (Marí Cardona 1990:
344). Fins fa pocs anys s'hi celebrava una ballada per Sant Ciriac o pel dia de la Mare de Déu d'Agost. No
es van trobar altres dades relatives al pou. Apareix publicat el 2005 amb el núm. 78 (Serra Rodríguez,
2005: 170-171).
Inventari de pous Consell d’Eivissa any 2003 Nº: 77
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. Urgeix adoptar mesures de
seguretat i introduir elements de protecció (reixes, senyalització).
IA: Tasques de neteja superficial, manteniment del pou i de l’entorn.

Protecció específica:

-

Normativa:

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Part posterior del pou.

Piques del lateral del pou. També en tenia una rodona els quals
fragments s’observen per dalt del muret.

Interior del pou.

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
Data de registre de la fitxa: Juny de 2013
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DENOMINACIÓ

Pou de ca na Putxa

FITXA Nº:

P- RAF 8

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Rafel de sa Creu
Coordenades UTM: 361984 / 4315665
Emplaçament/Adreça: Polígon 17 Parcel·la 96
Vénda de Forca
Referència cadastral: 07046A017000960000TE
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 en mig d’un petit torrent, al costat oriental d’un camí de terra que part de la
carretera de St. Rafel a Sta. Gertrudis, i que arriba a l’hipòdrom de St. Rafel, localitzat a uns 250 m de
distància en direcció nord-est.

Imatge de l’entorn del pou.

2. DADES DESCRIPTIVES
Classificació: Béns etnològics
Tipologia: Pou

Època: -

Cronologia: -

Descripció: Brocal alt de planta circular i descobert, amb parets lleugerament atalussades fetes de
maçoneria de pedra irregular arrebossada. El front s’orienta cap al sud-est on presenta una obertura
delimitada per brancals esbiaixats, amb un ampit reculat respecte als paraments exteriors. A l’interior es
troba el travesser de fusta sense la politja. El clot, de planta circular, està paredat de maçoneria en sec
aparellada per filades, encara en té aigua. A un costat del pou hi ha una pica rodona feta de pedra picada,
de factura tosca.

Estat actual: Regular. Pèrdua d’algunes pedres de paredar i del morter de junta sobretot al sòcol del brocal
i a les cantonades dels brancals que limiten el buit frontal. També es detectaren algunes esquerdes en els
paraments. Creixement incontrolat de la vegetació en la superfície del mur.
Elements de protecció per seguretat inadequats, utilitzant una tela metàl·lica i una reixa de ferro i que a
més desvirtuen la imatge del pou.

Intervencions: -
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
No s'han trobat dades documentals. J. Marí Cardona va comentar que antigament devia tenir un altre nom
(Marí Cardona, 1990: 356).
Pou publicat el 2005 amb el núm. 79 (Serra Rodríguez, 2005: 164-165).
Inventari de pous Consell d’Eivissa any 2003 Nº: 78
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. Millora dels elements de
seguretat.
IA: Tasques de neteja superficial, manteniment del pou i de l’entorn.

Protecció específica:

-

Normativa:

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Part posterior.

Vista frontal del pou.

Interior del pou.
6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
Data de registre de la fitxa: Juny de 2013
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DENOMINACIÓ

Pou de Forca

FITXA Nº:

P- RAF 9

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Rafel de sa Creu
Coordenades UTM: 362528 / 4314404
Emplaçament/Adreça: Polígon 19 Parcel·la 82
Vénda de Forca.
Referència cadastral: 07046A019000820000TE
Règim jurídic i de propietat: Classe de sòl: Rústic Comú (SRC- SRG)
Ús actual: Sense ús / Element Etnològic
L’Entorn: Zona agrícola a 1,5 Km de distància al nord-est del poble de St. Rafel. El pou es troba a la vora
d’un camí de terra que des de St. Rafel enllaça amb el camí Vell de St. Mateu.

Imatge del pou des del camí.

2. DADES DESCRIPTIVES
Classificació: Béns etnològics
Tipologia: Pou

Època: S. XVIII o anterior

Cronologia: 1765 a documentació

Descripció: Pou molt deteriorat, ha perdut gran part del mur que configura el brocal. Es tractava d’un pou
descobert de planta circular, sense paredar. El brocal, també de planta circular, conserva part de la
maçoneria de pedra irregular, molt deteriorada. No es conserven els elements de subjecció de la politja.
Al costat del pou hi ha una gran pica tallada en pedra viva, possiblement reutilitzada ja que sembla molt
antiga, també hi ha les restes d’una altra pica de la qual tan sols es conserva el fons.
Front al pou, a l’altra banda del camí, hi ha una sènia sobre una alta mota de maçoneria de pedra seca,
que extreia l’aigua de la mateixa vena que el pou.

Estat actual: Pèssim. Brocal pràcticament destruït. Gran perillositat per als transeünts per trobar-se a la
vora del camí amb precaris elements de seguretat.

Intervencions: -
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
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. 80 (Serra Rodríguez, 2005: 174-175).
Inventari de pous Consell d’Eivissa any 2003 Nº: 79
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. Característiques i elements
etnològics de l’entorn com el camí, la sènia front al pou i els murs de pedra.
IP: Restauració, conservació i consolidació de l’estructura i els elements del
Intervencions
pou. Recuperació de la seua fisonomia original. Urgeix adoptar mesures de
preferents
seguretat i introduir elements de protecció (reixes, senyalització).
i admissibles:
IA: Tasques de neteja superficial, manteniment del pou i de l’entorn.
Protecció específica:

-

Declaració:

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Vista general amb la sènia front el pou.

Piques del lateral del pou.

Interior del pou.
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: Juny de 2013
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