CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Conjunt forestal de ses Marrades

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Santa Agnès de Corona

FITXA Nº:

ET- 1

Coordenades UTM: 356011 / 4320544

Emplaçament/Adreça: Ses Marrades.
Vénda des pla de Corona
Referència cadastral: Comprèn distintes parcel·les
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic Protegit (SRP- AANP)
Ús actual: Sense ús / Elements Etnològics
L’Entorn: Tram de ses Marrades situat entre la serra d’en Costa i el puig d’en Blai, que travessa la
carretera de St. Rafel a Corona. Zona muntanyenca abancalada coberta pel bosc on predomina l’espècie
de pi bord que propicià l’aprofitament forestal del lloc. A llevant discorre el camí vell de Corona.

Vista general des de la carretera en direcció a Sta.
Agnès. A la dreta se situa el camí vell de Corona i a
la esquerra la instal·lació de la sitja.

2. DADES DESCRIPTIVES
Classificació: Béns etnològics
Època: S. XIX o anterior
Cronologia: Tipologia: Elements etnològics
Descripció: Àrea que solca el torrent des Bruc i a llevant limita amb el camí vell de Corona on es
concentren una sèrie de elements etnològics que li donen un important valor cultural vinculat amb
l’aprofitament tradicional dels recursos del bosc. Es tracten d’un forn de pega, dos forns de calç i una sitja,
a més d’altres relacionats amb l’organització del territori. Aquest elements es distribueixen a banda i banda
de la carretera de Sant Rafel a Corona. Al costat nord-est es conserven les estructures del forn de pega,
que queda en mig i distanciat de dos forns de calç, el que se situa més avall té incís l’any 1961 segurament
corresponent a la última fornada. Des d’aquest forn s’arribava al de pega per un estret caminoi ascendent
en mig del torrent, delimitat per murs baixos de pedra seca, algunes de gran format i col·locades de cantell.
A llevant discorre un tram del camí vell de Corona d’uns 430 m de longitud i d’entre 3 i 4 m d’amplària, per
un costat es recolza sobre una paret de pedra seca que regularitza el desnivell del terreny. En algunes
parts del seu traçat s’hi conserven empedrats i escalonets de factura rústica que anivellen el fort pendent.
A l’altra banda de la carretera de baix a dalt, hi ha les estructures d’una antiga casa del carro junt a un altre
tram del camí vell de Corona per aquest costat. Més amunt es conserva la sitja, es tracta d’una petita era
amb la corresponent capçalera. Així mateix, la sitja té la típica caseta de refugi amb una petita llar de foc
amb la sortida de fums. Seguint la carretera, a uns 300 m de distància, on fa una pronunciada corba es
troba un altre forn de calç, al costat del camí que arriba al pou Bruc (Fitxa Catàleg P- AGN 6).
Estat actual: Regular. Estructures dels forns de bona factura però el seu abandó fa que es troben en un
estat de progressiva ruïna, com la resta dels elements descrits. L’erosió, la vegetació invasiva, i
l’acumulació de deixalles són les causes principals del seu deteriorament, però encara són recuperables.
Intervencions: FITXA Nº: ET - 1 1

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
El camí vell de Corona fou el que va recórrer l’Arxiduc Lluis Salvador quan es dirigeix cap a Santa Agnès,
passant per ses Marrades, on va identificar l’únic forn de pega que va veure durant les seues excursions
pels camins d’Eivissa, aquest forn segurament seria el que encara es conserva al costat de la carretera.
També en farà menció a l’aspecte dels arbres, fent referència als pins parats de l’entorn, que descriu
“...amb les soques pelades perquè se n´havia tret la reina que es fonia a un forn situat al costat del camí.”
L’Arxiduc en la seua obra també va donar dades sobre la producció i l’exportació de la pega i del carbó, a
més descriure succintament com es feia el quitrà i la pega (Marí Cardona, 1992: 39, 150).
Encara que no es pot concretar la data de construcció de les estructures associades a l’aprofitament
forestal de ses Marrades no cap dubte que es tracta d’una industria molt arrelada a l’illa fins mitjans del S.
XX. Són diversos els autors que han tractat el tema sobre l’economia del bosc, i en concret pel que fa als
forns de pega de ses Marrades es té l’article de C. Guerau de Arellano (1973), i en general sobre els forns
de calç el de V. Marí Serra (2004).
Cal considerar que si bé en altres llocs de l’illa existeixen sitges, forns de pega i de calç, a cap altra banda
com a ses Marrades es troben tan concentrades totes les indústries d’aprofitament dels recursos forestals.
Inventari Consell d’Eivissa:
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. Considerant l’elevat interès etnològic i cultural de la zona caldria dissenyar un Pla de Protecció
Especial de l’àrea i fins i tot proposar-la com Bé d’Interès Cultural.
Elements a preservar: Els forns de calç i de pega, la sitja, estructures associades. Característiques de
l’entorn, el camí vell de Corona, caminoi del torrent, els murs de pedra seca, els pins parats. Com a mínim
l’àrea i elements representats en els plànols de la fitxa.
IP: Documentació, definició de l’àrea de protecció. Posada en valor de les
Intervencions
estructures etnològiques; restauració, conservació i consolidació. Retirada de
preferents
la vegetació invasiva.
i admissibles:
IA: Tasques de neteja superficial, manteniment de les estructures conservades
i de l’entorn. Disseny de programes de divulgació i de visites.
Protecció específica:

Àrea d’Alt Nivell de Protecció.

Normativa:

PTI
BOIB, núm. 50, 31/03/2005

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Vista frontal del forn de pega.

L’olla del forn de pega i per dalt el forat per on
lliscava l’encrità.

FITXA Nº: ET - 1 2

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Volta del forn amb la boca.

Interior del forn.

Forn de calç núm. 1, de molt bona factura, se situa
torrent avall i als peus del camí vell de Corona.

Caminoi en mig del torrent. Des del forn de pega
s’arriba al de calç situat més avall.

Any 1961 incís en la paret frontal del forn.

Front del forn amb part del mur d’un lateral parcialment
enderrocat.

FITXA Nº: ET - 1 3

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
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Camí vell de Corona, cap al sud-est es troba tallat
per la carretera actual.

Tram del camí que conserva l’empedrat.

Forn de calç núm. 2 situat més amunt del forn de
pega. L’estructura té un gran diàmetre.

Imatge frontal del forn de calç núm. 2.

Vista del camí vell de Corona des de l’altra banda de
la carretera.

Continuació del camí cap al sud-est.

FITXA Nº: ET - 1 4

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Casa del carro a l’altre costat de la carretera, queda
a la vora del camí vell de Corona.

Estructura excavada a la roca de planta circular al
costat de la casa del carro.

Era de la sitja amb la capçalera a l’esquerra i la
caseta enfront.

Interior de la caseta amb el fornell situat al lateral.

Caseta de la sitja, a l’entorn es conserven pins
parats.

Pi parat com testimoni de l’aprofitament dels recursos
forestals de ses Marrades.

FITXA Nº: ET - 1 5

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Senyalització dels elements etnològics de ses Marrades i proposta de l’itinerari i posada en valor del
conjunt forestal de ses Marrades.
Font: Proposta de restauració i difusió del complex forestal de ses Marrades. Elaborat per Elise Marlière i Josep Torres
Costa. ANTIQUARIUM, ARQUEOLOGIA & PATRIMONI.

Data de registre de la fitxa: Octubre de 2014

FITXA Nº: ET - 1 6

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Forn de pega d’en Francolí

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Santa Agnès de Corona

FITXA Nº:

ET- 2

Coordenades UTM: 357932 / 4320688

Emplaçament/Adreça: Polígon 12 Parcel·la 61. Puig d’en Francolí
Vénda de Sant Gelabert
Referència cadastral: 07046A012000610000TH
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic Protegit (SRP- ANEI)
Ús actual: Sense ús / Elements Etnològics
L’Entorn: Seguint el camí des Broll cap a Sta. Agnès, el forn se situa a mig vessant al nord-est del puig
d’en Francolí en una zona de difícil accés per trobar-se coberta pel bosc, on predomina l’espècie del pi
bord que propicià l’aprofitament forestal del lloc.

Vista frontal del forn de pega.

2. DADES DESCRIPTIVES
Classificació: Béns etnològics
Època: S. XIX o anterior
Cronologia: Tipologia: Forn de pega
Descripció: Forn per a l’obtenció d’encrità i de pega que presenta les característiques habituals d’aquest
tipus d’estructures construïdes als boscos, a prop de la matèria prima, que constituïen els pins bords dels
quals s’extreien les teies per a la combustió i elaboració del producte final, sent aquesta pràctica una de les
industries tradicionals de l’illa. Pel propi funcionament en l’obtenció del producte, el forn apareix construït
aprofitant un desnivell del terreny, conservant-ne les seues parts bàsiques. Exteriorment presenta un alçat
cilíndric rematat per una volta de menor diàmetre on s’obre la boca, a la part inferior se situa el dipòsit o olla
de planta circular per sota d’un arc de mig punt de descàrrega en la base del qual es troba el forat per on
lliscava l’encrità que es dipositava en l’olla. A la part posterior del forn i a un nivell superior hi ha uns
rudimentaris esglaons que permeten accedir a la boca, a l’interior el forn presenta una secció ovalada amb
les parets referides amb terra refractària o terra de foc. La fàbrica és de maçoneria comuna de pedra morta
irregular lligada amb morter de calç amb els paraments exteriors originalment arrebossats.
Al costat esquerre del forn se situa un magatzem construït en maçoneria de pedra calcària irregular, de
planta rectangular de 2,5 m x 1,5 m, amb coberta plana de lloses de pedra amb bigues de savina, a
l’interior conserva les restes d’una bóta. Annex al magatzem hi ha una cambra excavada a la roca de planta
circular coberta per una volta de lloses de pedra, on també es realitzà algun tipus de combustió, i front
aquests àmbits es localitza una petita caseta. A la dreta del forn de pega es conserva la volta de pedra
d’una altra estructura de poca alçària destinada també a la combustió.
Estat actual: El forn de pega es conserva en bon estat. El magatzem i estructures annexes es troben en
un estat de progressiva ruïna, amb alguns paraments enderrocats. L’abandó, l’efecte de l’erosió i de la
vegetació invasiva, són les causes principals del seu deteriorament, però encara són recuperables.
Intervencions: FITXA Nº: ET - 2 1

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
La producció de d’encrità i pega, a partir de la resina del pi bord (Pinus halepensis Mill), fou una important
activitat econòmica pels habitants de les Illes Pitiüses fins mitjans del S. XX. Es tracta d’una pràctica molt
antiga que forma part de les industries tradicionals vinculades a l’explotació dels boscos que apareix
documentada almenys des del S. XIII. Fou tanta la intensitat del comerç i l’exportació de la pega d’Eivissa
al llarg de la seua història que al S. XVII es determinaren els valors de les mercaderies i fins i tot s’arribà a
prohibir l’exportació d’aquest producte al S. XVIII, ja que no abastava a proveir als mateixos illencs (Guerau
d’Arellano, 1973). L’Arxiduc en la seua obra també va donar dades sobre la producció i l’exportació de la
pega, a més descriure succintament com es feia l’encrità i la pega (Marí Cardona, 1992: 39).
Es desconeix la data de la construcció del forn de pega i de les estructures associades que es troben al
vessant del puig d’en Francolí, però sembla que estigueren en funcionament fins la darreria dels anys 50
del S. XX, constituint-se actualment com una mostra de l’arquitectura popular eivissenca i d’una activitat
econòmica tradicional.
Inventari Consell d’Eivissa:
4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
GRAU DE PROTECCIÓ:
Categoria B
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.
Elements a preservar: El forn de pega i estructures associades. Característiques de l’entorn i elements
etnològics conservades així com els pins parats.
IP: Documentació, definició de l’ús de totes les estructures constructives hi
Intervencions
conservades. Posada en valor dels elements etnològics; restauració,
preferents
conservació i consolidació. Retirada de la vegetació invasiva.
i admissibles:
IA: Tasques de neteja superficial, manteniment de les estructures conservades
i de l’entorn. Disseny de programes de divulgació i de visites.
Protecció específica:

Àrea Natural d’Especial Interès.

Normativa:

PTI
BOIB, núm. 50, 31/03/2005

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Arc per dalt de l’olla i del forat per on lliscava l’encrità.

Vista lateral de l’olla.

FITXA Nº: ET - 2 2

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Boca del forn.

Interior del forn.

Part posterior de la volta del forn.

Caseta front al magatzem.

Magatzem amb una cambra annexa, part de
l’estructura es troba enderrocada.

Interior del magatzem amb restes d’una bóta.

FITXA Nº: ET - 2 3

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Volta de la cambra amb traces de foc.

Cambra excavada a la roca annexa al magatzem.

Restes d’una altra estructura de combustió a prop
del forn.

Pi parat a les immediacions del forn.

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

FITXA Nº: ET - 2 4

