CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Can Bernat

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Antoni de Portmany

FITXA Nº:

JA 1

Coordenades UTM: 355657 / 4313925

Emplaçament/Adreça: Polígon 7 Parcel·la 113. Sa Caseta
Referència cadastral: 07046A007001130000TG
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic comú
Ús actual: Agrari
L’Entorn: Carretera de St. Antoni, desviació cap a la zona ses Païses en direcció sud-est seguint el marge
oriental del torrent des Regueró, zona agrícola entre aquest i unes petites elevacions al nord. Feixes de
conreu delimitades per marges de pedra en sec, destinades a l’arboricultura.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Assentament/Habitació

Època: Tardo-púnica

Cronologia: S. III – I aC

Descripció: Jaciment documentat per la localització de fragments ceràmics dispersos en la superfície del
terreny com únic testimoni del presumpte hàbitat, possiblement situat entre la part baixa del puig i el torrent.
Durant la inspecció recent del terreny es trobaren alguns fragments ceràmics de l’època púnica.

Estat actual: Camps llaurats coberts per la vegetació natural que dificultaven la visualització del sòl. Les
remocions del terreny a causa de l’activitat agrícola han pogut alterar la presència de les restes.

Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, a excepció de les prospeccions
realitzades amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.
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CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Inèdit
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:

E IV- 13

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la legislació i normativa aplicable.
Qualsevol obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment
arqueològic previ estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment.
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per a determinar l’abast
del jaciment.
Intervencions
preferents
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
i admissibles:
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.
Definició de la zona de
Per determinar, només se senyalitza als plànols de la fitxa.
protecció:
Protecció específica:

-

Declaració:

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
Coordenades UTM incorrectes en la fitxa de la Carta Arqueològica.
Data de registre de la fitxa: Octubre de 2013

FITXA Nº: JA 1 2

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Can Maiol

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Antoni de Portmany

FITXA Nº:

JA 10

Coordenades UTM: 358686 / 4317690

Emplaçament/Adreça: Polígon 5 Parcel·la 144. Puig des Porró
Referència cadastral: 07046A005001440000TX
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic comú
Ús actual: Sense conreu
L’Entorn: Al nord de la carretera de Forada. Antigues feixes de conreu delimitades per marges cobertes
per pins i brolla de la part oriental de la casa de can Maiol, al nord limiten amb el bosc del puig des Porrò.

E: 1/5000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Assentament/ Habitació Època: Púnica mitjana – Tardo-púnica/
Cronologia: S. IV aC /
Sitjes
Romà alt imperial- baix imperial
S. IV-V dC
Alqueria
Medieval islàmica
Descripció: Terrenys d’accentuat pendent, abancalats, on s’identificaren restes ceràmiques amb un ampli
marc cronològic. En les feixes de la part més elevada, properes al bosc, es localitzà una major concentració
de materials de l’època islàmica amb varietat de formes com gerres amb decoració pintada en òxids de
manganès o de ferro i llibrells. A la part baixa són més representatius els fragments del període púnic i
romà. També hi havia restes de materials constructius com paviments o pedres tallades.
A la part mitjana del terreny, on aflorava la roca, es trobaren dos sitjes per l’emmagatzematge del gra
distanciades uns 7 m, amb una tipologia molt similar, de planta circular amb un diàmetre superficial d’uns
0,40 m, presentant una entalladura en la vora per encaixar la tapadora del tancament. Les parets de la
cavitat s’anaven eixamplant cap a baix, adoptant una secció en forma d’ampolla, amb un diàmetre inferior
documentat d’uns 1,30 m. L’interior de les estructures estava parcialment reomplert de terra documentantse una alçària d’1,20 m. Una de les sitjes es conserva pràcticament integra (UTM: 358690/4317684),
mentre que l’altra està parcialment enderrocada (UTM: 358681/4317695). La cronologia de les estructures
no es pot concretar per la diversitat de materials ceràmics de distintes èpoques identificats en la zona, no
obstant això, per la seva tipologia semblen correspondre a l’època islàmica.
Estat actual: Es conserva la integritat de les sitjes, encara que una estava parcialment destruïda es
reconeix la seua estructura. Zona coberta per la vegetació arbustiva. La recuperació de les fenies agrícoles
i l’acció de l’erosió poden afectar a la integritat de les restes.
Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, a excepció de les prospeccions
realitzades amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.
FITXA Nº: JA 10 1

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Inèdit
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:

D V- 5

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la legislació i normativa aplicable.
Qualsevol obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment
arqueològic previ estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment.
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per determinar l’abast
Intervencions
del jaciment.
preferents
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
i admissibles:
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.
Definició de la zona de
Per determinar, només se senyalitza als plànols de la fitxa.
protecció:
Protecció específica:

-

Normativa:

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Localització de la sitja millor conservada.
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MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Superfície de la sitja.

Localització de la segona sitja.

Interior de la sitja .

Superfície de la sitja parcialment destruïda.
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CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Planta i secció de les sitjes.
Font: Fitxa D V- 5 de la Carta Arqueològica. Consell Insular d’Eivissa. Departament de Patrimoni (Patrimoni Històric).

7. OBSERVACIONS
Jaciment que podria estar relacionat amb el documentat en can Fèlix (Fitxa Catàleg JA 4), situat a la part
elevada del puig des Porrò al vessant sud-occidental.
Data de registre de la fitxa: Desembre de 2013
FITXA Nº: JA 10 4

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Can Mariano d’en Costa

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Antoni de Portmany

FITXA Nº:

JA 11

Coordenades UTM: 357505 / 4317263

Emplaçament/Adreça: Polígon 6 Parcel·la 37. Forada
Règim jurídic i de propietat: Particular
Referència cadastral: 07046A006000370000TB
Classe de sòl: Rústic comú / APT Carreteres
Ús actual: Agrari
L’Entorn: Carretera de Forada cap a St. Antoni, terrenys del costat meridional. Camps de correu de secà
en una elevació sobre un ramal secundari del torrent de Buscastell.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Indeterminada

Època: Tardo-púnica
Medieval islàmica

Cronologia: -

Descripció: Camps abancalats que descendeixen cap al torrent on es localitzaren restes ceràmiques de
diversa tipologia i cronologia diferenciant-se dos moments d’ocupació, el més antic del període tardo-púnic i
possiblement alt imperial, i un altre de la fase medieval islàmica.
Durant la inspecció recent de la zona els fragments ceràmics han estat més abundants a la zona nord-oest
de l’elevació, entre el bosc al sud i les feixes al nord, més properes a la carretera i a l’antic llit del torrent.

Estat actual: Camps llaurats coberts per la vegetació natural que dificulten la visualització del terreny. Les
feines agrícoles i l’acció de l’erosió poden afectar a la integritat de les restes.

Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, a excepció de les prospeccions
realitzades amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.
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CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Inèdit
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:

D V- 12

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la legislació i normativa aplicable.
Qualsevol obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment
arqueològic previ estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment.
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per determinar l’abast
del jaciment.
Intervencions
preferents
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
i admissibles:
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.
Definició de la zona de
Per determinar, només se senyalitza als plànols de la fitxa.
protecció:
Protecció específica:

Zona que confina amb la
carretera, APT Carreteres.

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

Normativa:

PTI
BOIB, núm. 50, 31/03/2005

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
Data de registre de la fitxa: Desembre de 2013
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CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Can Miscali

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Antoni de Portmany

FITXA Nº:

JA 12

Coordenades UTM: 356991 / 4316817

Emplaçament/Adreça: Polígon 6 Parcel·la 21. S’Olivera
Referència cadastral: 07046A006000210000TK
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic comú
Ús actual: Agrari
L’Entorn: Carretera de Forada cap a St. Antoni, terrenys del costat meridional de les immediacions del
torrent de Buscastell. Camps de conreu de secà per dalt del marge meridional del torrent.

E: 1/5000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Assentament/ Habitació

Època: Tardo-púnica/
Cronologia: Fi S. III aC /
Romà republicà- alt imperial
S. VII dC
Medieval islàmica
Descripció: Camps elevats sobre el torrent, al costat meridional, on es trobaren restes ceràmiques
disperses per la superfície del terreny. Segons les dades de la Carta Arqueològica també s’hi identificaren
elements constructius en un desnivell del terreny on es documentà una alineació de pedres de forma i talla
irregular, mig oculta per la vegetació, que podria correspondre a un mur d’un assentament antic. El mur
estava parcialment destruït a causa de les feines agrícoles que també deixaren al descobert nivells
arqueològics d’enderrocs associats a materials ceràmics. En l’àrea central del camp aparegueren en
superfície gran quantitat de fragments ceràmics amb restes de paviments, pedres i escòries de forn. A uns
50 m del lloc indicat al sud, en uns camps que confinen amb el torrent, també s’observaren restes
ceràmiques.
Durant el reconeixement recent del terreny no va ser possible trobar les restes del mur descrit,
provablement les labors agrícoles han provocat la desaparició de les restes.
Estat actual: Camps de conreu llaurats i en labor. La zona més propera al torrent estava coberta per la
vegetació la qual cosa dificultava la visualització del terreny. Les fenies agrícoles i l’acció de l’erosió poden
afectar a la integritat de les restes.
Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, a excepció de les prospeccions
realitzades amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.
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CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Inèdit
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:

D V- 15

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la legislació i normativa aplicable.
Qualsevol obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment
arqueològic previ estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment.
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per determinar l’abast
Intervencions
del jaciment.
preferents
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
i admissibles:
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.
Definició de la zona de
Per determinar, només se senyalitza als plànols de la fitxa.
protecció:
Protecció específica:

-

Normativa:

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
Es recomana la consulta de la fitxa corresponent de la Carta Arqueològica ja que no va estar possible
documentar les estructures arqueològiques hi descrites.
Data de registre de la fitxa: Novembre de 2013

FITXA Nº: JA 12 2

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Cas Mestre

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Antoni de Portmany

FITXA Nº:

JA 121

Coordenades UTM: 357065 / 4314330

Emplaçament/Adreça: Polígon 7 Parcel·la 27. Es puig
Referència cadastral: 07046A007000270000TK
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic comú
Ús actual: Agrari
L’Entorn: Carretera de St. Antoni desviació cap al sud en direcció a can Pujolet, a uns 500 m de distància,
terrenys situats al marge occidental del torrent de ca n’Arabí, pertanyents a la finca de cas Mestre. Zona
agrícola relativament plana destinada al cultiu de secà.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Necròpolis / fosses
Època: Tardo-púnica/ Romana
Cronologia: Descripció: Segons les dades exposades en la Carta Arqueològica es localitzaren restes ceràmiques en
superfície a la part posterior de la casa, també es van identificar una sèrie de fosses excavades a la roca
que podrien correspondre a una necròpolis. Les fosses se situaven a una zona amb lleugera inclinació cap
al sud, utilitzada com plaça o era per a la recollida d’aigua que es dirigeix cap a una cisterna. En aquest
espai es documentaren al menys una desena de fosses, no obstant això la reutilització del lloc per a la
canalització de l’aigua cap a l’aljub ha fet que algunes fosses es trobaren comunicades, la qual cosa va
dificultar la seva individualització i se sospita que aquestes estructures es van buidar des d’antic. Per la
seua tipologia semblen correspondre a l’època romana, més concretament a la fase baix imperial.
Durant el reconeixement recent del terreny les presumptes fosses es trobaven molt cobertes per la
vegetació natural, no obstant això sembla que es configuren com un conjunt de rases comunicades que
reconduïen l’aigua cap a la cisterna. Les troballes de materials ceràmics han estat molt escassos.
També s’ha pogut comprovar que els terrenys pertanyen a la finca de cas Mestre.
Cal destacar que el costat de ponent de la finca es troba delimitat per un antic camí entre murs de pedra en
sec, que es tractava d’un camí de ferradura que anava de Sant Rafel a Sant Antoni passant pel torrent de
ca n’Arabí.
Estat actual: L’àrea on suposadament se situa el jaciment està totalment cobert per la vegetació natural.
Les activitats pròpies del camp, el creixement incontrolat de la vegetació i l’efecte de l’erosió poden afectar
a la integritat de les restes.
Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, a excepció de les prospeccions
realitzades amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.
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CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Inèdit
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:

E V- 3. Apareix denominat com Ca na Batle.

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la legislació i normativa aplicable.
Qualsevol obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment
arqueològic previ estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.

Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment. No
obstant això cal considerar la preservació dels elements etnològics conservats a la finca com són a l’aljub
amb la plaça de captació i l’antic camí de ferradura.

Intervencions
preferents
i admissibles:

IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per a determinar l’abast
del jaciment.
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.

Definició de la zona de
protecció:

Per determinar, només se senyalitza als plànols de la fitxa.

Protecció específica:

-

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

Declaració:

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Entorn de la cisterna.

Vista de la plaça amb les rases excavades a la roca
cobertes per la vegetació.
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Imatges de les presumptes fosses.

Antic camí de ferradura a l’entrada de la finca.

Vista del camí cap al nord.

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
Coordenades UTM incorrectes en la fitxa de la Carta Arqueològica.
Data de registre de la fitxa: Setembre de 2014

FITXA Nº: JA 121 3

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Can Tonis

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Antoni de Portmany

FITXA Nº:

JA 122

Coordenades UTM: 357246 / 4314291

Emplaçament/Adreça: Polígon 7 Parcel·la - . Es Puig
Referència cadastral: Comprèn distintes parcel·les
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic comú / Forestal
Ús actual: Agrari / Forestal marge el torrent
L’Entorn: Carretera de Sant Antoni, desviació cap al sud seguint el camí que discorre paral·lel al marge
oriental del torrent de ca n’Arabí, el jaciment se situa en la partió entre la parròquia de Sant Antoni, vénda
d’es Macians, i la de Sant Rafel, vénda de sa Creu. Camps de cultiu de secà a banda i banda del torrent,
els marges del llit es troben envaïts per una profusa vegetació natural.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Indeterminat / Sitja
Època: Romana
Cronologia: Descripció: Segons les dades que consten en la Carta Arqueològica el jaciment se situaria a la finca de
can Tonis. Les restes arqueològiques es localitzarien a la vora del torrent on s’identificà una sitja.
Durant la inspecció recent de la zona es va recórre el torrent pel costat oriental, ja que per l’altra banda
confina amb camps en propietat privada, tancats. En la part prospectada, s’observaren cavitats al substrat
rocós segurament naturals, tipus coves petites, encara que hi havia una que semblava excavada al terreny
que podria correspondre a una sitja. No obstant això l’espessa vegetació que cobria la zona dificultava
visualitzar les presumptes estructures arqueològiques. Les troballes de restes ceràmiques han estat
inexistents.
Han resultat de gran interès els murs fets de pedra en sec que limiten el marge occidental del torrent ja que
presentaven algunes pedres de paredar tallades que semblen reutilitzades.

Estat actual: Terrenys coberts per una densa vegetació natural que dificultaven la visualització del sòl.

Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, a excepció de les prospeccions
realitzades amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.
FITXA Nº: JA 122 1

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Inèdit
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:

E V- 4

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la legislació i normativa aplicable.
Qualsevol obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment
arqueològic previ estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment.
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per a determinar l’abast
Intervencions
del jaciment.
preferents
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
i admissibles:
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.
Definició de la zona de
Per determinar, només se senyalitza als plànols de la fitxa.
protecció:
Protecció específica:

-

Declaració:

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Mur del marge del torrent.

Possible estructura tallada a la roca coberta per un
dens mant vegetal.

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
Coordenades UTM incorrectes en la fitxa de la Carta Arqueològica, dades incompletes i imprecisions pel que
fa a la localització del lloc, la qual cosa va dificultar la troballa del jaciment i no es té la certesa d’haver
prospectat la zona indicada. Per aquest motiu, en cas de fer qualsevol intervenció a la zona es recomana la
consulta de la informació de la Carta Arqueològica per tal d’evitar confusions.
Data de registre de la fitxa: Octubre de 2013
FITXA Nº: JA 122 2

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Can Coma

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Antoni de Portmany

FITXA Nº:

JA 125

Coordenades UTM: 356738 / 4316838

Emplaçament/Adreça: Polígon - Parcel·la - . Camí de Forada
Referència cadastral: Comprèn distintes parcel·les
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic comú / APT Carreteres
Ús actual: Agrari
L’Entorn: Terrenys del costat septentrional de la carretera de Forada cap a St. Antoni, abans d’arribar a la
cruïlla amb el camí de sa Vorera. Zona agrícola d’habitat dispers amb camps de conreu de secà, situada
en el pla entre el puig d’en Forn al nord, i el torrent de Buscastell al sud.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Assentament/ Habitació

Època: Púnic mitjà – Tardo-púnica/ Cronologia: S. IV aC /
Romà alt imperial – baix imperial
S. VII dC
Descripció: Camps de conreu relativament plans on es trobaren restes ceràmiques disperses en la
superfície del terreny. Segons les dades de la Carta Arqueològica també s’hi identificaren elements
constructius com pedres semitallades i carreus fora del seu context original, que apareixien amuntegats,
producte de la neteja dels camps.
Durant el reconeixement recent del terreny no va ser possible prospectar la zona indicada en la Carta
Arqueològica ja que actualment els camps es trobaven sembrats. No obstant això al terreny confrontat,
sense cultiu, s’identificaren abundants materials ceràmics d’època púnica i romana, com fragments de vora
d’àmfores PE-25.
Estat actual: Camps de conreu llaurats i en labor. S’observa que s’ha practicat un rebaix al terreny, la qual
cosa ha pogut afectar a la conservació de les restes arqueològiques. Les fenies agrícoles i l’acció de
l’erosió poden afectar a la integritat de les restes.

Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, a excepció de les prospeccions
realitzades amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.

FITXA Nº: JA 125 1

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Inèdit
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:

E V- 8

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la legislació i normativa aplicable.
Qualsevol obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment
arqueològic previ estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment.
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per determinar l’abast
Intervencions
del jaciment.
preferents
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
i admissibles:
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.
Definició de la zona de
Per determinar. Només se senyalitza als plànols de la fitxa.
protecció:
Protecció específica:

-

Normativa:

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Imatge de la zona prospectada.
6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
Coordenades UTM incorrectes en la fitxa de la Carta Arqueològica. No es va poder supervisar la zona
representada al plànol de la Carta ja que els camps es trobaven sembrats. Als plànols de la present fitxa se
senyalitza la zona prospectada durant l’elaboració del Catàleg. En cas de plantejar-se qualsevol intervenció
en la zona es recomana la consulta de la fitxa corresponent de la Carta Arqueològica.
Data de registre de la fitxa: Desembre de 2013
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CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Can Rotes

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Antoni de Portmany

FITXA Nº:

JA 126

Coordenades UTM: 356108 / 4316381

Emplaçament/Adreça: Polígon 6 Parcel·la 218. S’Olivera
Referència cadastral: 07046A006002180000TE
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic comú
Ús actual: Agrari
L’Entorn: Zona agrícola d’interior amb hàbitat dispers, al costat septentrional del camí de s’Olivera. Camps
de conreu de secà situats entre la confluència del torrent de Buscastell, al nord, i un ramal del torrent de ca
n’Arabí al sud-oest.

E: 1/5000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Assentament/ Habitació

Època: Tardo-púnica/
Cronologia: S. I aC / S. I dC
Romà alt imperial
Descripció: Camps de conreu relativament plans on es trobaren restes ceràmiques disperses en la
superfície del terreny entre els dos torrents, sense que es pugui precisar on se situaria el nucli original de
l’assentament. La majoria dels materials tenien una adscripció cronològica corresponent a l’època tardopúnica i primer segle de la nostra era. També es trobà algun fragment ceràmic aïllat del període medieval
islàmic.
Durant el reconeixement recent del terreny les restes ceràmiques eren molt escassos a la zona indicada
segons consta en la Carta Arqueològica (A 1). No obstant això es documentà una major concentració de
materials al lloc on es van unir els dos torrents (A 2), cap al nord-oest, als terrenys que confinen amb la
finca de can Ric (UTM: 355951/4316465), principalment es tractaven de ceràmiques púniques ebusitanes
amb presència de restes d’àmfores PE-18.

Estat actual: Camps de conreu sense llaurar coberts per la vegetació natural, la qual cosa dificultava la
visualització del terreny. Les fenies agrícoles i l’acció de l’erosió poden afectar a la integritat de les restes.

Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, a excepció de les prospeccions
realitzades amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.
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CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Inèdit
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:

E V- 12

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la legislació i normativa aplicable.
Qualsevol obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment
arqueològic previ estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment.
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per determinar l’abast
Intervencions
del jaciment.
preferents
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
i admissibles:
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.
Definició de la zona de
Per determinar. Només se senyalitza als plànols de la fitxa.
protecció:
Protecció específica:

-

Normativa:

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
Data de registre de la fitxa: Desembre de 2013

FITXA Nº: JA 126 2

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Can Portmany

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Antoni de Portmany

FITXA Nº:

JA 127

Coordenades UTM: 358486 / 4316213

Emplaçament/Adreça: Polígon 6 Parcel·la 54. Sa Rota
Referència cadastral: 07046A006000540000TR
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic comú
Ús actual: Agrari
L’Entorn: Camí de s’Olivera en direcció St. Antoni, terrenys al nord del torrent de sa Bassa Roja, al peu del
vessant meridional de la Serra de Portmany. Camps de conreu de secà situats a la banda oriental de la
casa.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Alqueria

Època: Medieval islàmica

Cronologia: -

Descripció: Terrenys al nord de la carretera relativament plans, on s’identificaren fragments ceràmics en
superfície fonamentalment d’època islàmica com un fragment de safa vidriada en verd, i altres de llibrells i
de gerres, encara que també es trobà algun fragment d’època púnica i romana.

Estat actual: Camps llaurats i en conreu. Les feines agrícoles i l’acció de l’erosió poden afectar a la
integritat de les restes.

Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, a excepció de les prospeccions
realitzades amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.
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CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Inèdit
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:

E V- 9

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la legislació i normativa aplicable.
Qualsevol obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment
arqueològic previ estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment.
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per determinar l’abast
Intervencions
del jaciment.
preferents
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
i admissibles:
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.
Definició de la zona de
Per determinar, només se senyalitza als plànols de la fitxa.
protecció:
Protecció específica:

-

Normativa:

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

7. OBSERVACIONS
Data de registre de la fitxa: Desembre de 2013

FITXA Nº: JA 127
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CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Can Trull / Can Frit

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Antoni de Portmany

FITXA Nº:

JA 128

Coordenades UTM: 357907 / 4316103

Emplaçament/Adreça: Polígon 6 Parcel·la 75 - 77. S’Olivera
Referència cadastral: Comprèn distintes parcel·les
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic comú / APT Carreteres
Ús actual: Agrari
L’Entorn: Camí de s’Olivera en direcció St. Antoni, promontori al costat sud-oest de la Serra de Portmany,
al cim del qual es troba la casa envoltada per pins i brolla. Als peus del vessant occidental, s’estén el pla
amb camps de cultiu de secà que limiten amb la carretera.

E: 1/5000

2. DADES DESCRIPTIVES
Època: Tardo-púnica/
Cronologia: S. I aC – S. IV/V dC
Romà alt imperial- baix imperial
Alqueria
Medieval islàmica
Descripció: Jaciment localitzat per la presència de materials ceràmics que es distribuïen des del cim del
pujol fins els camps de cultiu al pla. També s’hi identificaren restes de materials constructius, sitjes i un pou.
A la part elevada, als terrenys del costat meridional de la casa es trobaren tres presumptes sitjes
excavades a la roca més o menys alineades en la mateixa corba de nivell (UTM: 357929/43160602).
Tenien plantes circulars amb un diàmetre superficial d’1 m, la sitja més occidental la qual planta s’intuïa en
el terreny ja que en el seu centre creixia una figuera de pic. Separada d’aquesta uns 1,50 m a l’est, se
situava altra sitja amb un diàmetre d’uns 1,60 m, conservava part d’una coberta feta amb bigues de fusta. A
2 m de distància a l’est, s’ubicava la tercera sitja tallada a la roca amb un diàmetre màxim d’uns 1,60 m,
l’alçat estava construït amb pedres presentant superficialment una planta quadrangular d’uns 0,75 m de
cantó. A la banda est del camí de l’entrada de la casa també hi havia una cova (UTM: 357925/4316071).
Als vessants del pujol, sobretot a la part mitjana a l’oest, s’identificaren restes ceràmiques de la fase
medieval i del període antic, a més d’acumulacions de restes constructives com paviments d’opus signinum
i de revestiments possiblement de cisternes. Ja en el pla predominaven els fragments ceràmics d’època
púnica i romana (PE- 17, PE- 25, terra sigillata, entre d’altres). També cal destacar l’existència d’un pou
tallat per la carretera (UTM: 357883/4316018) perforat a la roca i amb la part superior construïda amb
pedra que resta baix els reblerts de terra dels camps de cultiu.
Estat actual: L’estat de conservació de les sitjes és regular, es troben parcialment reomplertes de terra i
envoltades per la vegetació arbustiva. L’acció de l’erosió pot afectar a la integritat de les estructures.
Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, a excepció de les prospeccions
realitzades amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.
Tipologia: Assentament/ Habitació

FITXA Nº: JA 128
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CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Inèdit
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:

E V- 10. Actualment als terrenys de can Frit.

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la legislació i normativa aplicable.
Qualsevol obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment
arqueològic previ estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment.
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per determinar l’abast
Intervencions
del jaciment.
preferents
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
i admissibles:
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.
Definició de la zona de
Per determinar, només se senyalitza als plànols de la fitxa.
protecció:
Protecció específica:

-

Normativa:

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Vista general dels camps de conreu al pla.
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Possibles sitjes per l’emmagatzematge del gra.

Sitja situada al centre de les tres identificades.

Sitja del costat més oriental.

Cova possiblement natural al costat del camí de
l’entrada de la casa.

Part mitjà del promontori. Acumulació de materials
constructius.

Restes de paviments i de revestiments.

FITXA Nº: JA 128
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Pou seccionat a la vora de la carretera.

Alçat del pou fet amb maçoneria.

Pou perforat a la roca.

7. OBSERVACIONS
Data de registre de la fitxa: Desembre de 2013
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MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Can Bonet

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Antoni de Portmany

FITXA Nº:

JA 129

Coordenades UTM: 356887 / 4315957

Emplaçament/Adreça: Polígon 6 Parcel·la 95. S’Olivera
Referència cadastral: 07046A006000950000TS
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic comú
Ús actual: Sense conreu
L’Entorn: Camí de s’Olivera en direcció St. Antoni, terrenys a l’oest del torrent de sa Bassa Roja, al peu
del vessant meridional del Puig d’en Sala. Camps relativament plans coberts per la vegetació arbustiva que
confinaven per la banda sud-oest amb un torrent.

E: 1/5000

2. DADES DESCRIPTIVES
Època: Tardo-púnica /
Cronologia: S. I aC – S. I dC
Romà alt imperial
Descripció: Jaciment identificat per la presència de restes ceràmiques dispersos per la superfície del
terreny. Es van reconèixer algunes formes corresponents a la fase púnica com una vora d’àmfora PE- 18.
També s’hi trobaren escassos fragments de la fase medieval.
A la part occidental de l’àrea prospectada, front a la casa, també es conservava la capella d’una cisterna
amb era per la captació de l’aigua (UTM: 356864/4315982).
Tipologia: Assentament/ Habitació

Estat actual: Camps sense llaurar coberts per la vegetació espontània, la qual cosa dificultava la
visualització de la superfície del terreny. Les feines agrícoles i l’acció de l’erosió poden afectar a la integritat
de les restes.

Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, a excepció de les prospeccions
realitzades amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Inèdit
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:

E V- 11

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la legislació i normativa aplicable.
Qualsevol obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment
arqueològic previ estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment. No
obstant això també cal considerar els elements etnològics hi conservats com la cisterna.
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per determinar l’abast
del jaciment.
Intervencions
preferents
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
i admissibles:
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.
Definició de la zona de
Per determinar, només se senyalitza als plànols de la fitxa.
protecció:
Protecció específica:

-

Normativa:

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Vista general del sector prospectat.

Capella de la cisterna dels terrenys confinats.

7. OBSERVACIONS
Data de registre de la fitxa: Desembre de 2013
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DENOMINACIÓ

Can Mosson de sa Torre

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Antoni de Portmany

FITXA Nº:

JA 13

Coordenades UTM: 357196 / 4317115

Emplaçament/Adreça: Polígon 4 Parcel·la 80. Forada
Referència cadastral: 07046A004000800000TS
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic comú / APT Carreteres
Ús actual: Agrari
L’Entorn: Carretera de Forada cap a St. Antoni, terrenys del costat septentrional, a l’altra banda del torrent
de Buscastell. Camps de conreu abancalats, relativament plans, destinats al cultiu de secà.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Assentament/ Habitació

Època: Tardo-púnica /
Romà alt imperial

Cronologia: S. III aC - S. II dC

Descripció: Per la dispersió de les restes ceràmiques el jaciment se situaria en els camps que s’estenen
des del promontori que ocupa la casa fins el llit del torrent, essent més abundants als terrenys més propers
al torrent, encara que actualment es troben separats per la carretera. De fet entre el primer i el segon
bancal resta un tall vertical del terreny on poden observar-se els fragments ceràmics que romanen en el
perfil de terra. També s’identificaren alguns materials del període medieval islàmic, però molt escassos.

Estat actual: Camps de conreu llaurats coberts per la vegetació natural d’escassa densitat. Les fenies
agrícoles i l’acció de l’erosió poden afectar a la integritat de les restes.

Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, a excepció de les prospeccions
realitzades amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Inèdit.
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:

D V- 13

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la legislació i normativa aplicable.
Qualsevol obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment
arqueològic previ estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment.
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per determinar l’abast
del jaciment.
Intervencions
preferents
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
i admissibles:
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.
Definició de la zona de
Se senyalitza als plànols de la fitxa.
protecció:
Protecció específica:

-

Normativa:

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
Data de registre de la fitxa: Novembre de 2013
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MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Can Suers

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Antoni de Portmany

FITXA Nº:

JA 130

Coordenades UTM: 356431 / 4316225

Emplaçament/Adreça: Polígon 6 Parcel·la 228. Can Tomàs
Referència cadastral: 07046A006002280000TB
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic comú
Ús actual: Agrari
L’Entorn: Camí de s’Olivera en direcció St. Antoni, terrenys al nord de la carretera. Feixes de cultiu de
secà que confinen al sud-oest amb el ramal d’un torrent.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Assentament/ Habitació

Època: Tardo-púnica /
Romà alt imperial – baix imperial

Cronologia: S. I aC – S. V dC

Descripció: Jaciment identificat per la presència de fragments ceràmics dispersos per la superfície del
terreny, sense que fossin apreciables restes d’estructures .
Durant el reconeixement recent del terreny les restes ceràmiques han estat escassos.

Estat actual: Camps llaurats coberts per la vegetació natural d’escassa densitat. Les feines agrícoles i
l’acció de l’erosió poden afectar a la integritat de les restes.

Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, a excepció de les prospeccions
realitzades amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Inèdit
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:

E V- 13

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la legislació i normativa aplicable.
Qualsevol obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment
arqueològic previ estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment.
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per determinar l’abast
Intervencions
del jaciment.
preferents
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
i admissibles:
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.
Definició de la zona de
Per determinar, només se senyalitza als plànols de la fitxa.
protecció:
Protecció específica:

-

Normativa:

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

7. OBSERVACIONS
Data de registre de la fitxa: Desembre de 2013
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DENOMINACIÓ

Can Prats

FITXA Nº:

JA 131

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Antoni de Portmany
Coordenades UTM: 353526 / 4315836
Emplaçament/Adreça: Polígon 9 Parcel·la 9002. Sant Antoni
Referència cadastral: 07046A009090020000TF
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Urbà. Extensiva turística
Ús actual: Semiurbà. Antics horts sense ús.
Zona d’inundació potencial (ZIP)
L’Entorn: Àrea periurbana a l’entrada del nucli de Sant Antoni, al costat sud-oest de la rotonda amb
desviació cap a Santa Agnès, on hi ha algunes edificacions a la vora de la carretera. Als voltants s’exten
una àmplia zona humida limitada pel torrent de Buscastell a l’est de la badia de Sant Antoni.

E: 1/5000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Necròpolis. Fosses

Època: Romà alt i baix imperial

Cronologia: S. II – IV dC

Descripció: Antiga zona de horta on es va localitzar una necròpolis a principis del S. XX, excavada per J.
Colominas el 1916. La necròpolis constava de sis enterraments de distinta tipologia, quatre es corresponien
a fosses excavades a la roca i dues eren cistes de lloses. Els materials associats formats per ceràmiques,
objectes de metall i monedes permeteren donar una cronologia als enterraments d’entre els S. II-III dC. i
part del S. IV dC., que segurament estarien vinculats a un assentament rural.
Actualment no s’aprecien restes visibles de la necròpolis, possiblement afectada per les tasques agrícoles,
el creixement urbanístic de la zona o possiblement les restes romanen cobertes per la vegetació,
desconeixent-se per tan la ubicació exacta del jaciment.

Estat actual: Terrenys parcialment urbanitzats i en gran mesura coberts per una densa vegetació
característica de les zones d’aiguamoll, la qual cosa va dificultar la prospecció del terreny.

Intervencions: Excavacions arqueològiques efectuades el 1916 a càrrec de J. Colomines.
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Es té coneixement del jaciment a través de la publicació de la troballa realitzada per J. Colomines (1942),
comissionat per la Secció d’Història de l’Institut d’Estudis Catalans. L’estudi del material el ceràmic el va
efectuar posteriorment M. Roca (1974).
Altres referències bibliogràfiques: Fernández, J.H. (1973). Ramon, J. (1986).
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:
E V- 2
4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la legislació i normativa aplicable.
Qualsevol obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment
arqueològic previ estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment.
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per determinar l’abast
Intervencions
del jaciment.
preferents
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
i admissibles:
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.
Per determinar, només se senyalitza als plànols de la fitxa. Donada la
Definició de la zona de
importància de la troballa, i en tant que es desconeix la seua localització exacta
protecció:
caldria protegir una àmplia zona susceptible de trobar restes arqueològiques.
Protecció específica:

-

Normativa:

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES
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6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Planta de les tombes.
Font: Fitxa E V-2 de la Carta Arqueològica. Consell Insular d’Eivissa. Departament de Patrimoni (Patrimoni Històric).

7. OBSERVACIONS
Data de registre de la fitxa: Setembre 2014
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DENOMINACIÓ

Ses Cases

FITXA Nº:

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Antoni de Portmany

JA 137

Coordenades UTM: 357429 / 4318089

Emplaçament/Adreça: Polígon 4 Parcel·la 56. Can Talaia
Règim jurídic i de propietat: Particular
Referència cadastral: 07046A004000560000TG
Classe de sòl: Rústic comú
Ús actual: Agrari
L’Entorn: Finca rural situada a la vora oest de la carretera de de St. Rafel a Sta. Agnès, passant la cruïlla
de Forada. Restes arqueològiques localitzades entre la casa de la finca i l’era, front a camps de conreu de
secà.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Necròpolis /Hipogeu

Època: Púnica.

Cronologia: -

Descripció: Estructura excavada a la roca situada al costat est de la casa, front al camí d’accés. Es tracta
d’una cavitat subterrània de planta de tendència circula que podria correspondre a la cambra d’un hipogeu,
encara que el seu pou d’entrada es va desmuntar i l’estructura es troba seccionada i utilitzada per a
depositar escombraries. No es trobaren restes ceràmiques als voltants la qual cosa dificulta concretar la
cronologia, però segons informació verbal rebuda, a la finca també es trobà un sarcòfag que encara roman
en la propietat.

Estat actual: La cavitat presenta un avançat estat d’abandó amb una important acumulació de brutícia,
deixalles i de ferralles.

Intervencions: -
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Jaciment inèdit.
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:

-

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
GRAU DE PROTECCIÓ:
Categoria A
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la legislació i normativa aplicable.
Qualsevol obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment
arqueològic previ estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: L’hipogeu i les presumptes estructures excavades a la roca que hi podrien
conservar-se, ja que resta pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment.
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per determinar l’abast
Intervencions
del jaciment. Neteja, retirada dels elements aliens de les estructures
preferents
arqueològiques (deixalles hi acumulades).
i admissibles:
IA: Restauració, conservació i consolidació del presumpte hipogeu. Tasques de
neteja superficial i manteniment de l’àrea.
Definició de la zona de
Per determinar. Només se senyalitza als plànols de la fitxa.
protecció:
Protecció específica:

-

Normativa:

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Imatge de l’entorn.

La cavitat es troba coberta per la tela i la planxa
metàl·lica.

7. OBSERVACIONS
Data de registre de la fitxa: Novembre de 2013
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DENOMINACIÓ

Cas Cavallers

FITXA Nº:

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Antoni de Portmany

JA 138

Coordenades UTM: 357389 / 4318312

Emplaçament/Adreça: Polígon 5 Parcel·la 207. Can Frit de sa Barda
Referència cadastral: 07046A005002070000TI
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic comú
Ús actual: Agrari
L’Entorn: Terreny abancalat del vessant occidental del puig d’en Pou situat al costat est de la carretera de
St. Rafel a Sta. Agnès, passant l’encreuament de Forada. Al cim del puig es situen les cases de cas
Cavallers i de can Lluc.

E: 1/5000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Indeterminat
Alqueria

Època: Tardo-púnica – Romà alt imperial

Cronologia: -

Medieval islàmica

Descripció: Jaciment identificat per abundants fragments ceràmics que es distribuïen des de la part alta
pel vessant oest del puig a les feixes del costat del camí que puja a les cases. Es tractaven de materials
d’època islàmica, la majoria ceràmica comú, trobant-se alguns fragments de llibrells. Per la distribució dels
materials cal suposar que el presumpte hàbitat se situava al cim del puig.
Minoritàriament, També es localitzaren alguns fragments del període antic, com un fragment d’àmfora
Dressel 1, sent més evidents a la part baixa del turó, sense que es pugui concretar on es situaria el nucli
original de l’assentament corresponent a aquest període.

Estat actual: Camps llaurats coberts per la vegetació natural. Les remocions del terreny a causa de
l’activitat agrícola i l’erosió poden afectar a la conservació de les restes.

Intervencions: -
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Inèdit
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:

-

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la legislació i normativa aplicable.
Qualsevol obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment
arqueològic previ estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment.
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per a determinar l’abast
Intervencions
del jaciment.
preferents
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
i admissibles:
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.
Definició de la zona de
Per determinar, només se senyaliza als plànols de la fitxa.
protecció:
Protecció específica:

-

Normativa:

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

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

FITXA Nº: JA 138 2

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Can Pep Pilot

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Antoni de Portmany

FITXA Nº:

JA 14

Coordenades UTM: 357393 / 4317125

Emplaçament/Adreça: Polígon 6 Parcel·la 29. S’Olivera
Referència cadastral: 07046A006000290000TZ
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic comú / APT Carreteres
Ús actual: Agrari
L’Entorn: Carretera de Forada cap a St. Antoni, terrenys del costat meridional del torrent de Buscastell.
Camps abancalats de les immediacions de la casa que s’eleven per dalt del torrent.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Assentament/ Habitació
Alqueria

Època: Tardo-púnica
Medieval islàmica

Cronologia: -

Descripció: Segons les dades que consten en la Carta Arqueològica la presència de fragments ceràmics
en la superfície dels terrenys van permetre identificar el jaciment. S’observà una major concentració de
materials a prop de la casa.
Durant reconeixement recent de la zona no s’han pogut identificar les restes per trobar-se en propietat
privada.

Estat actual: Camps de cultiu delimitats per murs de pedra en sec, sense llaurar, coberts per la vegetació
natural. Les feines agrícoles i l’acció de l’erosió poden afectar a la integritat de les restes.

Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, a excepció de les prospeccions
realitzades amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.

FITXA Nº: JA 14

1

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Inèdit
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:

D V- 14

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la legislació i normativa aplicable.
Qualsevol obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment
arqueològic previ estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment.
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per determinar l’abast
Intervencions
del jaciment.
preferents
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
i admissibles:
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.
Definició de la zona de
Per determinar, només se senyalitza als plànols de la fitxa. Pendent
protecció:
d’investigació.
Protecció específica:

-

Normativa:

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
No es va realitzar la inspecció directa del terreny on se situaria el jaciment, per trobar-se en propietat
privada. No va estar possible contactar amb el propietari de la finca.
Data de registre de la fitxa: Novembre de 2013

FITXA Nº: JA 14
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CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Can Portes des Jurat

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Antoni de Portmany
Emplaçament/Adreça: C/ Salvador Dalí, 2. Sant Antoni

FITXA Nº:

JA 15

Coordenades UTM: 353619 / 4314929

Règim jurídic i de propietat: Particular
Referència cadastral: 3950002CD5135S0002QY
Classe de sòl: Urbà. Extensiva plurifamiliar
Ús actual: Habitatges
L’Entorn: Àrea urbana a l’est de la carretera de St. Josep, actual Avd. Doctor Fleming, a poc més d’un
quilòmetre del nucli de St. Antoni. Zona residencial i de serveis producte del desenvolupament urbà dels
anys 70 del S. XX.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Hipogeu

Època: Tardo-púnica

Cronologia: S. III – II aC

Descripció: Hipogeu descobert l’any 1973 arran de l’obertura d’un camí veïnal que va afectar al substrat
rocós. Durant el desenvolupament d’aquests treballs es destruí el pou d’entrada i part de la cambra
funerària conservant-se unes tres quartes parts de la cavitat. Durant l’excavació de la part conservada de
l’hipogeu es trobaren restes òssies humans d’almenys onze individus, amb quatre cranis en molt bon estat,
acompanyats de materials ceràmics, fragments d’objectes metàl·lics i d’adorn personal.
Al terreny on va aparèixer aquest hipogeu s’observaren talls a la roca corresponents a les entrades de tres
hipogeus més.
Actualment no s’aprecien restes arqueològiques a la zona, el desenvolupament urbanístic possiblement
hagin afectat a les romanalles, encara no pot descartar-se que es troben ocults per baix de les
construccions o sota els terrenys lliures d’edificacions.

Estat actual: El sector on es va documentar l’hipogeu als anys 70 actualment es troba ocupat per un
pàrquing, que confina amb el jardí d’una casa i amb un edifici d’habitatges front al carrer.

Intervencions: Excavació efectuada el 1973 documentada pels arqueòlegs Jordi H. Fernàndez i Joan
Ramon Torres.

FITXA Nº: JA 15 1

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Es té coneixement de la troballa de l’hipogeu i dels materials que contenia a través de l’article redactat per J.
H. Fernández i J. Ramon Torres (1974).
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:
E IV- 4
4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la legislació i normativa aplicable.
Qualsevol obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment
arqueològic previ estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment.
IP: Documentació i excavació arqueològica per determinar si encara romanen
restes del jaciment al subsòl.
Intervencions
preferents
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
i admissibles:
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.
Definició de la zona de
Per determinar, només es representa als plànols de la fitxa.
protecció:
Protecció específica:

-

Normativa:

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Vista general del sector on es va trobar l’hipogeu.

Part de les construccions del sector.
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6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Font: Fitxa E IV-4 de la Carta Arqueològica. Consell Insular d’Eivissa. Departament de Patrimoni (Patrimoni Històric).

7. OBSERVACIONS
Data de registre de la fitxa: Setembre 2014

FITXA Nº: JA 15 3

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Can Ramon

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Antoni de Portmany

FITXA Nº:

JA 16

Coordenades UTM: 358022 / 4318266

Emplaçament/Adreça: Polígon 5 Parcel·la 168. Can Frit de sa Barda
Referència cadastral: 07046A005001680000TM
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic Protegit (SRP-ARIP)
Ús actual: Sense conreu.
L’Entorn: Des de St. Rafel passant la cruïlla de Forada cap a Sta. Agnès, a l’est de la carretera. Zona
baixa del vessant meridional del Puig d’en Socarrat, a prop del naixement d’un petit torrent. Camps de
conreu de secà relativament plans que limiten amb el bosc.

E: 1/5000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Alqueria
Època: Medieval islàmica
Cronologia: Descripció: Segons la informació exposada en la Carta Arqueològica el jaciment es localitzà per la
presència en superfície de materials ceràmics sobretot del període islàmic, encara que també s’hi trobaren
escassos fragments d’època púnica. D’altra banda es documentaren restes constructives definides per
llargues alineacions de pedres calcàries semidesbastades col·locades en posició tant vertical com
horitzontal, les alineacions abastaren fis a 23 m de longitud en trams intermitents, en un dels extrems
també s’identificà l’obertura d’una porta. Així mateix, en un altre sector no molt allunyat s’observaren
presumptes restes de murs antics en un deficient estat de conservació.
Durant la prospecció recent de la zona es van observar restes de murs formats per alineacions de pedres
col·locades de cantell que semblen coincidir amb les descrites en la Carta Arqueològica, encara que
actualment es troben parcialment desmuntades i molt arrasades (UTM: 357950/431865), les coordenades
de la troballa difereixen sensiblement de la que figura en la Carta. En una altre sector, a l’est de la zona
indicada, entre el bosc i el naixement del torrent, també s’identificaren certes alineacions de pedres grans
ficades al sòl. Les troballes de materials ceràmics han estat molt escassos.
Estat actual: Els murs descrits es trobaren molt arrasats i semidestruïts si es compara amb la
documentació que consta en la Carta Arqueològica. La vegetació arbustiva també cobria les estructures i
dificultava la visualització de la superfície del terreny. La manca de senyalització ha pogut provocar el
desmuntatge parcial de les estructures a causa de l’activitat pròpia del camp. Les feines agrícoles i l’acció
de l’erosió han afectat a la integritat de les restes.
Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, a excepció de les prospeccions
realitzades amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.
FITXA Nº: JA 16 1
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Inèdit
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:

D V- 7

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la legislació i normativa aplicable.
Qualsevol obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment
arqueològic previ estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment.
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per determinar l’abast
Intervencions
del jaciment.
preferents
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
i admissibles:
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.
Definició de la zona de
Per determinar, només se senyalitza als plànols de la fitxa.
protecció:
Protecció específica:

Àrea Rural d’Interès
Paisatgístic; Zona 2, es Amunts
limítrof amb amb SRC-F.

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

Normativa:

PTI
BOIB, núm. 50, 31/03/2005

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Vista general del sector amb les restes constructives d’alineacions de pedres ficades al sòl.
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Restes constructives a l’actualitat.

Restes del mur documentat cap els anys 90.
(Fotografia extreta de la Carta arqueològica Fitxa D V-7).

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Planimetria de l’estructura documentada.
Font: Fitxa D V-7 de la Carta Arqueològica. Consell Insular d’Eivissa. Departament de Patrimoni (Patrimoni Històric).

7. OBSERVACIONS
Data de registre de la fitxa: Novembre de 2013

FITXA Nº: JA 16 3
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DENOMINACIÓ

Can Rova de Baix

FITXA Nº:

JA 17

1. DADES D’UBICACIÓ
Coordenades UTM: 353927 / 4316589
353690 / 4316637
Emplaçament/Adreça: Polígon 3 Parcel·la 109 - 111. Sa Vorera
Referència cadastral: Comprèn distintes parcel·les
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic comú
Ús actual: Agrari
L’Entorn: A uns 600 m de distància al nord-est del poble de Sant Antoni. Zona agrícola en el pla que
ocupa una extensa àrea amb parcel·les de regadiu i hivernacles.
Parròquia: Sant Antoni de Portmany

E: 1/5000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Industrial
Època: Tardo-púnica/
Cronologia: S. II aC – S. III dC
Assentament/ Habitació
Romà alt Imperial
Descripció: Jaciment localitzat arran d’unes obres de millores agrícoles desenvolupades el 1976 i de les
prospeccions consegüents que permeteren trobar una sèrie de restes materials i elements constructius
relacionats amb terrisseries. Entre els materials destacaven restes ceràmiques amb defectes de fabricació,
fragments de parets de forns, conglomerats de terra argilosa sense elaborar i argila preparada per la
fabricació de ceràmiques entre d’altres. Les ceràmiques identificades evidenciaven la producció d’àmfores,
i altres categories de vasos ebussitans amb una adscripció cronològica entre el S. II aC. fins el S. III dC.
Aquestes restes materials feien suposar la presència d’un forn de ceràmica, encara que no es va poder
localitzar. També es trobaren altres ceràmiques d’importació peninsulars i de la Mediterrània central i
oriental.
Durant la prospecció recent de la zona no es va poder accedir al lloc on es va identificar el jaciment, no
obstant això al terreny confrontat a l’oest dels hivernacles s’identificaren fragments ceràmics dispersos en
superfície que es distribuïen de nord a sud, des del peu d’un promontori cap al pla. Entre els materials
destacaven els fragments de vores d’àmfores PE-25 i restes d’altres atuells púnics ebussitans.
Estat actual: La zona on es va identificar el jaciment el 1976 actualment es troba tancada, destinada a la
producció agrícola. No obstant això s’observaren importants remocions al terreny que podrien afectar a les
possibles restes arqueològiques hi conservades. Els camps de correu a l’oest es troben llaurats, coberts
per la vegetació natural d’escassa densitat. Les feines agrícoles poden afectar a la integritat de les restes.
Intervencions: No es desenvoluparen excavacions arqueològiques que permetessin documentar
físicament les estructures de forns ni altres relacionades amb les terrisseries. Prospeccions realitzades el
1976. Sembla que quan es va realitzar la Carta Arqueològica no es va fer el reconeixement directe del lloc.
Durant la supervisió recent no es va poder prospectar l’àrea en qüestió, però sí els terrenys circumdants.
FITXA Nº: JA 17 1
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
El jaciment és conegut per l’estudi i publicació d’un significatiu conjunt de materials apareguts en superfície
que denotaven la presència de tallers de terrisseries (Ramon et alii 1982). Les ceràmiques identificades
evidenciaven la producció d’àmfores T-8133, PE-41 i PE- 25, i altres categories de vasos ebussitans amb
una adscripció cronològica d’entre el S. II aC. fins el S. III dC. També es trobaren altres ceràmiques
d’importació com àmfores de la Tarraconense, de la Bètica, algunes ibèriques, d’Itàlia i de Tripolitània, entre
d’altres recipients.
Bibliografia: Ramon et alii (1991). Ramon, J. (2006).
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:
E IV- 10
4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
GRAU DE PROTECCIÓ:
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la legislació i normativa aplicable.
Qualsevol obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment
arqueològic previ estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment.
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per determinar l’abast
Intervencions
del jaciment.
preferents
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
i admissibles:
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.
Definició de la zona de
Per determinar, només se senyalitza als plànols de la fitxa.
protecció:
Protecció específica:

-

Declaració:

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Camps tancats on estava el jaciment trobat el 1976.

Camps a l’oest on s’identificaren restes ceràmiques.

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
Data de registre de la fitxa: Desembre de 2013
FITXA Nº: JA 17 2
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DENOMINACIÓ

Can Sant de Dalt / Can Cosmi

FITXA Nº:

JA 18

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Antoni de Portmany
Coordenades UTM: 355823 / 4317741
Emplaçament/Adreça: Polígon 3 Parcel·la 26. Puig des Castell
Referència cadastral: 07046A003000260000TK
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic comú
Ús actual: Agrari
L’Entorn: Al pla de la parcel·la de can Cosmi situada a ponent del torrent d’en Xanxo, al nord del camí de
sa Vorera, envoltat de camps de cultiu a sud i de bosc de pins a nord, a prop dels Amunts.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Assentament/ Habitació

Època: Tardo-púnica

Cronologia: S. II aC – S. I dC

Descripció: Jaciment identificat per la presència de fragments ceràmics en superfície als terrenys dels
voltants de la casa de can Cosmi. Els materials es localitzaren als camps meridionals de la casa, i als
situats al costat septentrional del camí d’accés a l’habitatge, a prop de l’era, a la vora del camí resta un
perfil de terra on s’evidenciaren les restes materials. En el jardí de la casa hi ha una pica reutilitzada d’un
molí d’olives d’època antiga que es tracta del fons d’un mortarium d’un trapetum.
Possible reutilització de pedres de gran format procedents d’antigues construccions als murs de feixes.

Estat actual: Camps de conreu llaurats destinats a l’arboricultura. Les feines agrícoles i l’erosió poden
afectar a la integritat de les restes.

Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, a excepció de les prospeccions
realitzades amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.

FITXA Nº: JA 18 1
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Inèdit
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:
D IV- 4
4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la legislació vigent aplicable.
Qualsevol obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment
arqueològic previ estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment.
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per determinar l’abast
Intervencions
del jaciment.
preferents
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
i admissibles:
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.
Definició de la zona de
Per determinar. Només se senyalitza als plànols de la fitxa.
protecció:
Protecció específica:

-

Normativa:

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Feixes de l’entorn de la casa.

Pica, sembla correspondre al fons
d’un mortarium, part fitxa d’un molí
d’olives d’època antiga.

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
Jaciment als terrenys de can Cosmi, casa catalogada (veure Fitxa Catàleg ANT. R-15 ED).
Data de registre de la fitxa: Setembre 2014

FITXA Nº: JA 18 2

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Can Sastre

FITXA Nº:

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Antoni de Portmany

JA 19

Coordenades UTM: 356980 / 4318703

Emplaçament/Adreça: Polígon 4 Parcel·la 43. Can Talaia
Règim jurídic i de propietat: Particular
Referència cadastral: 07046A004000430000TJ
Classe de sòl: Rústic comú
Ús actual: Agrari
L’Entorn: Des de St. Rafel passant l’encreuament de Forada cap a Sta. Agnès, terrenys a l’oest de la
carretera. Camps de conreu de secà relativament plans al peu dels estreps muntanyecs del Puig des Sant
pel sud-est, limitrofs a la carretera.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Indeterminada

Època: Tardo-púnica / Romà alt imperial

Cronologia: S. II aC / S. I dC

Medieval islàmica
Descripció: Jaciment documentat per la localització de fragments ceràmics dispersos en la superfície del
terreny com únic testimoni del presumpte hàbitat sense que es pugui concretar on se situaria el nucli
original de l’assentament.
Durant la inspecció recent del terreny les troballes de materials ceràmics han estat molt escassos i estaven
molt rodats.

Estat actual: Camps llaurats coberts per la vegetació natural. Les remocions del terreny a causa de
l’activitat agrícola ha pogut alterar la presència de les restes.

Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, a excepció de les prospeccions
realitzades amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.

FITXA Nº: JA 19 1

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Inèdit
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:

D V- 10

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la legislació i normativa aplicable.
Qualsevol obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment
arqueològic previ estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment.
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per a determinar l’abast
Intervencions
del jaciment.
preferents
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
i admissibles:
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.
Definició de la zona de
Per determinar, només se senyalitza als plànols de la fitxa.
protecció:
Protecció específica:

-

Normativa:

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

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

FITXA Nº: JA 19 2

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Can Catalí

FITXA Nº:

JA 2

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Antoni de Portmany
Coordenades UTM: 355805 / 4316590
Emplaçament/Adreça: Polígon 6 Parcel·la 2 - 3. S’Olivera
Referència cadastral: Comprèn distintes parcel·les
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic comú
Ús actual: Agrari
L’Entorn: Zona agrícola al costat meridional del camí de sa Vorera en direcció a Sant Antoni. Franja de
terreny elevada en la confluència dels torrents d’en Xanxo, a l’oest, i el de Buscastell al sud. Camps llaurats
a la vora dels vinyers de la finca de can Ric.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Assentament/ Habitació

Època: Tardo-púnica/
Romà alt Imperial

Cronologia: S. I aC – S. II dC

Descripció: Segons la informació exposada en la Carta Arqueològica el jaciment es localitzà per la
presència de materials ceràmics dispersos en la superfície del terreny. Els materials més representatius
foren les vores d’àmfores PE- 18. També es documentaren presumptes estructures constructives com una
alineació de pedres de talla i forma irregulars que podrien tractar-se de l’inici d’un mur corresponent a
l’antiga instal·lació de tipus rural. Així mateix en els marges que limiten els camps s’observaren elements
constructius similars fora del seu contexts original.
Durant la inspecció recent del lloc les restes ceràmiques van estar molt escasses i no fou possible localitzar
les estructures constructives descrites. El que es va observar fou un important rebaix del terreny als camps
actualment destinats a la plantació de vinyers. Aquesta activitat provablement ha pogut afectar a la
conservació de les restes arqueològiques.
Estat actual: Camps amb vinyers, delimitats per un tacant de fillferrada. El terreny, a l’oest, més pròxim al
torrent es trobava cobert per la vegetació arbustiva que dificultava la visualització del terreny. Les feines
agrícoles han pogut afectar a la conservació de les restes.
Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, a excepció de les prospeccions
realitzades amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.

FITXA Nº: JA 2 1

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Inèdit
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:
E IV- 15
4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la legislació i normativa aplicable.
Qualsevol obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment
arqueològic previ estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment.
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per determinar l’abast
del jaciment.
Intervencions
preferents
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
i admissibles:
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.
Definició de la zona de
Per determinar. Només se senyalitza als plànols de la fitxa.
protecció:
Protecció específica:

-

Normativa:

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Camps amb vinyers on s’observen importants
rebaixos en el terreny.

Camps que limiten amb els vinyers a l’oest.

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
No es realitzà la prospecció del terreny amb plantació de vinyers.
Data de registre de la fitxa: Desembre de 2013

FITXA Nº: JA 2 2

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Cova de Santa Agnès

FITXA Nº:

JA 20

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Antoni de Portmany
Coordenades UTM: 353551/ 4317140
Emplaçament/Adreça: C/ Capella, 5. Polígon 3 Parcel·la 168. Sant Antoni
Referència cadastral: Règim jurídic i de propietat: Classe de sòl: Rústic comú (SRC- SRG)
Ús actual: Cultural-patrimonial
L’Entorn: Cova i capella situades a la vénda de Cas Ramons, a poca distància al nord de la població de
Sant Antoni, als estreps del puig des Molí, a llevant de sa Talaia de Sant Antoni i just abans d’arribar a la
zona escolar i esportiva de Can Coix. Al seu voltant hi ha camps de secà amb i sense arbrat i petites zones
residencials als cims dels pujols. Propera al nord de l’església inacabada de Santa Agnès.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Cova/Abric
Època: Púnica – Medieval
Cronologia: Capella
Descripció: Cova natural i capella declarada BIC amb la categoria monument. Es tracta d’una cova natural
amb connotacions religioses des d’èpoques remotes. Segons les referències documentals la capella ja
existia al S. XVII, construïda per devoció popular a la verge Santa Agnès.
L’estructura de la cova es generà a patir d’un procés clàstic intercalat o amb posteriors formacions
d’espeleotemes, donant com a resultat una gran cavitat amb sales i pseudo-galeries que li donen una
planta irregular i complexa. Només és visitable una petita part de la cova que queda reduïda entre les
parets de pedra dels laterals de la capella. La entrada original a la cavitat se situava al costat meridional de
la capçalera de la capella, l’accés actual és relativament recent.
A principis del S. XX es desenvoluparen excavacions arqueològiques a les galeries de la cova, que van
permetre recuperar un conjunt de materials amb cronologia diversa, sent els més representatius les
ceràmiques de tipologia islàmica i cristiana, encara que també hi havia fragments d’èpoques precedents
com púnica, romana i bizantina. Alguns autors opinen que es tractava d’un lloc de culte d’època
paleocristiana, reutilitzat posteriorment a l’època islàmica.
Estat actual: L’estat general de conservació de la capella es bo encara que s’hi observa cert descuit pel
que fa al manteniment i neteja de les galeries naturals dels laterals de la capella.
Intervencions: Excavacions arqueològiques realitzades el 1907 per A. Pérez Cabrero. Documentació
espeleològica de la cova el 1974. Restauració de la capella portada a terme 1981 que li llevà bona part de
l’antiga fesomia. L’altar es va fer de nou i es reconstruí l’arc apuntat del presbiteri, es va fer l’accés
esglaonat i es va pavimentar. També es realitzaren els murs que tanquen la comunicació amb les galeries
laterals. L’autor del projecte va ser l’arquitecte Luis Cervera Miralles, finançat pel Ministeri de Cultura.
FITXA Nº: JA 20 1

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Es tracta d’un lloc que tradicionalment ha estat envoltat de diverses llegendes per les atribucions
miraculoses que es donaven a una imatge de Santa Agnès (Marí Cardona, 1984: 469; 1992: 137). Al S. XVII
ja existia a Sant Antoni la confraria de Santa Agnès, i en relació amb la capella les primeres cites són del
1650 (Marí Cardona, 1990: 57-59). Sobre la fisonomia original de la capella es té informació en els treballs
d’I. Macabich (1985: 159) i J.M. Mañá de Ángulo (1984: 125-127). El 1907 A. Pérez Cabrero (1909) excavà
parcialment les galeries. L’adscripció cronològica dels materials arqueològics obtinguts i pels elements
constructius de la capella feren suposar aquests autors que la capella es remuntava a l’època paleocristiana
o mossàrab, hipòtesis que resten per verificar fefaentment. Un conjunt de materials ceràmics del període
islàmic trobats a la cova fou publicat per J. H. Fernàndez (1983). El 1974 un grup mallorquí d’espeleologia
realitzà la topografia de la cova (Tries, 1983: 7).
Altres referències: AAVV (2007). Marí Cardona, J.; EEiF (2011).
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:
D IV- 1
4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
GRAU DE PROTECCIÓ:
Categoria A
Usos permesos: Els corresponents a la seua tipologia; culturals, difusió i interpretació del patrimoni històric,
arqueològic i natural. Qualsevol obra o intervenció que es plantegi haurà d’anar acompanyada d’informe
arqueològic, prèvia autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: La cova, galeries, elements constructius de la capella i imatges.
IP: Excavació, documentació investigació arqueològica i paleontològica.
Intervencions
preferents
IA: Tasques de neteja superficial, manteniment de la capella i dels elements de
i admissibles:
protecció i tancament com la reixa de ferro que delimita el seu entorn.
Definició de la zona de
Per determinar, només se senyalitza als plànols de la fitxa.
protecció:
24/04/1964
Bé d’Interès Cultural
BOE núm. 108-05-64
Protecció específica:
Declaració:
(Veure Fitxa Catàleg BIC 1)

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Exterior de l’entrada actual a la cova.

Cavitat lateral de la cova.

FITXA Nº: JA 20 2

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Topografia de la cova.

Font: M. Trias (1983: 26)

7. OBSERVACIONS
Es troba una descripció més detallada de la capella en la fitxa del BIC 1.
Data de registre de la fitxa: Desembre de 2013

FITXA Nº: JA 20 3

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Es Caló des Moro 1

FITXA Nº:

JA 21

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Antoni de Portmany
Coordenades UTM: 352396 / 4316376
Emplaçament/Adreça: C/ Cervantes, es Caló des Moro. Sant Antoni
Referència cadastral: Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Urbà. Extensiva plurifamiliar
Ús actual: Habitatges / Hostaleria
L’Entorn: Zona urbana a l’oest del nucli de Sant Antoni, a prop de la costa des Caló des Moro.

E: 1/5000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Assentament costaner

Època: Púnica mitjana – Tardopúnica / Romà alt imperial

Cronologia: S. IV - I aC / I dC

Descripció: Segons consta a la Carta Arqueològica el jaciment es localitzà per la presència de materials
ceràmics dispersos en la superfície del terreny. També es tenia noticia de l’existència, en el passat, d’una
estructura antiga corresponent a un tram de mur enterrat sota el formigó de les obres que s’estaven portant
a terme a l’època durant la qual es realitzaren les prospeccions arqueològiques.
Actualment no s’aprecien restes arqueològiques en la zona en qüestió, el gran desenvolupament urbanístic
possiblement hagi afectat a les romanalles, encara que no pot descartar-se que es troben ocults per baix
de les construccions o sota els terrenys lliures d’edificacions. Per aquesta raó caldria considerar el
seguiment arqueològic de projectes d’obres que es plantegin a l’entorn i que actualment es troben sense
urbanitzar com és el terreny que resta al sud del jaciment documentat en la Carta Arqueològica.
Estat actual: Zona urbanitzada pròxima a una àrea sense edificacions on s’estan efectuant replantejos
d’obres, on caldria efectuar el seguiment arqueològic adit.
Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, a excepció de les prospeccions
realitzades amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.

FITXA Nº: JA 21 1

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Inèdit
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:
E IV- 7
4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la normativa aplicable. Qualsevol
obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment arqueològic previ
estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment.
IP: Documentació i excavació arqueològica per determinar si encara romanen
Intervencions
restes del jaciment al subsòl.
preferents
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
i admissibles:
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.
Definició de la zona de
Tota la zona susceptible d’urbanitzar, per determinar. Als plànols de la fitxa
protecció:
només se senyalitza.
Protecció específica:

-

Normativa:

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Imatge de la zona on es localitzà el jaciment als anys
noranta.

Terreny a les immediacions per urbanitzar.

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
Caldria considerar efectuar seguiments arqueològics en les zones de l’entorn que encara resten sense
edificacions i que en el futur planejament es qualifiquen com urbanitzables. Aquestes àrees se senyalitzen
als plànols però hauria de ser extensiva a tota la zona susceptible d’urbanitzar.
Data de registre de la fitxa: Setembre de 2014

FITXA Nº: JA 21 2

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Es Caló des Moro 2

FITXA Nº:

JA 22

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Antoni de Portmany
Coordenades UTM: 352209 / 4316826
Emplaçament/Adreça: C/ Ponent, es Caló des Moro. Sant Antoni
Referència cadastral: Règim jurídic i de propietat: Particular / Costes
Classe de sòl: Urbà. Extensiva plurifamiliar
Ús actual: Sense urbanitzar
L’Entorn: Franja de la costa de substrat rocós a les immediacions de una finca delimitada amb una tanca
de blocs de formigó de terreny emboscat.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Assentament costaner

Època: Púnica mitjana – Tardopúnica / Romà baix imperial

Cronologia: S. IV - I aC / III dC

Descripció: Segons consta a la Carta Arqueològica el jaciment es localitzà per la presència de materials
ceràmics dispersos en una àmplia superfície, encara que es tractaven de fragments molt rodats i amb
escassos exemplars amb forma. També es documentà una alineació de pedres d’uns 7,4 metres de
longitud, que podria formar part d’un antic hàbitat de caràcter marítim.
Durant la inspecció recent del terreny no ha estat possible localitzar les restes del presumpte mur i la
presència de fragments ceràmics eren escassos. No obstant això es van trobar restes ceràmiques de cos
d’àmfores ebusitanes al terreny de la finca que confina amb el camí i amb l’àrea on es documentà el
jaciment.

Estat actual: Zona costanera exposada a l’erosió i a la possible urbanització de la finca de les
immediacions.

Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, a excepció de les prospeccions
realitzades amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.

FITXA Nº: JA 22 1

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Inèdit
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:
E IV- 8
4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la legislació i la normativa aplicable.
Qualsevol obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment
arqueològic previ estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.

Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment.

Intervencions
preferents
i admissibles:

IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per determinar l’abast
del jaciment.
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.

Definició de la zona de
protecció:

Per determinar. Només se senyalitza als plànols de la fitxa.

Protecció específica:

-

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

Normativa:

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

FITXA Nº: JA 22 2

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Representació en planta de l’alineació de pedres documentades
a prop de la costa.
Font: Fitxa E IV- 8 de la Carta Arqueològica. Consell Insular d’Eivissa.
Departament de Patrimoni (Patrimoni Històric).

7. OBSERVACIONS
Data de registre de la fitxa: Setembre de 2014

FITXA Nº: JA 22 3

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Sa Bassa Roja

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Antoni de Portmany

FITXA Nº:

JA 23

Coordenades UTM: 353256 / 4316203

Emplaçament/Adreça: C/ Mozart, 1. Polígon 2 Parcel·la 1008. Sa Talaia de Sant Antoni
Referència cadastral: 07046A002010080000TG
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Urbanitzable. Extensiva plurifamiliar
Ús actual: Agrari
L’Entorn: Vessant mitjà del sud-est de sa Talaia de Sant Antoni. Terreny del costat occidental de la casa,
entre aquesta i la era, envoltat per velles oliveres.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Necròpolis /Hipogeu

Època: Púnica mitjana – Tardo-púnica

Cronologia: S. V – III aC

Descripció: Hipogeu localitzat darrera la façana oest de la casa. Es tracta d’una estructura excavada a la
roca amb pou d’entrada de planta rectangular d’uns 1,65 m de llargària per 0,64 m d’amplària, des del qual
s’accedeix a la cambra subterrània de planta irregular d’uns 2,5 m d’alçària per 3 m d’amplària. El fons de
l’hipogeu presentava dues altures i un mur construït amb pedres calcàries irregulars, de fàbrica posterior.
Segons la informació exposada en la Carta Arqueològica a l’altra banda de la carretera, a uns 200 m de
l’hipogeu es van identificar restes ceràmiques en superfície, on possiblement podria situar-se l’antic hàbitat
relacionat amb l’hipogeu.

Estat actual: Es conserva la integritat de l’estructura de l’hipogeu, net i buit. Les parets interiors es troben
ennegrides per la humitat i de sutge, a causa d’haver realitzat alguna foguera dins de la cavitat.

Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, a excepció de les prospeccions
realitzades amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.

FITXA Nº: JA 23 1

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Jaciment inèdit.
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:

E IV- 5

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
GRAU DE PROTECCIÓ:
Categoria A
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la legislació i normativa aplicable.
Qualsevol obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment
arqueològic previ estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.

Elements a preservar: L’hipogeu i les presumptes estructures excavades a la roca que hi podrien
conservar-se, ja que resta pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment.

Intervencions
preferents
i admissibles:

IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per determinar l’abast
del jaciment.
IA: Restauració, conservació i consolidació de l’hipogeu. Tasques de neteja
superficial i manteniment de l’àrea.

Definició de la zona de
protecció:

Per determinar. Només se senyalitza als plànols de la fitxa.

Protecció específica:

-

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

Normativa:

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Localització de l’hipogeu.

Pou d’entrada a l’hipogeu.

FITXA Nº: JA 23 2

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Entrada des de l’interior.

Fons de l’hipogeu on es construí un mur.

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Planimetria de l’hipogeu.
Font: Fitxa E IV- 5 de la Carta Arqueològica. Consell Insular d’Eivissa.
Departament de Patrimoni (Patrimoni Històric).

7. OBSERVACIONS
Casa pagesa de la finca on s’ubica el jaciment dins del catàleg (Fitxa Catàleg ANT. R-1 ED).
Data de registre de la fitxa: Desembre de 2013

FITXA Nº: JA 23 3

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Sant Antoni

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Antoni de Portmany

FITXA Nº:

JA 24

Coordenades UTM: 353138 / 4315825

Emplaçament/Adreça: Port de Sant Antoni
Règim jurídic i de propietat: Referència cadastral: Classe de sòl: Ús actual: Port
L’Entorn: Jaciment de caràcter marítim que es localitza en el port de St. Antoni envoltat pels embarcadors i
les instal·lacions del port.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Època: Púnica mitjana – Tardo-púnica /
Tipologia: Subaquàtic
Romà republicà, alt i baix imperial/ Medieval

Cronologia: -

Descripció: Segons les dades que consten en la Carta Arqueològica, al sector en qüestió es trobaren
abundants materials ceràmics amb un ampli marc cronològic que van fer sospitar l’existència en aquest
indret d’un embarcador antic.
Les prospeccions geo-arqueològiques desenvolupades a finals dels anys 80 del S. XX a la badia de Sant
Antoni indiquen que la línia de costa estaria més avançada a l’antiguitat, que en aquest sector arribaria fins
els edificis que limiten al nord amb el passeig de la Mar. La fotografia aèria de 1956 també ho confirma. La
configuració actual del port ha guanyat terreny al mar.
La localització dels materials arqueològics a la zona marítima del port pot ser a conseqüència de
l’arrossegament de les marees, no obstant això no pot descartar-se l’existència de restes arqueològiques
com derelictes o altres romanalles com ha pogut comprovar-se en altres llocs com al port d’Eivissa durant
unes obres de dragatges efectuades als últims anys.

Estat actual: Instal·lacions del port on amarren de les embarcacions.

Intervencions: -

FITXA Nº: JA 24 1

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Per al coneixement de la configuració de la badia de Sant Antoni a l’antiguitat es compta amb les
prospeccions geo-arqueològiques desenvolupades el 1989 per un equip dirigit pel Dr. Horst Dieter Schultz i
la Dra. Gerta Maass-Lidemann (Schult, H. D.; Maass-Lidemann, G., 1997).
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:
E IV- 9
4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la legislació i la normativa aplicable.
Qualsevol dragatge que es plantegi al sector haurà d’anar acompanyat de seguiment arqueològic previ
estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.

Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’abast del jaciment subaquàtic i
l’entitat de les troballes.

Intervencions
preferents
i admissibles:

IP: Prospeccions subaquàtiques preventives. Seguiment arqueològic de
qualsevol obra de dragatge que es realitzi en les aigües marítimes del port.
IA: Treballs de manteniment i millora de les instal·lacions del port de caràcter
terrestre.

Definició de la zona de
protecció:

Per determinar, només se senyalitza als plànols de la fitxa.

Protecció específica:

-

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

Normativa:

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

7. OBSERVACIONS
Data de registre de la fitxa: Setembre 2014
FITXA Nº: JA 24 2

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Sa Vorera

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Antoni de Portmany

FITXA Nº:

JA 25

Coordenades UTM: 353362 / 4316299

Emplaçament/Adreça: Rotonda dels cavalls, camí de sa Vorera. Sant Antoni
Referència cadastral: Comprèn distintes parcel·les
Règim jurídic i de propietat: Particular / Públic
Classe de sòl: Urbà. Extensiva plurifamiliar / unifamiliar
Ús actual: Habitatges / Serveis
Rústic comú
L’Entorn: Zona urbanitzada que confina amb terrenys de conreu a l’entrada del nucli urbà de Sant Antoni
des del camí de sa Vorera. A l’entorn encara es conserven sistemes tradicionals de regatge dotades de
sènia.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Indeterminat

Època: Tardo-púnica /
Romà alt imperial

Cronologia: -

Descripció: Segons noticies verbals, fa uns catorze anys, durant l’obertura d’unes rases per millorar les
infraestructures de la zona es varen trobar una bona quantitat de fragments ceràmics corresponents al
període tardo-púnic i romà alt imperial. Aquests materials aparegueren en les rases obertes a la vorera dels
edificis situats al costat meridional del camí de sa Vorera.
Aquesta troballa s’ha de posar en relació amb l’entorn, ja que se situa a prop del jaciment de can Rova de
Baix, a uns 600 m de distància a l’oest, on s’identificaren tallers de terrisseries. També cal considerar que
les prospeccions geo-arqueològiques desenvolupades a finals dels anys 80 del S. XX a la badia de Sant
Antoni indiquen que la línia de costa estaria més avançada a l’antiguitat, i que fins i tot arribaria
pràcticament fins el camí de sa Vorera per aquest sector. Per aquesta raó és una zona susceptible de
trobar restes arqueològiques, possiblement de les instal·lacions del port a l’antiguitat.

Estat actual: Zona en expansió urbana on caldria efectuar el seguiment arqueològic adit.

Intervencions: -

FITXA Nº: JA 25 1

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Per al coneixement de la configuració de la badia de Sant Antoni a l’antiguitat es compta amb les
prospeccions geo-arqueològiques desenvolupades el 1989 per un equip dirigit pel Dr. Horst Dieter Schultz i
la Dra. Gerta Maass-Lidemann (Schult, H. D.; Maass-Lidemann, G., 1997).
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:
4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la legislació i normativa aplicable.
Qualsevol obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment
arqueològic previ estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment.
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per determinar l’abast
Intervencions
del jaciment.
preferents
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
i admissibles:
arqueològiques hi conservades.
Definició de la zona de
Per determinar, només se senyalitza als plànols de la fitxa.
protecció:
Protecció específica:

-

Normativa:

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
Data de registre de la fitxa: Setembre de 2014
FITXA Nº: JA 25 2

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Sa Talaia de Sant Antoni

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Antoni de Portmany

FITXA Nº:

JA 26

Coordenades UTM: 353018 / 4317009

Emplaçament/Adreça: Sa Talaia de Sant Antoni
Referència cadastral: 2972002CD5127S0001ZS
Règim jurídic i de propietat: Classe de sòl: Rústic. Espai lliure públic
Ús actual: Bosc
L’Entorn: Vessant meridional de la Talaia de Sant Antoni, elevació situada al nord del nucli de població,
que es desenvolupa al seu peu. Àrea localitzada molt prop del cim, seguit el camí que condueix a la capella
de sa Talaia. Es troba coberta de la típica vegetació forestal, formada per un pinar-savinar i brolla.

E: 1/5000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Assentament/Habitació
Època: Púnica.
Cronologia: Necròpolis /Hipogeu
Descripció: Jaciment identificat per la presència de fragments ceràmics en superfície des del cim de la
muntanya, a les immediacions de la capella de sa Talaia, fins la part mitjana del vessant meridional seguint
el camí que descendeix des de la capella. A uns 36 m de distància d’aquesta, al mig del camí cap a baix,
es localitzà una estructura tallada a la roca amb una obertura superficial de planta sensiblement rectangular
amb els cantons arrodonits d’aproximadament 1 m de llargària per 0,45 d’amplària que donava pas a una
cambra subterrània reomplerta de terra i pedres, que per les seues característiques podria tractar-se d’un
hipogeu. Els materials identificats als voltants i els trobats al llarg del camí es corresponien a ceràmiques
comunes ebusitanes de cos d’àmfores i de gerres del període púnic. Cal considerar que la troballa se situa
a uns 300 m de distància al nord-est de l’hipogeu localitzat a la finca de sa Bassa Roja (Fitxa Catàleg JA
23), on també s’identificaren materials a uns 200 m de distància de l’hipogeu cap a dalt, amb una
cronologia d’entre els S. V - III aC. Considerant la distribució de les restes ceràmiques i de les estructures
es pot plantejar que sa Talaia podria haver-se constituït com un punt de vigilància d’origen púnic, des d’on
es domina la badia de Portmany al sud-oest i fins al cap des Nunó al nord-oest, amb algun assentament a
mig vessant amb àrees de necròpolis associades.
D’altra banda cal considerar que segons la informació verbal rebuda durant la guerra civil a sa Talaia es
construïren antiaeris i refugis excavats a la roca.
Estat actual: Es conserva la integritat de l’estructura tallada a la roca, encara que es troba al mig del camí
que puja a la capella. L’interior s’observa ennegrit per la humitat o per haver realitzat alguna foguera temps
enrere. Actualment apareix reomplert de terra, pedres i algunes deixalles. L’acció de l’erosió pot afectar a la
integritat de les restes.
Intervencions: FITXA Nº: JA 26 1

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Jaciment inèdit.
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:

-

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
GRAU DE PROTECCIÓ:
Categoria A
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la legislació i normativa aplicable.
Qualsevol obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment
arqueològic previ estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: El presumpte hipogeu i les estructures excavades a la roca que hi podrien
conservar-se, ja que resta pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment.
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per determinar la
Intervencions
naturalesa de les estructures i l’abast del jaciment.
preferents
IA: Restauració, conservació i consolidació del presumpte hipogeu. Tasques de
i admissibles:
neteja superficial i manteniment de l’àrea.
Definició de la zona de
Per determinar. Només se senyalitza als plànols de la fitxa.
protecció:
Protecció específica:

-

Normativa:

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Imatges de la superfície.

Localització de l’estructura tallada a la roca.
Interior.
7. OBSERVACIONS
Data de registre de la fitxa: Setembre de 2014
FITXA Nº: JA 26 2

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Can Damià

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Antoni de Portmany

FITXA Nº:

JA 3

Coordenades UTM: 357418/ 4318822

Emplaçament/Adreça: Polígon 5 Parcel·la 9. Can Frit de sa Barda
Referència cadastral: 07046A005000090000TK
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic comú
Ús actual: Agrari
L’Entorn: Des de St. Rafel a Sta. Agnès, es pren el camí des Broll. Abans d’arribar a la finca de can
Damià, terrenys del marge oriental del torrent de Buscastell on fa una corba, camps de cultiu de secà.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Alqueria

Època: Medieval islàmica

Cronologia: -

Descripció: Terrenys que ocupen un promontori elevat sobre el torrent, les restes ceràmiques es
distribuïen des de la part alta cap al torrent, i al vessant nord-oest de l’elevació. Predominaven els materials
de l’època islàmica encara que també s’identificà algun fragment aïllat del període tardo-púnic. No es van
trobar altres elements o estructures constructives de l’assentament que segurament ocuparia un lloc elevat
sobre el torrent, tal i com es pot deduir per la distribució de les restes ceràmiques.
Estat actual: Camps llaurats coberts per la vegetació arbustiva que dificultava la visualització del terreny.
Les feines agrícoles i l’acció de l’erosió poden afectar a la integritat de les restes.
Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, a excepció de les prospeccions
realitzades amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.

FITXA Nº: JA 3

1

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Inèdit
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:

D V- 9

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la legislació vigent aplicable.
Qualsevol obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment
arqueològic previ estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment.
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per determinar l’abast
Intervencions
del jaciment.
preferents
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
i admissibles:
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.
Definició de la zona de
Per determinar, només se senyalitza als plànols de la fitxa.
protecció:
Protecció específica:

Àrea Rural d’Interès
Paisatgístic; Zona 2, es Amunts
limítrof amb amb SRC-F. PTI.

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

Normativa:

BOIB, núm. 50, 31/03/2005

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

7. OBSERVACIONS
Data de registre de la fitxa: Novembre de 2013

FITXA Nº: JA 3

2

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Can Fèlix

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Antoni de Portmany

FITXA Nº:

JA 4

Coordenades UTM: 358532 / 4317853

Emplaçament/Adreça: Polígon 5 Parcel·la 144. Puig des Porró
Referència cadastral: 07046A005001440000TX
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic Protegit (SRP- ARIP)
Ús actual: Sense conreu.
L’Entorn: Zona muntanyenca al nord de la carretera de Forada, la finca de can Fèlix es situa al vessant
meridional del puig des Porró ocupant una posició elevada sobre antics camps de conreu abancalats, on es
localitzà el jaciment a la part occidental.

E: 1/5000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Assentament/ Habitació Època: Romà alt imperial
Cronologia: S. I – II dC
Alqueria
Medieval islàmica
Descripció: Segons les dades que consten en la Carta Arqueològica el jaciment s’identificà per les restes
ceràmiques trobades en superfície. Es van diferenciar dos sectors separats per un 75 m, atès a la
cronologia dels materials. El primer sector, situat a una cota superior respecte a l’altre, es correspondria a
una instal·lació islàmica ja que hi havia una major concentració de fragments ceràmics d’aquest període i
alguns elements constructius com pedres i teules. El segon sector estava uns bancals més a baix, cap a
l’oest, on es trobaren ceràmiques d’època púnica i romana.
Durant reconeixement recent de la zona no s’han pogut identificar les restes per trobar-se en propietat
privada.
Estat actual: Camps de cultiu delimitats per murs de pedra en sec, abandonats sense llaurar, coberts per
una densa vegetació natural. Les feines agrícoles relativament poden afectar la integritat de les possibles
restes.

Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, a excepció de les prospeccions
realitzades amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.

FITXA Nº: JA 4

1

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Inèdit
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:

D V- 6

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la legislació i normativa aplicable.
Qualsevol obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment
arqueològic previ estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment.
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per determinar l’abast
Intervencions
del jaciment.
preferents
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
i admissibles:
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.
Definició de la zona de
Per determinar, només se senyalitza als plànols de la fitxa. Pendent
protecció:
d’investigació.
Protecció específica:

Àrea Rural d’Interès
Paisatgístic; Zona 2, es Amunts
limítrof amb amb SRC-F.

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

Normativa:

PTI
BOIB, núm. 50, 31/03/2005

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

(Fotografia extreta de la Carta arqueològica Fitxa D V-6).

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
No es va realitzar la inspecció directa del terreny on es situaria el jaciment, ja que els habitants de la finca no
van permetre l’accés.
Data de registre de la fitxa: Novembre de 2013

FITXA Nº: JA 4

2

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Can Fornet

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Antoni de Portmany

FITXA Nº:

JA 5

Coordenades UTM: 357788 / 4317217

Emplaçament/Adreça: Polígon 4 Parcel·la 69. Forada
Referència cadastral: 07046A004000690000TD
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: APT Carreteres. Zona 2
Ús actual: Feixes cobertes pel bosc
L’Entorn: Zona pròxima a la cruïlla de Forada en direcció oest, al costat septentrional de la carretera cap a
Sant Antoni. Camps abancalats amb murs de pedra en sec, coberts per brolla i pins.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Sitja

Època: Medieval islàmica

Cronologia: -

Descripció: Terrenys amb pendent al peu d’un promontori limítrof amb la carretera, on es visible la
superfície del substrat rocós. En aquets sector s’identificaren dues estructures tallades a la roca. Una de les
cavitats es correspon clarament a una sitja amb la superfície de planta circular d’uns 0,45 m de diàmetre,
amb un coll curt de parets rectes, i cap a baix les parets de la cavitat s’anaven eixamplant, adoptant una
secció en forma d’ampolla. L’interior del dipòsit estava reomplert amb terra, documentant-se una alçària
mínima d’uns 0,90 m. A uns 2 m de distància cap a l’oest se situava una altra estructura que es tractava
d’un retall quadrangular que precedia a una cavitat oberta a la roca de morfologia indeterminada ja que
estava reomplerta de terra, però aparentment sembla una cova, provablement natural, encara que segons
la informació de la Carta Arqueològica s’identificà com una altra presumpta sitja.
Les restes ceràmiques trobades a les immediacions de les cavitats es corresponien a la fase medieval
islàmica, la qual cosa és indicativa de la cronologia de les estructures arqueològiques documentades al
sector.
Als camps de cultiu del pla, més pròxims al torrent, es localitzaren alguns fragments d’època púnica i
romana, però escassos i molt rodats.
Estat actual: Les estructures arqueològiques documentades es conserven pràcticament integres, encara
que es troben reomplertes de terra i cobertes per la vegetació. El creixement incontrolat de la vegetació i
l’efecte de l’erosió poden deteriorar les restes arqueològiques.
Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, a excepció de les prospeccions
realitzades amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.

FITXA Nº: JA 5

1

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Inèdit
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:

D V- 11

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la legislació i normativa aplicable.
Qualsevol obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment
arqueològic previ estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment.
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per determinar l’abast
Intervencions
del jaciment.
preferents
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
i admissibles:
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.
Definició de la zona de
Per determinar, només se senyalitza als plànols de la fitxa.
protecció:
Protecció específica:

Zona que confina amb la
carretera, APT Carreteres i dins
de Zona 2.

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

Normativa:

PTI
BOIB, núm. 50, 31/03/2005

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Localització general de les estructures.
FITXA Nº: JA 5
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CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Sitja excavada a la roca.

Cavitat localitzada uns metres a l’oest de la sitja.

Superfície de la sitja.

Retall quadrangular que precedeix a la cavitat.

FITXA Nº: JA 5
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6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Planta i secció de les estructures documentades.
Font: Fitxa D V- 11 de la Carta Arqueològica. Consell Insular d’Eivissa. Departament de Patrimoni (Patrimoni Històric).

7. OBSERVACIONS
Data de registre de la fitxa: Desembre de 2013

FITXA Nº: JA 5

4

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Can Frare

FITXA Nº:

JA 6

1. DADES D’UBICACIÓ
Coordenades UTM: 354057 / 4317071
354125 / 4317001
Emplaçament/Adreça: Polígon 3 Parcel·la 125. Puig des Castell
Referència cadastral: 07046A003001250000TD
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic comú
Ús actual: Agrari
L’Entorn: Escassament a 1 Km del poble de Sant Antoni, prenent la carretera cap a Santa Agnès, al nordest. Zona habitada del vessant sud-oest del puig d’en Frare. Terreny inclinat amb feixes sense llaurar,
destinades al cultiu d’oliveres.
Parròquia: Sant Antoni de Portmany

E: 1/5000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Assentament/ Habitació

Època: Tardo-púnica/
Cronologia: S. II aC – S. II dC
Romà alt Imperial
Medieval islàmic
Descripció: Segons la informació exposada en la Carta Arqueològica, a la zona es varen distingir dos
sectors diferents. Un ubicat en una cota superior, definit per l’existència d’abundant ceràmica àrab així com
per alguns talls a la roca, possibles restes d’una estructura corresponent a una alqueria andalusí. Dos
bancals per sota es va observar la presència de fragments ceràmics més antics, d’època tardo-púnica i
romana, així com concentracions de pedres, algunes d’elles alineades, sent les úniques restes
constructives conservades in situ del jaciment. Es va detectar l’existència de pedres i grans lloses
treballades reutilitzades als murs dels camps de cultiu, així com fragments de paviment dispersos pels
camps.
Durant la prospecció recent de la zona les restes ceràmiques van estar molt escasses i no fou possible
localitzar les estructures constructives descrites. S’hi observaren acumulacions de pedres, i a la vora d’una
era hi havia un mur que podria tenir algunes pedres reutilitzades.
Estat actual: Camps sense llaurar, delimitats per un tacant de fillferrada, coberts per la vegetació natural.
Les feines agrícoles han pogut afectar a la conservació de les restes.
Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, a excepció de les prospeccions
realitzades als anys 80 del S. XX per l’arqueòleg Joan Ramon Torres, les portades a terme amb motiu de
l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.

FITXA Nº: JA 6 1

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
En la publicació de 1991 del Dr. Joan Ramon Torres es fa referència a la tipologia de les àmfores trobades
en aquesta zona durant la prospecció dels anys 80. S’identificaren àmfores púniques antigues com PE- 13 i
14, entre d’altres, amb una cronologia del S. V aC., sent les més representatives les PE-25 ja d’època
imperial romana.
Bibliografia: Ramon, J. (1991).
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:
D IV- 3
4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la legislació i normativa aplicable.
Qualsevol obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment
arqueològic previ estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment.
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per determinar l’abast
Intervencions
del jaciment.
preferents
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
i admissibles:
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.
Definició de la zona de
Per determinar. Només se senyalitza als plànols de la fitxa.
protecció:
Protecció específica:

-

Normativa:

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
No es realitzà la prospecció dels camps tancats.
Data de registre de la fitxa: Desembre de 2013

FITXA Nº: JA 6 2
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DENOMINACIÓ

Can Frit

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Antoni de Portmany

FITXA Nº:

JA 7

Coordenades UTM: 357289 / 4318629

Emplaçament/Adreça: Polígon 12 Parcel·la 187. S’hort de sa Plana
Règim jurídic i de propietat: Particular
Referència cadastral: 07046A012001870000TH
Classe de sòl: Rústic comú
Ús actual: Agrari
L’Entorn: Des de St. Rafel a Sta. Agnès, es pren el camí des Broll. Camps de cultiu de secà del marge
occidental del torrent de Buscastell, ocupant els terrenys confrontats amb el pou d’Escarabats.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Assentament/Habitació

Època: Tardo-púnica /
Romà alt imperial

Cronologia: S. II aC / S. I dC

Descripció: Jaciment documentat per la localització de fragments ceràmics dispersos en la superfície del
terreny fonamentalment del període tardo-púnic encara que també es trobaren alguns fragments de l’època
islàmica, però molt escassos. Als murs de marge s’identificaren presumptes elements constructius
reutilitzats com pedres de grandària mitjana i gran, de talla irregular, possiblement corresponents a l’hàbitat
antic encara que no es pot concretar on se situaria el nucli original de l’assentament.

Estat actual: Camps llaurats coberts per la vegetació natural. Les feines agrícoles i l’erosió poden afectar
la integritat de les restes.

Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, a excepció de les prospeccions
realitzades amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.

FITXA Nº: JA 7 1
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Inèdit
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:

D V- 8

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la legislació i normativa aplicable.
Qualsevol obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment
arqueològic previ estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment. No
obstant això cal considerar la preservació dels elements etnològics hi conservats com és el pou.
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per a determinar l’abast
Intervencions
del jaciment.
preferents
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
i admissibles:
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.
Definició de la zona de
Per determinar, només se senyalitza als plànols de la fitxa.
protecció:
Protecció específica:

-

Normativa:

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

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

FITXA Nº: JA 7 2

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Can Frit

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Antoni de Portmany
Emplaçament/Adreça: C/ des Molí, 12-14. Sant Antoni

FITXA Nº:

JA 8

Coordenades UTM: 353262 / 4315018

Règim jurídic i de propietat: Particular
Referència cadastral: 3452026CD5135S0001TT
Classe de sòl: Urbà. Extensiva turística
Ús actual: Hostaleria i oci
Espai lliure privat
L’Entorn: Zona turística urbanitzada a l’est de sa Punta des Molí, des de la que se domina la badia de
Sant Antoni.

E: 1/5000

2. DADES DESCRIPTIVES
Època: Romà baix imperial/
Cronologia: S. II – IV dC /
Bizantina
S. VI- VII dC
Descripció: Necròpolis descoberta a principis del S. XX que fou excavada el 1916 a càrrec de J.
Colominas. Es documentaren vint-i-vuit tombes amb inhumacions en cista rectangulars amb lloses en la
coberta i en totes les cares a excepció de l’inferior, algunes tenien un referit a la paret interior i presentaven
petits nínxols per a gerres. S’organitzaven en dos grups, el primer orientat d’est a oest amb una cronologia
més antiga i al sud del conjunt es situava el segon orientat de nord a sud. Per la tipologia dels materials
associats es van diferenciar tres fases d’enterraments, la primera del S. II-III dC., la segona del S. III-IV dC.
i la última del S. VI-VII dC., període del que tan sols s’identificaren dos tombes. La necròpolis estaria
vinculada a un assentament del qual no es trobaren restes, però que es correspondria al període baix
imperial amb una pervivència fins el S. IV dC. i amb una recuperació en l’època bizantina.
Tipologia: Necròpolis. Fosses

Actualment no s’aprecien restes arqueològiques a la zona, el gran desenvolupament urbanístic
possiblement hagi afectat a les romanalles, encara no pot descartar-se que es troben ocults per baix de les
construccions o sota els terrenys lliures d’edificacions.

Estat actual: Zona totalment urbanitzada.

Intervencions: Excavacions arqueològiques efectuades el 1916 a càrrec de J. Colomines.

FITXA Nº: JA 8 1
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Es té coneixement del jaciment a través de la publicació de la necròpolis realitzada per J. Colomines (1942),
comissionat per la Secció d’Història de l’Institut d’Estudis Catalans. L’estudi del material el ceràmic el va
efectuar posteriorment M. Roca (1974).
Altres referències bibliogràfiques: Fernández, J.H. (1973). Ramon, J. (1985; 1986). Schulz, H. D.; MaassLindemann, G. (1997).
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:
E IV- 3
4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la legislació i normativa aplicable.
Qualsevol obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment
arqueològic previ estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment.
IP: Documentació i excavació arqueològica per determinar si encara romanen
Intervencions
restes del jaciment al subsòl.
preferents
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
i admissibles:
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.
Definició de la zona de
Per determinar, només es representa als plànols de la fitxa.
protecció:
Protecció específica:

-

Normativa:

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

El jaciment es trobaria als terrenys del complex hoteler de l’Ocean Beach Ibiza.
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6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Representació de la necròpolis.
Font: Fitxa E IV-3 de la Carta Arqueològica. Consell Insular d’Eivissa. Departament de Patrimoni (Patrimoni Històric).

7. OBSERVACIONS
Data de registre de la fitxa: Setembre 2014
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DENOMINACIÓ

Can Joan Fornet

FITXA Nº:

JA 9

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Antoni de Portmany
Coordenades UTM: 355818 / 4316245
Emplaçament/Adreça: Polígon 6 Parcel·la 213. S’Olivera
Referència cadastral: 07046A006002130000TR
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic comú
Ús actual: Agrari
L’Entorn: Terrenys del costat septentrional del camí de s’Olivera en direcció a St. Antoni, entre la carretera
i el marge meridional del torrent de Buscastell. Camps de conreu de secà a l’oest de la casa.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Indeterminat

Època: Púnic mitjà

Cronologia: S. V - III aC.

Descripció: Segons consta en la Carta Arqueològica el jaciment es localitzà per la presència de materials
ceràmics dispersos en la superfície del terreny. Majoritàriament es tractaven de fragments molt rodats
corresponents a l’època antiga, amb presència d’àmfores PE- 13 i PE- 14. L’activitat agrícola va dificultar
realitzar una valoració precisa de la localització i característiques del nucli original de la instal·lació.

Estat actual: Camps llaurats i en labor, delimitats per un tacant de fillferrada. Les feines agrícoles i l’acció
de l’erosió poden afectar a la integritat de les restes.

Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, a excepció de les prospeccions
realitzades amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Inèdit
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:
E IV- 14
4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la legislació i normativa aplicable.
Qualsevol obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment
arqueològic previ estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment.
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per determinar l’abast
Intervencions
del jaciment.
preferents
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
i admissibles:
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.
Definició de la zona de
Per determinar. Només se senyalitza als plànols de la fitxa.
protecció:
Protecció específica:

-

Normativa:

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
No es va realitzar la supervisió directa del sector, ja que actualment els camps es troben tancats i no es va
poder contactar amb el propietari de la finca. En cas de plantejar-se qualsevol intervenció en la zona es
recomana la consulta de la fitxa corresponent de la Carta Arqueològica.
Data de registre de la fitxa: Desembre de 2013
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