CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Cementeri vell de Sant Mateu

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Mateu

FITXA Nº:

JA 132

Coordenades UTM: 360074 / 4322407

Emplaçament/Adreça: Camí des Tur, 2. Polí. 14 Parc. 9011
CONJUNT HISTÒRIC DE SANT MATEU
Referència cadastral: 07046A014090110000TY Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic / BIC CH Sant Mateu.
Ús actual: Agrari, improductiu / sense ús específic
L’Entorn: Al peu de la vessant SO de la serra des Puig, vegetació característica del mont baix amb pins i
brolla de poca densitat entre formacions rocoses. Àrea al costat de tramuntana de l’església, confinant al
NO amb carretera del camí d’Albarca, en front de can Cirés.

E: 1/1000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Necròpolis

Època: finals XVIII-XX

Cronologia: 1796? - 1964

Descripció: Terreny situat al costat septentrional de l’església que va estar ocupat per l’antic cementeri de
la parròquia. Segons les referències documentals el recinte tenia una planta quadrada delimitat per murs
emblanquinats, contigu al cementeri hi havia un altre recinte quadrat corresponent a l’ossera. La primera
descripció del camp sant es de 1867, realitzada per l’Arxiduc que també el va representar en la làmina de
Sant Mateu d’Aubarca. El recinte del vell cementeri també es pot veure en la fotografia aèria de 1956. Les
obres del cementeri nou començaren al pla d’Aubarca cap el 1953 i s’inaugurà el 1964. Aleshores
s’abandonaria el cementeri antic sense que romanen restes apreciables del mateix a l’actualitat. A l’any
1982 es va construir el magatzem situat a la cantonada SO de la parcel·la (segons dades del cadastre).

Estat actual: Àrea actualment abandonada, sense ús específic. Als últims anys sembla que es tractava
d’un àrea recreativa infantil on romanen algunes de les instal·lacions com és el tobogan, altres elements
desfets de ferro i petites construccions de pedra com murs baixos que delimiten camins o una petita
barraca de pedra entre dos grans formacions rocoses. Sembla també que s’ha efectuat un lleuger rebaixo
al terreny. No són visibles en superfície restes de l’antic cementeri.

Intervencions: -
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Salvador de Austria, L. (1869): Las Baleares: Las antiguas Pitiusas. Leipzig. Ed. 1982, Sa Nostra, Palma de
Mallorca. p. 204.
Marí Cardona, J. (1984): Balansat. I.E.E. Eivissa.p. 378.
Marí Cardona, J. (1992): Els camins i les imatges de l’Arxiduc, ahir i avui. I.E.E. Eivissa. p. 162-163.
Fotografia aèria vol de 1956 (IDEIB)
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:

-

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
GRAU DE PROTECCIÓ:

Categoria A (a la baixa en cas de no documentar-se restes)

Usos permesos: Els corresponents a la seua qualificació per trobar-se dins del BIC del CH de Sant Mateu,
considerant la normativa urbanística vigent i els que determini el futur PEP de Sant Mateu (en redacció).
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 els determini.

Intervencions
preferents
i admissibles:

IP: Neteja, retirada dels elements fora de ús (construccions, instal·lacions i
elements metàl·lics corresponents al parc infantil). Prospecció i excavació
arqueològica.
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles troballes
arqueològiques. Tasques de neteja superficial i manteniment de l’àrea.

Definició de la zona de
protecció:

Es representa als plànols de la fitxa.

Protecció específica:

Parcel·la integrada en el àrea
del BIC del Conjunt Històric de
Sant Mateu (Fitxa Catàl. BIC 4)

BOE núm.138 de 07/06/96
Declaració:
BOIB núm. 64 de 25/05/96

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Magatzem construït a la cantonada del solar.

Instal·lacions recreatives a l’àrea de l’antic cementeri.
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Terreny que va ocupar el cementeri vell al costat septentrional de l’església.
6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Imatge de l’Arxiduc (1867) on es pot observar la
tanca del cementeri emblanquinada.

Recinte del cementeri vell en 1956 (IDEIB)
7. OBSERVACIONS
Data de registre de la fitxa: Març de 2014
FITXA Nº: JA 132
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DENOMINACIÓ

Cova des Pi / Coves del cap d’Albarca

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

FITXA Nº:

JA 133

Coordenades UTM: 358472 / 4326216 aprox

Emplaçament/Adreça: El cap d’Albarca
Règim jurídic i de propietat: Particular
Referència cadastral: Classe de sòl: Rústic Protegit (SRP-AANP)
Ús actual: Cova natural
L’Entorn: A aproximadament un quilòmetre de distància al nord-est de les Torres d’en Lluc, als penyasegats de la punta de llevant del cap d’Albarca, coneguda com Dins des Cap, orientada vers a la cala
d’Albarca. Costa molt escarpada, coberta per una densa vegetació natural i pins on es troben un conjunt de
coves. La cova des Pi se situa a una cota més elevada que la de Jaume Orat.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Cova

Època: Indeterminada

Cronologia: -

Descripció: Aquesta cova és la primera que es troba segons es descendeix pel penya-segat, es tracta
d’una cavitat natural amb una morfologia originada per la dissolució a l’interior de calcàries grises
urgonianes d’estratificació sub-horitzontal, consta de dues parts molt desiguals. La part principal està
formada per dues galeries creuades amb eixos màxims de 13 i 16 m, al costat septentrional hi ha una altra
cambra de forma ovoide de 5 m d’eix major. L’alçaria màxima és de 4 m cap al centre aproximant de la
cavitat, encara que n’és molt irregular. Conté molts pocs sediments, bàsicament consistents en terra
vegetal amb pedres, i la major part del pis és la roca nua, fet molt poc habitual que possiblement sigui
atribuïble a la pràctica dels cercadors de tresors documentat al S. XVII.
Durant la documentació espeleològica de la cova i quan es va elaborar la Carta Arqueològica el 1990, es
pogueren recollir alguns materials arqueològics de diverses èpoques que són indicatius de la freqüentació
de la cova possiblement des de l’edat del bronze, però més segurament a partir del període tardo-púnic i
posteriors.
Estat actual: Bo. L’estructura de la cavitat consolidada, no s’observen despreniments. A l’interior hi ha
algunes acumulacions de pedres. Accés molt amagat i la profusa vegetació que cobreix la zona dificulta la
localització de la cova.
Intervencions: Documentació espeleològica que possibilità la troballa dels materials arqueològics.
Prospeccions realitzades amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1990.
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Estudis espeleològics i del material arqueològic publicat per M. Trias (1982), encara que cal considerar que
confon aquesta cova amb la des Llibrell. També es troben referències a la cova i als materials arqueològics
realitzades per J. Ramon (1995). Segons aquest autor els materials recollits es corresponen a una olla de
vora exvassada ebusitana datable devers el canvi d’era. Un altre fragment es tracta d’un atuell fet a mà de
parets convexes amb un espatulat a l’interior i a l’exterior, aquest, encara que podria ser una olla de l’edat
del bronze, també té similituds amb olles del període baix-imperial romana i vandàlica. Durant l’elaboració de
la Carta Arqueològica el 1990, es trobaren dins de la cova alguns fragments d’àmfores ebusitanes tardopúniques. La presència d’aquest materials són indicatius d’una freqüentació de la cova en èpoques diverses
sense que es pugi parlar d’una ocupació per una població estable.
Amb relació amb la recerca de tresors amagats, la cova ha pogut estar afectada per aquesta activitat al S.
XVII, com va succeir a la cova d’en Jaume Orat (Marí Cardona, 1974; 1984. Tries, 1982).
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:
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, paleontològic i geològic considerant la legislació i la normativa aplicable. Qualsevol intervenció
haurà d’anar acompanyada d’estudis i informes redactats com a mínim per arqueòleg i paleontòleg amb
experiència en jaciments d’aquesta tipologia, prèvia autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: El conjunt de la cova i els elements que s’hi pugin trobar.
Intervencions
IP: Excavació, documentació investigació arqueològica i paleontològica.
preferents
IA: Restauració, conservació i consolidació de la cova. Tasques de neteja
i admissibles:
superficial i manteniment de l’àrea. Senyalització i posada en valor del jaciment.
Definició de la zona de
Es representa als plànols de la fitxa.
protecció:
Àrea Natural d’Especial Interès
PTI
Protecció específica:
d’Alt Nivell de Protecció (AANP), Normativa:
BOIB, núm. 50, 31/03/2005
zona des Amunts.
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.
Legislació aplicable:
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

Accés obert al peu d’un petit cingle.

Vista frontal de l’entrada.
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Imatge des de l’interior cap a l’entrada.

Interior, cambra principal.

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

El cap d’Albarca. Localització de les coves.

Topografia de la cova des Pi.

Font: J. Ramon (1995: 17).

Font: M. Trias (1982: 23).

7. OBSERVACIONS
Les coordenades UTM són aproximades ja que es detectaven errors al GPS per falta de cobertura.
Data de registre de la fitxa: Abril de 2014
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DENOMINACIÓ

Cova de ses Estelles 1 / Coves del cap d’Albarca

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

FITXA Nº:

JA 134

Coordenades UTM: 358478 / 4326201 aprox

Emplaçament/Adreça: El cap d’Albarca
Règim jurídic i de propietat: Particular
Referència cadastral: Classe de sòl: Rústic Protegit (SRP-AANP)
Ús actual: Cova natural
L’Entorn: A aproximadament un quilòmetre de distància al nord-est de les Torres d’en Lluc, als penyasegats de la punta de llevant del cap d’Albarca, coneguda com Dins des Cap, orientada vers a la cala
d’Albarca. Costa molt escarpada, coberta per una densa vegetació natural i pins on es troben un conjunt de
coves. La cova se situa per baix de la de Jaume Orat.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Cova

Època: Indeterminada

Cronologia: -

Descripció: Aquesta cova és la tercera que s’ha trobat segons es descendeix pel penya-segat, com les
altres es tracta d’una cavitat natural amb una morfologia originada per la dissolució a l’interior de calcàries
grises urgonianes, bàsicament en consta de dues parts. La primera, traspassada l’entrada, és més
espaiosa, està orientada seguint el cingle en direcció NNO-SSE, l’altra part és una prolongació del lateral
meridional de la principal cap a l’oest. Contenia molts pocs sediments, consistents en una capa de terra
vegetal amb pedres disperses, en algunes àrees del sòl aforava la roca natural. La manca de sediments no
és habitual en aquest tipus de formacions, la qual cosa es pot deure a l’activitat humana, provablement
atribuïble a la pràctica dels cercadors de tresors documentada al S. XVII.
Es dubta si realment aquesta cova es tracta de la citada en la bibliografia com la cova de ses Estelles ja
que entre aquesta i la cova des Llibrell es va trobar una altra.
Estat actual: Bo. L’estructura de la cavitat consolidada, no s’observen despreniments. A l’interior hi ha
algunes acumulacions de pedres. Accés molt amagat i la profusa vegetació que cobreix l’entrada dificulta la
localització de la cova.
Intervencions: -
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
No s’han trobat estudis concrets sobre aquesta cova encara que existeixen algunes al·lusions als treballs de
J. Marí Cardona (1974) i de J. Ramon Torres (1995). La manca de dades descriptives i de documentació
gràfica de la cova fa dubtar si es tracta de l’anomenada cova de ses Estrelles o si aquesta és la que es troba
més avall i a un nivell superior de la cova des Llibrell.
Amb relació amb la recerca de tresors amagats, la cova ha pogut estar afectada per aquesta activitat
documentada al S. XVII, com va succeir a la cova d’en Jaume Orat (Marí Cardona, 1974; 1984. Tries, 1982).
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:
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, paleontològic i geològic considerant la legislació i la normativa aplicable. Qualsevol intervenció
haurà d’anar acompanyada d’estudis i informes redactats com a mínim per arqueòleg i paleontòleg amb
experiència en jaciments d’aquesta tipologia, prèvia autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: El conjunt de la cova i els elements que s’hi pugin trobar.
Intervencions
IP: Excavació, documentació investigació arqueològica i paleontològica.
preferents
IA: Restauració, conservació i consolidació de la cova. Tasques de neteja
i admissibles:
superficial i manteniment de l’àrea. Senyalització i posada en valor del jaciment.
Definició de la zona de
Es representa als plànols de la fitxa.
protecció:
Àrea Natural d’Especial Interès
PTI
Protecció específica:
d’Alt Nivell de Protecció (AANP), Normativa:
BOIB, núm. 50, 31/03/2005
zona des Amunts.
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).
Legislació aplicable:
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

Accés cobert per la vegetació.

Vista frontal de la entrada.
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Imatge de l’entrada des de l’interior.

Vista de part de l’interior.

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

El cap d’Albarca. Localització de les coves.
Font: J. Ramon (1995: 17).

7. OBSERVACIONS
Les coordenades UTM són aproximades ja que es detectaven errors al GPS per falta de cobertura.
Data de registre de la fitxa: Abril de 2014
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DENOMINACIÓ

Cova de ses Estelles 2 / Coves del cap d’Albarca

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

FITXA Nº:

JA 135

Coordenades UTM: -

Emplaçament/Adreça: El cap d’Albarca
Règim jurídic i de propietat: Particular
Referència cadastral: Classe de sòl: Rústic Protegit (SRP-AANP)
Ús actual: Cova natural
L’Entorn: A aproximadament un quilòmetre de distància al nord-est de les Torres d’en Lluc, als penyasegats de la punta de llevant del cap d’Albarca, coneguda com Dins des Cap, orientada vers a la cala
d’Albarca. Costa molt escarpada, coberta per una densa vegetació natural i pins on es troben un conjunt de
coves. La cova se situa per baix de la de ses Estelles 1.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Cova

Època: Indeterminada

Cronologia: -

Descripció: Aquesta cova és la quarta que s’ha trobat segons es descendeix pel penya-segat. Té les
mateixes característiques geomorfològiques que les altres documentades al cap d’Albarca, que es tracten
de cavitats naturals formades per a dissolució a l’interior de calcàries grises d’origen urgonià. Presenta
dues entrades molt estretes de difícil accés, l’interior és espaiós amb una planta irregular. Contenia molts
pocs sediments, consistents en una capa de terra vegetal amb pedres disperses, i en algunes àrees del sòl
aforava la roca natural. La manca de sediments no és habitual en aquest tipus de formacions, la qual cosa
pot es pot deure a l’activitat humana, provablement atribuïble a la pràctica dels cercadors de tresors
documentada al S. XVII.
Es dubta si és aquesta cova o la de més amunt la citada en la bibliografia com la cova de ses Estelles. A un
nivell inferior respecte a aquesta cavitat se situa la cova des Llibrell.
Estat actual: Bo. L’estructura de la cavitat consolidada, no s’observen despreniments. A l’interior hi ha
algunes acumulacions de pedres. Accés molt amagat i la profusa vegetació dificulta la localització de la
cova.
Intervencions: -

FITXA Nº: JA 134 1

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
No s’han trobat estudis concrets sobre aquesta cova encara que existeixen algunes al·lusions als treballs de
J. Marí Cardona (1974) i de J. Ramon Torres (1995). La manca de dades descriptives i de documentació
gràfica de la cova fa dubtar si es tracta de l’anomenada cova de ses Estrelles o si aquesta és la que es troba
més amunt.
Amb relació amb la recerca de tresors amagats, la cova ha pogut estar afectada per aquesta activitat
documentada al S. XVII, com va succeir a la cova d’en Jaume Orat (Marí Cardona, 1974; 1984. Tries, 1982).
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:
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, paleontològic i geològic considerant la legislació i la normativa aplicable. Qualsevol intervenció
haurà d’anar acompanyada d’estudis i informes redactats com a mínim per arqueòleg i paleontòleg amb
experiència en jaciments d’aquesta tipologia, prèvia autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: El conjunt de la cova i els elements que s’hi pugin trobar.
Intervencions
IP: Excavació, documentació investigació arqueològica i paleontològica.
preferents
IA: Restauració, conservació i consolidació de la cova. Tasques de neteja
i admissibles:
superficial i manteniment de l’àrea. Senyalització i posada en valor del jaciment.
Definició de la zona de
Es representa als plànols de la fitxa.
protecció:
Àrea Natural d’Especial Interès
PTI
Protecció específica:
d’Alt Nivell de Protecció (AANP), Normativa:
BOIB, núm. 50, 31/03/2005
zona des Amunts.
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).
Legislació aplicable:
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

Entrada al peu d’un cingle.

Imatge de l’interior.
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Orifici a l’exterior de petites dimensions.

Espai interior traspassada l’entrada.

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

El cap d’Albarca. Localització de les coves.
Font: J. Ramon (1995: 17).

7. OBSERVACIONS
Les coordenades UTM són aproximades ja que es detectaven errors al GPS per falta de cobertura.
Data de registre de la fitxa: Abril de 2014
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DENOMINACIÓ

Cova des Llibrell / Coves del cap d’Albarca

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

FITXA Nº:

JA 136

Coordenades UTM: 358477 / 4326190 aprox

Emplaçament/Adreça: El cap d’Albarca
Règim jurídic i de propietat: Particular
Referència cadastral: Classe de sòl: Rústic Protegit (SRP-AANP)
Ús actual: Cova natural
L’Entorn: A aproximadament un quilòmetre de distància al nord-est de les Torres d’en Lluc, als penyasegats de la punta de llevant del cap d’Albarca, coneguda com Dins des Cap, orientada vers a la cala
d’Albarca. Costa molt escarpada, coberta per una densa vegetació natural i pins on es troben un conjunt de
coves, aquesta és la més propera al mar.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Cova

Època: Indeterminada

Cronologia: -

Descripció: Aquesta cova és la última que es va trobar segons es descendeix pel penya-segat de Dins des
Cap. També es tracta d’una cavitat natural amb una morfologia originada per la dissolució a l’interior de
calcàries grises urgonianes. Consta de tres obertures que donen a l’exterior, la central és de gran amplària.
A un costat hi havia una font, actualment eixuta, on es recollia l’aigua per filtració de la roca en una mena
de cubeta de planta pràcticament rectangular. L’interior de la cova és molt espaiós amb distintes cambres
irregulars als laterals. Com a les altres coves, tenia molts pocs sediments i en algunes partes del sòl
aforava la roca natural. Cal destacar la troballa a l’interior de la cova de petits fragments de metall i retalls
de monedes realitzades en plaques de coure, que podrien ser producte de la falsificació de monedes,
pràctica que es troba documentada a Eivissa als primers decennis del S. XIX.

Estat actual: Bo. L’estructura de la cavitat consolidada, no s’observen despreniments.

Intervencions: -
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
No s’han trobat estudis concrets sobre aquesta cova encara que s’esmenta i es representa la seua
localització als treballs de J. Marí Cardona (1974) i de J. Ramon Torres (1995). En un estudi espeleològic
realitzat per M. Tries (1982) va descriure la suposada cova des Llibrell que va confondre amb la cova des Pi.
La troballa de retalls de monedes no deixa de sorprendre en un lloc que sempre ha estat vinculat a la
llegenda de la recerca de tresors amagats, encara que es tracten d’esdeveniments molt separats en el
temps. Les falsificacions de cinquenes de coure a Eivissa es troben documentades sobretot entre els anys
1817 i 1818 (Macabich, 1965, II. Crusafont i Sabater, 1996), pràctica que també ha estat constatada a altres
llocs de l’illa i curiosament a un indret amb un nom semblant com és al cap d’es Llibrell a cala Llonga, Santa
Eulària des Riu (Ramon, 1987-1988).
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:
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, paleontològic i geològic considerant la legislació i la normativa aplicable. Qualsevol intervenció
haurà d’anar acompanyada d’estudis i informes redactats com a mínim per arqueòleg i paleontòleg amb
experiència en jaciments d’aquesta tipologia, prèvia autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: El conjunt de la cova i els elements que s’hi pugin trobar.
Intervencions
IP: Excavació, documentació investigació arqueològica i paleontològica.
preferents
IA: Restauració, conservació i consolidació de la cova. Tasques de neteja
i admissibles:
superficial i manteniment de l’àrea. Senyalització i posada en valor del jaciment.
Definició de la zona de
Es representa als plànols de la fitxa.
protecció:
Àrea Natural d’Especial Interès
PTI
Protecció específica:
d’Alt Nivell de Protecció (AANP), Normativa:
BOIB, núm. 50, 31/03/2005
zona des Amunts.
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.
Legislació aplicable:
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

Entrada al peu d’un cingle.

Al costat de l’accés principal es situa la font, a la dreta.
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Retalls de monedes, fragments de metall i carbons.

Cavitat corresponent a la font.

Part de l’interior de la cova.

Imatge de l’accés principal des de l’interior.

Part de l’obertura central i una altra al lateral.

Vista de cala Albarca des de l’interior de la cova.
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6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

El cap d’Albarca. Localització de les coves.
Font: J. Ramon (1995: 17).

7. OBSERVACIONS
Les coordenades UTM són aproximades ja que es detectaven errors al GPS per falta de cobertura.
Data de registre de la fitxa: Abril de 2014
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DENOMINACIÓ

Ca na Maria

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

FITXA Nº:

JA 27

Coordenades UTM: 359136 / 4323275

Emplaçament/Adreça: Polígon 14 Parcel·la 268. Es Clot.
Referència cadastral: 07046A014002680000TW
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic Protegit (SRP - ARIP)
Ús actual: Agrari
L’Entorn: Zona agrícola a l’oest des pla d’Albarca limítrof amb el puig d’en Pau. Camps de cultiu de secà
predominantment de vinya, al costat oriental del camí de la finca i de la casa.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Indeterminat

Època: Indeterminat

Cronologia: -

Descripció: Segons les dades que consten en la Carta Arqueològica es van torbar fragments ceràmics
dispersos als camps de cultiu, encara que no gaire abundants, ja que la visualització del terreny era
dificultosa per estar cobert per la vegetació. Les restes ceràmics eren més evidents darrere la casa.
Durant la inspecció de la zona portada a terme recentment les troballes de materials o restes han estat
pràcticament inexistents.

Estat actual: Camps de cultiu en labor i coberts per la vegetació, la qual cosa dificulta la localització de les
possibles restes arqueològiques. Les feines agrícoles relativament poden afectar la integritat de les
possibles restes.

Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, llevat 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:

C 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:

Àrea Rural d’Interès
Paisatgístic; zona des Amunts

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
En cas d’intervenir a la zona es recomana consultar la informació de la fitxa de la Carta Arqueològica ja que
no es té la certesa d’haver prospectat l’àrea hi especificada.
Data de registre de la fitxa: Octubre de 2013
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DENOMINACIÓ

Can Bassetes

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

FITXA Nº:

JA 28

Coordenades UTM: 361718 / 4322654

Emplaçament/Adreça: Polígon 15 Parcel·la 91. Sant Mateu
Referència cadastral: 07046A015000910000TB
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic Protegit (SRP - ARIP)
Ús actual: Agrari
L’Entorn: Camps de cultiu de secà al nord de la carretera local de St. Mateu a St. Miquel. Terreny confinat
amb el pou de can Bassetes i amb el camí que condueix a la casa que rep el mateix nom.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Assentament/Habitació
Indeterminat; fragments ceràmics

Època: Tardo-púnica/
Romà alt imperial
Medieval islàmica

Cronologia: Finals S. III aC- I dC

Descripció: Àrea que confina amb el pou de can Bassetes, front el qual també se conserva una sènia.
Restes de fragments ceràmics que apareixen en superfície sobretot al terreny del costat oriental del camí.
Predominen els materials d’època antiga com vores de àmfores PE- 17 i PE- 18. També s’hi troben restes
ceràmiques del període islàmic.
Al costat del pou es conserva un mur de maçoneria amb pedres tallades que podrien estar reutilitzades
d’una construcció antiga. Entre el mur i el pou se troba una pica que es tracta d’un mortarium d’un trapetum
d’època antiga reutilitzat. També hi ha les restes d’un altre mur, allunyat uns metres del pou al nord, però
que no segueix la mateixa alineació que el mur annex al pou.

Estat actual: Camps de cultiu llaurats. Les feines agrícoles relativament poden afectar la integritat de les
restes.

Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, llevat 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:

C VI- 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 arqueològiques)
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 els elements etnològics conservats a la zona com són el pou i la sènia (Fitxa
Catàleg P-MAT 7).
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:

Àrea Rural d’Interès
Paisatgístic; zona des Amunts

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

Terreny del costat oriental del camí on s’observen les
restes de murs.

Mur annex al pou.

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
Jaciment a les immediacions de la casa catalogada de can Bassetes (Fitxa Catàleg MAT-70 ED).
Data de registre de la fitxa: Agost de 2013
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DENOMINACIÓ

Can Bufí

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

FITXA Nº:

JA 29

Coordenades UTM: 360703/4322150

Emplaçament/Adreça: Polígon 15 Parcel·la 4-3. Sant Mateu
Referència cadastral: Comprèn distintes parcel·les
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic Protegit (ANEI)
Ús actual: Agrari
L’Entorn: Sector septentrional de la serra des Forn Nou, al costat sud de la carretera local de St. Mateu a
St. Miquel. Zona boscosa, amb aprofitament forestal i agrícola amb feixes i parets de pedra distribuïdes a
les vessants d’un torrent, front a les cases de de can Bufí i can Tonió.

E: 1/5000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Necròpoli
Època: Tardo-púnica/
Cronologia: Assentament / habitació
Romà alt imperial
Descripció: Segons les dades bibliogràfiques al lloc es situava una necròpolis amb fosses excavades a la
roca, un hipogeu a prop d’un forn de calç i una sitja excavada al substrat rocós. No obstant això, durant la
realització de la Carta Arqueològica no es van trobar cap d’aquestes estructures llevat el forn de calç i es
verificà l’existència de fragments ceràmics distribuïts als camps a ambdós costats del torrent que neix a
prop del lloc on es troben les cases (A 1).
Cal assenyalar que les últimes prospeccions han permès documentar altres restes de distinta tipologia que
es distribueixen per una amplia zona del lloc. Front a les cases, a l’altra banda del torrent hi ha un camí on
es troba un forn de calç (UTM: 360816/4322037). El camí descendeix cap a les feixes de la part baixa del
torrent, però a mitja vessant es va trobar un altre camí més antic i abandonat que presentava uns solcs
paral·lels, possiblement corresponents a l’empremta deixada per rodes de carros (UTM: 360718/4322102),
al costat del camí hi havia les restes d’un mur de maçoneria de bona factura construït a doble parament.
A uns 150 m de distància del forn de calç a llevant (A 2), a les feixes que es troben a la capçalera del
torrent s’identificaren unes cavitats obertes als talls verticals del substrat rocós. Les marges construïts en
aquesta àrea clarament reutilitzen pedres tallades i carreus que podrien correspondre a antigues
construccions. També s’hi va trobar el tram d’una canalització(UTM: 360929/4322097) realitzada amb
pedres amb una amplària de 0,30 m i uns 15 m de llargària visible ja que la resta quedava coberta per la
vegetació. Cal esmentar la escassa presència de fragments ceràmics en aquest sector.
Estat actual: Feixes de cultiu llaurats i en labor, i certes àrees envaïdes per la vegetació. La zona de la
capçalera de la val es destina a l’apicultura i per això és de pas restringit i protegit, la qual cosa dificulta
l’accés i la documentació de les possibles restes arqueològiques.
Intervencions: Prospeccions cap el 1973 a càrrec de J. H. Fernandez, les desenvolupades amb motiu de
l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Per la descripció que consta a la Carta Arqueològica la recerca del jaciment es basà en l’estudi de J.H.
Fernández (1973). Segons aquest autor al lloc es situava una necròpoli formada per tombes de lloses
excavades a la roca fent un total de dinou estructures. També citava l’existència d’un hipogeu a prop d’un
forn de calç i d’una sitja de boca circular. No obstant això no s’hi van trobar cap d’aquestes estructures a
excepció d’un forn de calç.
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:
C VI- 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. No
obstant això cal considerar els elements etnològics conservats a la zona com és el forn de calç.
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:

Àrea Natural d’Especial Interès
(SRP-ANEI); zona des Amunts.

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

Panoràmica de la zona front a les cases de can Bufí i
can Tonió.

Forn de calç documentat a la vora del camí que
descendeix al torrent.
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Antic camí amb socs a banda i banda.

Tram de mur documentat a prop del camí antic.

Vista de la zona on es van trobar les cavitats.

Marge on s’observen pedres tallades reutilitzades.

Cavitat oberta al tall vertical de la roca.

Canalització feta amb lloses de pedra.
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6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
Dades imprecises a la fitxa de la Carta Arqueològica, les coordenades no concorden amb l’àrea assenyalada
al plànol de referència, ni s’identifica l’emplaçament de les estructures descrites, la qual cosa va complicar la
troballa del jaciment. Es tracta d’una zona amb un alt nivell d’aprofitament forestal per a la producció de calç
ja que a més del forn citat a la part descriptiva hi ha evidències de l’existència de dos forns més, situats, en
relació a aquest, a una distància d’uns 240 m cap a l’oest i un altre a uns 150 m de distància cap al sud-est.
Atès de la confusió que pugui ocasionar es recomana que en cas d’intervenir a la zona se consulti la
informació de la fitxa de la Carta Arqueològica.
Cases can Bufí i can Tonió incloses dins del catàleg (Fitxes Catàleg MAT- 68 I 69 ED)
Data de registre de la fitxa: Agost de 2013
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DENOMINACIÓ

Can ca Llarga

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

FITXA Nº:

JA 30

Coordenades UTM: 360103 / 4322761

Emplaçament/Adreça: Polígon 14 Parcel·la 153. Es Puig
Referència cadastral: 07046A014001530000TT
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic Protegit (SRP - ARIP)
Ús actual: Agrari
L’Entorn: Àrea agrícola d’hàbitat dispers al nord del poble de Sant Mateu, entre la carretera que envolta es
pla i i la Serra des Puig a l’est. Feixes de cultiu front a la casa pagesa.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Assentament/Habitació

Època: Tardo-púnica/
Romà alt imperial

Cronologia: S. I aC- I dC

Descripció: Material ceràmic en superfície distribuït per les feixes al sud de la casa pagesa i pròximes al
pla. Majoritàriament es tractaven de fragments de corp d’atuells d’època antiga.
L’activitat agrícola dificulta fer una valoració precisa de la localització i característiques del jaciment.

Estat actual: Camps de cultiu llaurats i en labor limitats per marges. L’àrea on es va localitzar el jaciment
actualment es troba tancat. Les feines agrícoles relativament poden afectar la integritat de les restes.

Intervencions: Prospeccions realitzades cap l’any 1973 a càrrec de J.H. Fernández. Les realitzades amb
motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991.
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Per l’estudi de J. H. Fernández (1973) es coneix el testimoni de la propietària de la finca. Segons sembla al
lloc es va trobar casualment el bust d’una terracota de parador desconegut.
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:
C VI- 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 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 es representa als plànols de la fitxa.
protecció:
Protecció específica:

Àrea Rural d’Interès
Paisatgístic; zona des Amunts

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 dels camps de cultiu des del tancat.

Fotografia extreta de la Carta arqueològica.

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
No es va realitzar la supervisió directa del sector ja que actualment els camps es troben tancats amb murs i
no es va poder contactar amb el propietari de la finca. Casa inclosa dins del catàleg (Fitxa MAT- 41 ED).
Data de registre de la fitxa: Agost de 2013

FITXA Nº: JA 30

2

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Can Daifa

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

FITXA Nº:

JA 31

Coordenades UTM: 359563/4320565

Emplaçament/Adreça: Polígon 12 Parcel·la 129. Buscastell
Referència cadastral: 07046A012001290000TQ
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic Protegit (SRP- ARIP)
Ús actual: Agrari
L’Entorn: Camps de cultiu de secà que confinen amb la carretera local de Sta. Gertrudis a St. Mateu, a
l’estret d’Alcalà a l’oest. Part mitjana del vessant sud-est del puig d’en Tià d’en Roig on s’eleva la casa.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Assentament/Habitació

Època: Tardo-púnica/
Cronologia: S. II aC- I dC
Romà alt imperial
Medieval islàmica
Descripció: Presencia d’abundats fragments ceràmics d’època antiga en superfície dispersos per les
feixes situades al vessant sud-est del turó on s’eleva la casa. També s’hi van trobar materials ceràmics del
període medieval islàmic.
Seguint el camí que puja a la casa pel costat meridional, els murs de feixes presenten en la seua fàbrica
pedres tallades de diversa grandària possiblement reutilitzades d’antigues construccions. També cal
esmentar que seguint una corba de nivell es detectà un retall vertical a la roca continuat per un mur realitzat
amb pedres grans i una pedra calcària de considerable grandària col·locada en vertical a l’extrem. El mur té
una alineació est-oest, als seus voltants aparegueren nombrosos fragments ceràmics.
Atès a les troballes ceràmiques possiblement a la part de dalt on s’ubica la casa existí una instal·lació
d’època antiga i potser que una alqueria islàmica atès a les troballes ceràmiques i a la seua cronologia.
Estat actual: Feixes de cultiu llaurats coberts per la vegetació. Les feines agrícoles i la erosió del terreny
relativament poden afectar la integritat de les possibles restes arqueològiques.

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

FITXA Nº: JA 31

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- 1

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:

Àrea Rural d’Interès
Paisatgístic. Es Amunts. 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

Vista general de l’àrea on es troba el mur construït amb grans pedres calcàries.

FITXA Nº: JA 31
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CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Tall vertical realitzat a la roca que continua amb un mur fet amb grans pedres.

Gran pedra que remata l’extrem del mur.
6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
Jaciment als terrenys de can Daifa, casa catalogada (Fitxa Catàleg MAT- 61 ED).
Data de registre de la fitxa: Juliol de 2013
FITXA Nº: JA 31
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CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Can Fornet

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

FITXA Nº:

JA 32

Coordenades UTM: 359187 / 4321282

Emplaçament/Adreça: Polígon 12 Parcel·la 129. Buscastell
Referència cadastral: 07046A012001290000TQ
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic Protegit (SRP- ARIP)
Ús actual: Agrari
L’Entorn: Zona agrícola i d’hàbitat dispers al sud-oest del poble de Sant Mateu, al peu del vessant
occidental del puig d’en Rotavella, àrea limítrof entre el bosc i els camps de cultiu de secà.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Assentament/Habitació

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

Cronologia: Finals S. I aC- V dC

Descripció: El jaciment es va localitzar per la presència fragments ceràmics dispersos pels camps de
cultiu, aquests limiten a l’est amb un camí que recorre el vessant per la part baixa del puig cobert pel bocs
de pinars i brolla. A la zona que confina amb el boscs s’evidencien afloraments de la roca amb talls,
possiblement artificials i depressions al seu nivell de diversa tipologia, que segons la Carta Arqueològica
podrien tractar-se de sitjes, encara que la profusa vegetació que cobreix les estructures dificulta la seva
identificació.
També s’observà alineacions de pedres que podrien tractar-se de murs i acumulacions artificials de pedra
amb exemplars treballats de gran mida. Als marges també s’identifiquen pedres tallades possiblement
reutilitzades.

Estat actual: Camps de cultiu llaurats i en labor, la zona boscosa presenta una abundant vegetació que
cobreix les presumptes estructures arqueològiques. L’erosió del terreny i les feines agrícoles relativament
poden afectar la integritat de les possibles restes.

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

FITXA Nº: JA 32

1

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

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

C V- 18

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes arqueològiques)
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.

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:

Àrea Rural d’Interès
Paisatgístic; zona des Amunts.

Legislació aplicable:

Normativa:

PTI
BOIB, núm. 50, 31/03/2005

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 de la zona.

Àrea limítrof al boscs amb restes de grans pedres.

FITXA Nº: JA 32
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CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Alineacions de pedres.

Retalls al substrat rocós.

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

FITXA Nº: JA 32
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CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Can Gerra 1

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

FITXA Nº:

JA 33

Coordenades UTM: 359056 / 4322501

Emplaçament/Adreça: Polígon 13 Parcel·la 136. Pla de Sant Gelabert
Referència cadastral: 07046A013001360000TY
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic Protegit (SRP - ARIP)
Ús actual: Agrari
L’Entorn: Zona agrícola i d’hàbitat dispers a l’est del Pla de Sant Gelabert, terreny situat entre el camí que
envolta el pla i el conjunt muntanyenc que ho separa del Pla d’Albarca.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Assentament/Habitació

Època: Tardo-púnica/
Romà alt imperial
Medieval islàmica

Cronologia: Finals S. II aC- II dC

Descripció: Presència d’abundants fragments ceràmics als camps de cultiu, sobretot de l’època tardopúnica i de principis de la nostra era. Als murs de les feixes també es van observar carreus i altres pedres
retocades reutilitzades en la seva fàbrica possiblement procedents d’una construcció més antiga. Es
desconeix la localització del nucli originari d’aquests elements.

Estat actual: Camps llaurats amb cultiu d’ametllers, s’hi observen esfondraments als marges de les feixes.
L’erosió del terreny i les feines agrícoles relativament poden afectar la integritat de les possibles restes.

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

FITXA Nº: JA 33

1

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

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

C 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 arqueològiques)
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.

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 es representa als plànols de la fitxa.

Protecció específica:

Àrea Rural d’Interès
Paisatgístic; zona des Amunts.

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

Panoràmica de la zona.

Carreus reutilitzats als marges.

FITXA Nº: JA 33
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CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Vista general del murs de feixes.

Pedres calcàries de gran format a la base dels murs.

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

FITXA Nº: JA 33

3

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Can Gerra 2

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

FITXA Nº:

JA 34

Coordenades UTM: 359260 / 4322255

Emplaçament/Adreça: Polígon 13 Parcel·la 138 - 139. Pla de Sant Gelabert
Referència cadastral: Comprèn distintes parcel·les
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Sòl Rústic (SRP - ARIP)
Ús actual: Agrari
L’Entorn: Zona agrícola i d’hàbitat dispers al sud-est del Pla de Sant Gelabert, al vessant occidental d’un
promontori en contacte amb el pla confinant amb el camí que l’envolta. A la part més elevada se situa la
casa sobre les feixes que es distribueixen seguint el vessant del promontori.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Assentament/Habitació

Època: Medieval islàmica

Cronologia: -

Descripció: El jaciment es troba a uns 225 m de distància cap el sud-est de can Gerra 1.
Àrea on es van localitzar ceràmiques disperses per les feixes de la part baixa del promontori. També s’hi
observen pedres tallades reutilitzades i altres de gran format als murs de feixes, que podrien correspondre
a antigues construccions.
L’adscripció cronològica dels materials fa suposar que a les proximitats del lloc degué existir una alqueria,
possiblement al cim del promontori, però no s’hi van trobar restes d’estructures o altres elements
arqueològics que permetin precisar on se situaria el nucli originari de la instal·lació.

Estat actual: Camps llaurats. Per comparativa amb les fotografies de la Carta Arqueològica s’ha detectat
certa transformació en la zona, on sembla que es va ampliar la casa de la part baixa del promontori i es van
fer murs de feixa nous. Aquestes obres poden haver afectat al jaciment. Cal considerar també que l’erosió
del terreny i les feines agrícoles relativament poden afectar la integritat de les possibles restes.

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

FITXA Nº: JA 34

1

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

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

C V- 16

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes arqueològiques)
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
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
preferents
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
i admissibles:
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 des Amunts

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

Imatge estreta de la Carta Arqueològica.

Murs de feixa amb pedres tallades reutilitzades.

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
Encara que la zona prospectada va estar la representada al plànol de la fitxa de la Carta Arqueològica, la
troballa de materials ceràmics no foren abundants, n’havia algun de ceràmica comú de difícil adscripció
cronològica. Les obres que es van realitzar a l’àrea, sobretot les fetes al costat meridional del camí que puja
a la casa i l’activitat agrícola, han pogut contribuir a la desaparició de material.
Atès a la confusió que es pugui ocasionar es recomana que en cas d’intervenir a la zona es consulti la
informació de la fitxa de la Carta Arqueològica.
Data de registre de la fitxa: Juliol de 2013

FITXA Nº: JA 34
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CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Can Gibert

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

FITXA Nº:

JA 35

Coordenades UTM: 359562 / 4318641

Emplaçament/Adreça: Polígon 5 Parcel·la 253. Puig des Porró
Referència cadastral: 07046A005002530000TA
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic Protegit (SRP- ARIP)
Ús actual: Agrari
L’Entorn: Zona muntanyenca de la part meridional de la parròquia de Sant Mateu, al costat septentrional
de la carretera en direcció a Sant Antoni. La part central d’aquestes elevacions es troba travessada per un
torrent amb feixes distribuïdes als seus costats. El jaciment se situa a l’extrem meridional d’un promontori.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Assentament/Habitació

Època: Tardo-púnica/
Romà alt imperial
Medieval islàmica

Cronologia: Finals S. II aC - I dC

Descripció: Zona abrupta abancalada amb pronunciat pendent. El jaciment es va localitzar per la
presència d’abundants fragments ceràmics dispersos per les feixes de cultiu que descendeixen cap al
torrent, sobretot al costat sud-est del promontori. Predominaven els fragments d’època antiga com àmfores
PE-17 i PE-18. També es van enregistrar materials de la fase musulmana però en menor mesura.
Es van observar diferents tipus de fàbriques als murs de feixa, que presentaven pedres tallades
possiblement reutilitzades. També hi havia monticles de pedres i pedres de paredar disperses pels camps.
La profusa vegetació que cobreix el terreny va dificultar la troballa d’altres elements o estructures
arqueològiques.

Estat actual: Camps llaurats sense labor i coberts per la vegetació. L’erosió del terreny i les feines
agrícoles relativament poden afectar la integritat de les possibles restes.

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

FITXA Nº: JA 35

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- 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 arqueològiques)
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.

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:

Àrea Rural d’Interès
Paisatgístic; zona des Amunts.

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 de la zona.

Mur de feixa amb diferents sistemes constructius.

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

FITXA Nº: JA 35
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MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Can Guillem de sa Noguera

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

FITXA Nº:

JA 36

Coordenades UTM: 359214/4322776//359203/4322754

Emplaçament/Adreça: Polígon 13 Parcel·la 133 - 137. Pla de Sant Gelabert
Referència cadastral: Comprèn distintes parcel·les
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic Protegit (SRP - ARIP)
Ús actual: Agrari
L’Entorn: Zona muntanyenca entre el pla d’Albarca i el de Corona que travessa la carretera en direcció a
Sta. Agnès. Entorn rural amb feixes de cultiu distribuïdes a diferents nivells a ambdós costat d’un torrent
encaixat entre les elevacions muntanyenques cobertes pel bocs de pinars.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Assentament/Habitació

Època: Tardo-púnica/
Cronologia: Romà alt imperial
Medieval islàmica
Descripció: Segons la informació estreta de la Carta Arqueològica en prospeccions anteriors realitzades
cap al 1973, al sector s’havien trobat algunes estructures (sitges i elements relacionats amb una premsa
d’oli), però aquestes no varen ser localitzades. Malgrat això, durant l’elaboració de la Carta es varen trobar
abundants fragments de ceràmiques a la finca diferenciant dos sectors; el promontori junt a la casa on
aparegueren nombrosos fragments de la fase púnica a prop del naixement del torrent. L’altre sector estaria
al sud-est de la casa on hi havia una major presència de materials del període islàmic. També s’hi van
identificar una sèrie de retalls rectangulars al terreny, i esfonsaments al substrat rocós situades a la banda
de la dreta del camí uns 200 m abans d’arribar a la casa, aquestes troballes podrien estar relacionades
amb l’hàbitat púnic-romà.
A les últimes prospeccions no es van trobar les estructures descrites. Si que es va constatar una major
concentració de ceràmiques de la fase islàmica a un sector situat al sud-est del grupet de cases
localitzades al costat nord de la carretera (UTM: 359214/4322776). A l’altra banda de la carretera on s’inicia
el torrent, zona amb feixes on són més evidents els materials d’època antiga (UTM:359203/4322754).
Marges que presenten en la seva fàbrica pedres semitreballades de format gran. Afloraments del substrat
rocós on s’evidencien esfonsaments i possibles cavitats però la porfusa vegetació que cobreix el terreny va
dificultar constatar que les restes hi localitzades van ser les mateixes que es descriuen a la Carta
Arqueològia.
Estat actual: Camps de cultiu abandonats envaïts per la vegetació arbustiva.
Intervencions: Prospeccions cap el 1973 a càrrec de J. H. Fernandez, les desenvolupades amb motiu de
l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.
FITXA Nº: JA 36

1

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Per la descripció que consta a la Carta Arqueològica la recerca del jaciment es basà en l’estudi de J.H.
Fernández (1973). Segons aquest autor a la finca de can Guillem de sa Nogrera es trobaren una sèrie
d’estructures tallades al substrat rocós relacionades amb una premsa d’oli. També hi aparegueren dos sitges
excavades a la roca. No obstant això no s’hi van trobar cap d’aquestes estructures.
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:
C V- 1
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
Veure observacions.
protecció:
Protecció específica:

Àrea Rural d’Interès
Paisatgístic, Zona 2 des
Amunts.

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

Àrea situada al sud-est de les cases, costat nord de la
carretera.

Al terreny es documentaren sobretot
ceràmiques islàmiques.
FITXA Nº: JA 36
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Vista general de l’àrea al costat sud de la carretera
on predominen els materials de l’època antiga.

Marges fets amb grans pedres que podrien tractarse d’antigues estructures.

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
La zona prospectada va coincidir amb les coordenades i l’àrea assenyalada a la Carta Arqueològica, no
obstant això existeix certa discordança entre les dades descriptives de les localitzacions amb l’àrea marcada
al plànol de la Carta. Això va dificultar la localització del jaciment, encara que s’hi documentaren troballes a
la zona marcada al plànol de la fitxa. En cas d’intervenir a la zona és recomanable que es consulti les dades
exposades a la fitxa de la Carta Arqueològica per tal de evitar confusions.
Data de registre de la fitxa: Juliol de 2013

FITXA Nº: JA 36
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DENOMINACIÓ

Can Joan de sa Noguera

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

FITXA Nº:

JA 37

Coordenades UTM: 359348 / 4321132

Emplaçament/Adreça: Polígon 12 Parcel·la 83. Rota Vella
Referència cadastral: 07046A012000830000TX
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic Protegit (SRP- ARIP)
Ús actual: Agrari
L’Entorn: Vessant meridional del puig d’en Rotavella, finca que limita amb el bosc, de una banda i d’una
altra amb camps de cultiu de secà delimitats per marges de pedra en sec a l’entorn de la casa.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Assentament/Habitació

Època: Tardo-púnica/
Romà alt imperial

Cronologia: S. I aC – I dC.

Descripció: Presència de materials ceràmics dispersos per la superfície de les feixes del costat occidental
de la casa. També s’hi observaren alineacions de pedres a diferents alçàries, adaptant-se als desnivells del
terreny. Aquestes podrien correspondre a antics murs conservats sobre el substrat rocós a nivell de la
fonamentació. De les estructures identificades cal destacar un llarg tram de un mur fet a doble parament en
sec que tenia una amplària d’uns 0,90 m. Les pedres de paredar eren de grandària mitjana i gran
toscament treballades. A una cota més elevada es va identificar el llindar d’una possible porta delimitada
per pedres verticals.
En general a la finca es trobaren altres restes de murs, pedres de paredar reutilitzades al murs de feixes i
acumulacions de pedres que podrien correspondre a la destrucció o ruïna d’antigues construccions.

Estat actual: Camps de cultiu coberts per la vegetació espontània. Les estructures documentades es
troben deteriorades per l’efecte de l’erosió donat el pendent del terreny i la profusa vegetació, es conserven
al nivell de la fonamentació. Les feines agrícoles i l’erosió poden afectar la integritat de les restes.

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

FITXA Nº: JA 37
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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:

C V- 19

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 determina, només se senyantiltza als plànols de la fitxa.
protecció:
Protecció específica:

Àrea Rural d’Interès
Paisatgístic, zona des Amunts.

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. Les restes constructives es distribueixen a diferents nivells pel pendent del terreny.

FITXA Nº: JA 37
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Restes d’un mur de considerable amplària i longitud fet amb grans
pedres en sec.

Alineació de pedres corresponents
al mur anterior

A un nivell superior es trobaren les restes d’una
possible porta limitada per pedres.

Possible porta limitada per pedres col·locades en
vertical i altre horitzontal al llindar.

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
Jaciment als terrenys de can Rafalet, casa catalogada (Fitxa Catàleg MAT- 54 ED).
Data de registre de la fitxa: Juliol de 2013

FITXA Nº: JA 37
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DENOMINACIÓ

Can Joaní de Dalt

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

FITXA Nº:

JA 38

Coordenades UTM: 360763 / 4323462

Emplaçament/Adreça: Polígon 14 Parcel·la 359. Sa Raconada
Règim jurídic i de propietat: Particular
Referència cadastral: 07046A014003590000TZ
Classe de sòl: Rústic Protegit (SRP - ARIP)
Ús actual: Agrari
L’Entorn: A l’est del pla d’Albarca, sector limítrof al bosc al peu de la vessant meridional del puig d’en
Guillemí, que confina al nord amb la carretera que condueix a Sant Miquel. Feixes de cultiu als costats d’un
camí que descendeix cap a un torrent.

E: 1/5000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Assentament/Habitació

Època: Tardo-púnica/
Romà alt imperial

Cronologia: S. III aC – II dC.

Descripció: Al costat occidental del camí de terra que baixa cap al torrent, i a prop de la carretera es va
identificar una alineació de pedres grans toscament treballades que podrien tractar-se d’un antic mur, als
seus voltants es trobaren fragments ceràmics d’època antiga. Aquest terreny es va veure afectat per un
important rebaix amb mitjans mecànics en la zona que limita amb el torrent.
D’altra banda, seguint el camí cap al torrent, al costat oriental del mateix s’evidencia un important perfil de
terra on són abundants els materials ceràmics.
Zona alterada per importants rebaixos practicats al terreny per a l’obertura del camí i adaptació de nous
bancals de cultiu al marge del torrent, la qual cosa ha pogut destruir part del jaciment.

Estat actual: Camps de cultiu llaurats i envaïts per la vegetació espontània. Les estructures
documentades es troben semidestruïdes i deteriorades, es conserven al nivell de la cimentació. Les feines
agrícoles i l’erosió poden afectar la integritat de les restes.

Intervencions: Prospeccions portades a terme cap l’any 1973 a càrrec de J.H. Fernández. Les realitzades
amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.

FITXA Nº: JA 38
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Per la descripció que consta a la Carta Arqueològica la recerca del jaciment es basà en l’estudi de J.H.
Fernández (1973). Segons les dades proporcionades a la zona propera a la casa de la finca es va trobar un
pou amb abundant material ceràmic i una gran pica. En el camí d’accés a la casa s’enregistraren retalls al
substrat rocós. I en un altra zona es van trobar les restes d’un mur fet de grans blocs de pedra treballades i
una cisterna tallada a la roca. Durant l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 no es trobaren cap
d’aquestes troballes a excepció de retalls realitzats a la roca i les restes del mur, que sembla coincidir amb el
trobat a la banda occidental del camí durant les últimes prospeccions. Els rebaixos practicats al terreny han
pogut dificultar la troballa de les restes arqueològiques documentades el 1973.
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:
C VI- 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:

Àrea Rural d’Interès
Paisatgístic, zona des Amunts.

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

Restes del possible mur de pedra calcària envaït per la vegetació.
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El sector on es van trobar les restes constructives es va veure afectat per un important rebaix.

Perfil de terra a la vora del camí que baixa al torrent.

Detall del perfil de terra on
s’observen fragments ceràmics.

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
Dades imprecises a la fitxa de la Carta Arqueològica, les coordenades no concorden amb l’àrea assenyalada
al plànol de referència, la qual cosa va complicar la troballa del jaciment. Per això és recomana que en cas
d’intervenir a la zona se consulti la informació de la fitxa de la Carta Arqueològica per tal d’evitar confusions.
Data de registre de la fitxa: Juliol de 2013
FITXA Nº: JA 38
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DENOMINACIÓ

Can Jordi

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

FITXA Nº:

JA 39

Coordenades UTM: 360991 / 4324107

Emplaçament/Adreça: Polígon 14 Parcel·la 107 i 126. Sa Raconada
Règim jurídic i de propietat: Particular
Referència cadastral: Comprèn distintes parcel·les.
Classe de sòl: Rústic Protegit (ANEI)
Ús actual: Agrari
L’Entorn: Vall envoltat pel bosc entre el puig d’en Guillemí, a l’oest i el puig Verd a l’est que finalitza a la
part oriental del pla de Albarca. A la capçalera de la vall se situa la casa dominant les feixes de cultiu
limitades per murs de pedra.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Assentament/Habitació

Època: Tardo-púnica

Cronologia: S. I dC.

Descripció: Presència de fragments ceràmics a la superfície dels terrenys de cultiu front a la casa i als
marges del torrent que ocupen les feixes. Les troballes de materials també aparegueren al camí que
discorre paral·lel a la vora de les feixes pel costat oriental, que confina amb una suau pendent.
Segons la documentació consultada per a la realització de la Carta Arqueològica a la finca de can Jordi
aparegueren restes d’una necròpolis i altres elements tallats a la roca com va ser una cisterna. No obstant
això aquestes estructures no s’hi van trobar.

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

Intervencions: Prospeccions portades a terme cap l’any 1973 a càrrec de J.H. Fernández. Les realitzades
amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.

FITXA Nº: JA 39
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Per la descripció que consta a la Carta Arqueològica la recerca del jaciment es basà en l’estudi de J.H.
Fernández (1973). Sembla que a la finca es va trobar un jaciment diferenciant-se dos sectors separats per
uns 200 m. Al primer es situava una necròpolis formada per cinc fosses tallades a la roca. A l’altre sector es
documentà una cisterna subdividida en quatre compartiments, a més d’uns talls a la roca formant angle
recte. Durant l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 no es trobaren cap d’aquestes estructures a
excepció de fragments ceràmics dispersos pels terrenys front a la casa.
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:
C VI- 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 Natural d’Especial Interès
(SRP-ANEI); zona des Amunts.

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

Imatge general del terreny prospectat.

Camí que rodeja el costat oriental de les feixes.

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
Dades imprecises a la fitxa de la Carta Arqueològica, les coordenades no concorden amb l’àrea assenyalada
al plànol de referència, la qual cosa va complicar la troballa del jaciment. Per això és recomana que en cas
d’intervenir a la zona se consulti la informació de la fitxa de la Carta Arqueològica per tal d’evitar confusions.
Data de registre de la fitxa: Setembre de 2013
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DENOMINACIÓ

Can Lluc

FITXA Nº:

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

JA 40

Coordenades UTM: 359144 / 4323833

Emplaçament/Adreça: Polígon 14 Parcel·la 325. Es Clot
Règim jurídic i de propietat: Particular
Referència cadastral: 07046A014003250000TE
Classe de sòl: Rústic Protegit (SRP - ARIP)
Ús actual: Agrari
L’Entorn: Terrenys de cultiu de secà a la vora de la carretera que envolta el pla d’Albarca, al nord-oest.
Feixes de cultiu delimitades per marges de pedra en sec front a tres cases pageses.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Assentament/Habitació

Època: Tardo-púnica

Cronologia: S. III – I aC.

Descripció: Presència de fragments ceràmics en superfície als terrenys en front de les cases pageses.
Segons la documentació consultada per a la realització de la Carta Arqueològica al sector en qüestió es
localitzaren una sèrie de sitjes excavades a la roca. No obstant això aquestes estructures no s’hi van
trobar.

Estat actual: Camps de cultiu llaurats, en labor i envaïts per la vegetació espontània. Les feines agrícoles i
l’erosió poden afectar la integritat de les restes.

Intervencions: Prospeccions portades a terme cap l’any 1973. Les 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
Per la descripció que consta en la Carta Arqueològica la recerca del jaciment es basà en l’estudi de J.H.
Fernández (1973). Segons les dades proporcionades en el camí que conduïa a les cases s’identificaren un
conjunt de sitges, algunes parcialment destruïdes per la superposició de les parets de marges. Durant
l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 no va ser possible la localització de cap d’aquestes estructures,
encara que sí d’abundants restes ceràmiques disperses als camps de l’entorn de les cases pageses.
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:
C 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 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
Veure observacions.
protecció:
Protecció específica:

Àrea Rural d’Interès
Paisatgístic, zona des Amunts

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

Cases front a la zona prospectada.

Camps del costat de la carretera del pla d’Albarca.

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
Dades discordants a la fitxa de la Carta Arqueològica pel que fa a la descripció de la situació del jaciment i la
seva senyalització al plànol de referència, que a més és molt esquemàtic. Per això és recomana que en cas
d’intervenir a la zona se consulti la informació de la fitxa de la Carta Arqueològica per tal d’evitar confusions.
Al plànol de la present fitxa es reprodueix l’àrea representada en la fitxa de la Carta Arqueològica.
Data de registre de la fitxa: Octubre de 2013
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DENOMINACIÓ

Can Maiol

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

FITXA Nº:

JA 41

Coordenades UTM: 359792 / 4321949

Emplaçament/Adreça: Polígon 13 Parcel·la 147 – 148. Rota Vella
Referència cadastral: Comprèn distintes parcel·les
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic Protegit (SRP- ARIP)
Ús actual: Agrari
L’Entorn: Situat a l’oest de la carretera que condueix a Sant Mateu, a prop del poble, allunyat uns 425 m
cap al sud-oest. Camps de cultiu de secà delimitats per marges de pedra en sec de l’entorn de la casa.

E: 1/5000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Assentament/Habitació

Època: Tardo-púnica/
Cronologia: S. III aC – I dC.
Romà alt imperial
Medieval islàmica
Descripció: La casa antiga de la finca de can Maiol es troba sobre un promontori que enllaça amb la
cadena muntanyenca a l’oest del pla d’Albarca. Al costat nord del antic habitatge es va fer una nova casa
cap al 2009. Als camps front d’ambdues cases es trobaren fragments ceràmics dispersos en superfície. La
major concentració de materials es van enregistrar en dos zones. Una es correspon amb els camps situats
front a la casa antiga, a l’est, on hi havia un major nombre de fragments ceràmics de l’època islàmica,
(UTM: 359870 / 4322003) com restes de safes vidriades en verd.
A l’altra zona, al nord-oest de l’antic habitatge, es va constatar una major quantitat de materials del període
antic distribuïts per les feixes del vessant del promontori a l’oest de la casa i cap al pla. També es
documentaren possibles restes constructives com alineacions de pedres de gran format toscament
treballades, algunes incloses en els actuals murs de pedra seca.
Aquestes restes són indicatives de l’existència d’una antiga instal·lació al sector sense que es pugui
precisar on estava el el nucli originari.
Estat actual: Camps de cultiu d’ametllers i oliveres, llaurats i coberts per la vegetació espontània . Les
feines agrícoles i l’erosió poden afectar la integritat de les restes.
Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, llevat 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:

C V- 17

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:

Àrea Rural d’Interès
Paisatgístic, zona des Amunts

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

Camps, a l’esquerra del camí, on es van enregistrar
un major nombre de materials islàmics.

A l’oest de la casa restes ceràmics d’època antiga i
pedres de paredar reutilitzades als marges.

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

Can Miquel / Es Pujol d’en Cires

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

FITXA Nº:

JA 42

Coordenades UTM: 359843 / 4320894

Emplaçament/Adreça: Polígon 12 Parcel·la 113. Buscastell
Règim jurídic i de propietat: Particular
Referència cadastral: 07046A012001130000TX
Classe de sòl: Rústic Protegit (SRP - ARIP)
Ús actual: Agrari
L’Entorn: Zona agrícola al costat occidental de la carretera de Sta. Gertrudis a St. Mateu. L’àrea en
qüestió se situa al vessant sud-est del pujol d’en Cires. A la part més elevada se situa la casa dominant les
feixes que es distribueixen a diferents nivells pel promontori.

E: 1/5000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Alqueria
Època: Medieval islàmica
Cronologia: Descripció: El jaciment es va identificar pels abundants materials ceràmics que aparegueren sobretot al
vessant sud-est del promontori. Encara que predominen els fragments de la fase islàmica també s’hi
trobaren fragments de l’època antiga com fragments de gerres de ceràmica comú.
També s’enregistrà una alineació de pedres escassament treballades amb unes característiques
constructives lleugerament diferents a les de les parets de marjada de la zona. S’evidencien murs de feixa
semidestruïts i pedres escampades pel terreny que podrien confondre’s amb restes de construccions
antigues. No obstant això s’hi observa que no tots els murs de marge segueixen la mateixa alineació, hi ha
alguns que s’adapten a les corbes de nivell i n’hi ha d’altres que són transversals o amb trajectòria diferent.
L’adscripció cronològica dels materials fa suposar que a les proximitats del lloc degué existir una alqueria,
possiblement al cim del promontori, però no s’hi van trobar restes d’estructures o altres elements
arqueològics que permetin precisar on es situaria el nucli originari de la instal·lació.
Estat actual: Camps llaurats destinats al cultiu d’ametllers i oliveres coberts per la vegetació espontània.
Les feines agrícoles i l’acció de l’erosió relativament poden afectar la integritat de les possibles restes.

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

FITXA Nº: JA 42

1

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

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

C 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 arqueològiques)
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
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
preferents
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
i admissibles:
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 des Amunts.

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
Jaciment als terrenys d’es Pujol d’en Cires, casa catalogada (Fitxa Catàleg MAT- 60 ED).
Data de registre de la fitxa: Juliol de 2013
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DENOMINACIÓ

Can Moreno

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

FITXA Nº:

JA 43

Coordenades UTM: 359839 / 4324302

Emplaçament/Adreça: Polígon 14 Parcel·la 72. Puig d’en Cires.
Règim jurídic i de propietat: Particular
Referència cadastral: 07046A014000720000TE
Classe de sòl: Rústic Protegit (SRP - ANEI i ARIP)
Ús actual: Agrari
L’Entorn: Al nord-est del Pla d’Albarca, a la vora de la carretera de cala Albarca. Terreny de cultiu de
fruiters i d’horta entre el pla i el bocs al nord, que confina amb la part baixa del conjunt muntanyenc del puig
d’en Cires.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Sitja

Època: Indeterminada

Cronologia: -

Descripció: Àrea relativament plana al nord de l’habitatge on es van identificar una sèrie de talls al substrat
rocós que podrien tractar-se de sitges. Concretament es localitzà una cavitat de planta circular tallada a la
roca en una feixa situada a l’extrem nord de la finca (UTM: 359839 / 4324302). Aquests tipus d’estructures
també se van apreciar a la franja nord-oest del terreny confinant amb el bosc. En aquest sector es
localitzaren al menys dos estructures de planta irregular o circular tallades a la superfície de la roca entre
enfonsaments del terreny i petites coves (UTM: 359784 / 432492).
El material ceràmic va estar molt escàs, amb algú fragment de ceràmica comú d’època púnica-romana i
islàmica, insuficient per poder determinar una adscripció cronològica a les estructures descrites, que
podrien tractar-se de sitges per a l’emmagatzematge del gra.

Estat actual: Regular, les estructures identificades es troben a les feixes sense labor, cobertes per la
vegetació arbustiva o pedres i reomplertes de terra. Les possibles feines agrícoles i l’acció de l’erosió
relativament poden afectar la integritat de les restes.

Intervencions: Prospeccions portades a terme cap l’any 1973 per Jordi H. Fernández. Les 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
Per la descripció que consta en la Carta Arqueològica la recerca del jaciment es basà en l’estudi de J.H.
Fernández (1973). Segons aquest autor al sector es va identificar una estructura circular d’1,45 m diàmetre
excavada a la roca amb les parets interiors referides.
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:
C 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 arqueològiques)
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:
Àrea Natural d’Especial Interès
PTI
(SRP-ANEI) i Àrea Rural
Protecció específica:
Normativa:
BOIB, núm. 50, 31/03/2005
d’Interès Paisatgístic; zona des
Amunts
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.
Legislació aplicable:
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 de la finca des del camí de cala Albarca.

FITXA Nº: JA 43

2

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Cavitat situada a la feixa del nord de la finca.

Feixa al nord de la finca.

Cavitat localitzada al sector nord-est.

Sector nord-est de la finca.

Cavitat tallada a la roca del sector nord-est.

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

Can Pareta

FITXA Nº:

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

JA 44

Coordenades UTM: 359593 / 4324193

Emplaçament/Adreça: Polígon 14 Parcel·la 43. Aubarca
Règim jurídic i de propietat: Particular
Referència cadastral: 07046A014000430000TU
Classe de sòl: Rústic Protegit (SRP - ARIP)
Ús actual: Agrari
L’Entorn: Finca situada al nord del Pla d’Albarca a la vora de la carretera. Feixes de cultiu delimitades per
murs en sec a ambdós costats del camí que puja a la casa.

E: 1/5000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Assentament/habitació
Hipogeu

Època: Indeterminada

Cronologia: -

Descripció: Per la documentació consultada, en la Carta Arqueològica es descriu que en aquest lloc es va
trobar un hipogeu desaparegut a l’actualitat. També es tenia informació de l’existència d’alguns elements
arqueològics com una pedra monolítica que podria ser d’un molí, però no va estar possible la seva
documentació a partir de les prospeccions realitzades.
Als camps situats al sud de la casa es varen trobar escassos fragments ceràmics disperses, sense forma i
molt rodats de l’època antiga.

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

Intervencions: Prospeccions portades a terme cap l’any 1973 per Jordi H. Fernández. Les 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
Segons consta en la fitxa de la Carta Arqueològica la recerca del jaciment es basà en l’estudi de J.H.
Fernández (1973) que per referències verbals sembla que al lloc hi havia un hipogeu on es van trobar restes
ceràmiques i d’un esquelet, no obstant això els elements descrits foren destruïts. També informa de
l’existència d’altres elements arqueològics trobats a la casa com una pedra monolítica que es relaciona amb
un possible molí.
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:
C 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 arqueològiques)
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 des Amunts

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
No es van inspeccionar els camps situats a la dreta del camí per trobar-se tancats amb murs i coberts per la
vegetació.
Data de registre de la fitxa: Octubre de 2013
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DENOMINACIÓ

Can Pep Toni

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

FITXA Nº:

JA 45

Coordenades UTM: 361055 / 4324677

Emplaçament/Adreça: Polígon 14 Parcel·la 52 - 51. Puig d’en Cires
Règim jurídic i de propietat: Particular
Referència cadastral: Comprèn distintes parcel·les
Classe de sòl: Rústic Protegit (SRP - ANEI)
Ús actual: Agrari
L’Entorn: Finca situada a la vora de la carretera vella de St. Mateu a St. Miquel, al vessant sud-est del
puig d’en Cires. Terreny de suau pendent amb feixes de cultiu i murs en pedra seca.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Rases excavades a la roca

Època: Indeterminada

Cronologia: -

Descripció: Segons les dades que consten a la Carta Arqueològica a la finca es documentaren excavades
a la roca, una sèrie de talls de secció rectangular distanciats uns 1,20 m - 1,50 m, formant rases de
mesures similars. Aquestes se situaven als dos primers bancals a l’esquerra del camí, fent un total de 10
rases al primer bancal i de 4 al segon. Donades les seves característiques es van identificar com rases de
cultiu de vinyers. La presència de materials ceràmics va estar molt escassa per poder concretar la
cronologia de les restes documentades.
Durant la inspecció de la zona portada a terme recentment no va ser possible localitzar les estructures
arqueològiques descrites, la visualització del terreny va ser molt dificultosa per estar cobert per la
vegetació. A més de la imprecisió de les dades que consten a la fitxa de la Carta Arqueològica per a la
localització del jaciment (veure observacions).

Estat actual: Camps de cultiu llaurats, sense labor, coberts per una densa vegetació arbustiva. L’acció de
l’erosió i la recuperació de les feines agrícoles poden afectar la integritat de les restes.

Intervencions: Prospeccions portades a terme cap l’any 1973 per Jordi H. Fernández. Les 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
Segons consta a la fitxa de la Carta Arqueològica la recerca del jaciment es basà en l’estudi de J.H.
Fernández (1973), sembla que en aquest lloc va identificar una necròpolis formada per una sèrie d’hipogeus,
també informava de l’existència d’unes rases tallades al substrat rocós de tall rectangular que identificà com
possibles estructures funeràries. Aquest talls segurament siguin les rases de cultiu que es van descriure a la
Carta Arqueològica, sense que es corrobori l’existència de cap tipus d’estructura funerària a la finca.
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:
C VI- 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 arqueològiques)
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.

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:

Es representa als plànols de la fitxa.

Protecció específica:

Àrea Natural d’Especial Interès
(SRP-ANEI); zona des Amunts.

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 de l’àrea prospectada a l’actualitat.

Talls a la roca identificats com rases de cultiu.
(Fotografia extreta de la Carta arqueològica).
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6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Planimetria de les rases de cultiu.
Font: Fitxa C VI-8 de la Carta Arqueològica. Consell Insular d’Eivissa. Departament de Patrimoni (Patrimoni Històric).

7. OBSERVACIONS
Encara que la zona prospectada va coincidir l’àrea assenyalada en la Carta Arqueològica no es van trobar
les estructures hi descrites. Dades imprecises en la fitxa de la Carta pel que fa a la descripció de la
localització del jaciment, les coordenades no coincideixen amb l’àrea assenyalada al plànol topogràfic de
referència i a més aquest és molt esquemàtic, la qual cosa va dificultar la localització del jaciment. Per
aquesta raó es recomana que en cas d’intervenir a la zona se consulti la informació de la fitxa de la Carta
Arqueològica per tal d’evitar confusions.
Data de registre de la fitxa: Setembre de 2013
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DENOMINACIÓ

Can Ramon

FITXA Nº:

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

JA 46

Coordenades UTM: 359443 / 4324139

Emplaçament/Adreça: Polígon 14 Parcel·la 33. Es Clot
Règim jurídic i de propietat: Particular
Referència cadastral: 07046A014000330000TD
Classe de sòl: Rústic Protegit (SRP - ARIP)
Ús actual: Hostaleria / Agrari
L’Entorn: Àrea rural d’hàbitat dispers al nord del pla d’Albarca, al costat septentrional de la carretera que
envolta el pla.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Assentament / habitació

Època: Indeterminada

Cronologia: -

Descripció: Segons les dades extretes de la Carta Arqueològica el jaciment es localitzà per les troballes de
fragments ceràmics en la zona. També s’hi identificaren estructures al substrat rocós com una depressió
del terreny amb forma circular aparentment artificial que podria tractar-se d’una sitja i dos talls a la roca
també artificials interpretats com a rases de cultiu.
Durant la inspecció de la zona portada a terme recentment no va ser possible localitzar les estructures
arqueològiques descrites.

Estat actual: Terreny que va ser objecte d’una important transformació des de la realització de la Carta
Arqueològica ja que es va reconvertir en un hotel rural. Tot el perímetre de la finca es troba tancat a
l’actualitat. Les obres realitzades sense supervisió arqueològica poden haver afectat a la integritat de les
restes arqueològics.

Intervencions: Prospeccions portades a terme cap l’any 1973 per Jordi H. Fernández. Les realitzades
amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991.
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Segons consta a la fitxa de la Carta Arqueològica el jaciment ja va estar enregistrat en el treball de J.H.
Fernández (1973), qui va documentar a la zona sis foses tallades a la roca i dos més al camí de la casa,
interpretant aquestes restes com a estructures funeràries pertanyents a una necròpolis. No obstant això, per
les dades exposades a la Carta Arqueològica segurament aquestes foses es correspondrien amb rases de
cultiu, sense que corrobori l’existència de cap tipus d’estructura funerària a la finca.
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:
C 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 arqueològiques)
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:

Legislació aplicable:

Àrea Rural d’Interès
Paisatgístic, zona des Amunts.

Normativa:

PTI
BOIB, núm. 50, 31/03/2005

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 actual de l’exterior de la finca.

Imatge de la finca extreta de la Carta Arqueològica.
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Rasa tallada al substrat rocós per baix del mur de feixa.
(Fotografia extreta de la Carta arqueològica).

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
Dades imprecises a la fitxa de la Carta pel que fa a la descripció sobre la localització del jaciment, les
coordenades no coincideixen amb l’àrea assenyalada al plànol topogràfic de referència.
No es realitzà la supervisió directa del sector ja que actualment els camps es troben tancats amb murs i no
es va poder contactar amb el propietari de la finca.
Data de registre de la fitxa: Octubre de 2013
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DENOMINACIÓ

Can Rova

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

FITXA Nº:

JA 47

Coordenades UTM: 359489 / 4318324

Emplaçament/Adreça: Polígon 5 Parcel·la 139. Can Serra
Règim jurídic i de propietat: Particular
Referència cadastral: 07046A005001390000TR
Classe de sòl: Rústic Protegit (SRP- ARIP)
Ús actual: Agrari
L’Entorn: La finca se situa al costat septentrional del camí vell de Sant Mateu, abans de la seua desviació
cap a la carretera local en direcció a St. Antoni. Zona agrícola al sud-est del puig d’en Beia, on es
distribueixen les feixes de cultiu des de la casa cap a la carretera seguint el pendent del terreny.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Assentament / habitació

Època: Tardo-púnica
Medieval islàmica

Cronologia: S. II – I aC

Descripció: Presència d’abundants fragments ceràmics sobretot d’època antiga. Reutilització als murs de
feixa de pedres de talla irregular que podrien correspondre a antigues edificacions. Durant l’elaboració de la
Carta Arqueològica també es va trobar un bloc de pedra tallat de secció pentagonal que podria ser el
tambor d’una columna, encara que aquest element no es va poder identificar. Es tracten d’elements
constructius reaprofitats als murs actuals, fora del seu context, per aquesta raó no es pot concretar on es
situaria el nucli de la instal·lació original.
També s’identificaren alguns fragments ceràmics del període medieval islàmic.

Estat actual: Camps destinats a l’activitat agropecuària, pasturatge, feixes de cultiu llaurades i en labor.
Les feines agrícoles i l’erosió poden afectar la integritat de les restes.

Intervencions: 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-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 arqueològiques)
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:

Legislació aplicable:

Àrea Rural d’Interès
Paisatgístic, zona des Amunts.

Normativa:

PTI
BOIB, núm. 50, 31/03/2005

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
L’activitat agropecuària va dificultar la supervisió dels camps.
Data de registre de la fitxa: Juliol de 2013
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DENOMINACIÓ

Can Serra

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

FITXA Nº:

JA 48

Coordenades UTM: 360241 / 4323350

Emplaçament/Adreça: Polígon 14 Parcel·la 222. Es Clot.
Referència cadastral: 07046A014002220000TK
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic Protegit (SRP - ARIP)
Ús actual: Agrari
L’Entorn: Zona agrícola a l’oest del pla d’Albarca, seguint la carretera cap a cala Albarca terrenys a ponent
situats encara en el pla. Camps de cultiu de secà al costat oriental d’un camí sense asfaltar.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Indeterminat

Època: Púnica - romana

Cronologia: -

Descripció: Presència de fragments ceràmics dispersos en la superfície dels camps de cultiu. Major
concentració de materials als voltants d’un àrea sense conrear en mig del camp, coberta per la vegetació
natural. Els materials identificats es corresponen al període antic.
Actualment a la vora d’aquest sector es va trobar una important acumulació de pedres producte de la neteja
dels camps.

Estat actual: Camps llaurats i en labor amb cultiu d’ametllers i garrovers i coberts per la vegetació. Les
feines agrícoles i l’acció de l’erosió poden afectar la integritat de les restes.

Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, llevat 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:

C VI- 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.
protecció:
Protecció específica:

Àrea Rural d’Interès
Paisatgístic, zona des Amunts.

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: Setembre de 2013
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DENOMINACIÓ

Can Toni de s’Olivar / Can Raconet

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

FITXA Nº:

JA 49

Coordenades UTM: 361731 / 4322309

Emplaçament/Adreça: Polígon 15 Parcel·la 46. Sant Mateu
Referència cadastral: 002201000CD62C0001YR
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic comú
Ús actual: Agrari
L’Entorn: A l’est del poble de St. Mateu, en direcció a St. Miquel, zona de conreu situada al peu del
vessant de llevant del puig d’en Sopes. Terreny de suau pendent on es distribueixen les feixes de cultiu a
diferents nivells front a la casa de la finca.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Assentament/habitació.
Alqueria

Època: Medieval islàmica

Cronologia: -

Descripció: Segons consta a la fitxa de la Carta Arqueològica el jaciment es va identificar per les troballes
de fragments ceràmics sobretot als bancals que es desenvolupen de la casa a la carretera, cap a baix. Els
materials eran majoritàriament del període islàmic encara que es van trobar escassos fragments molt
rodats d’època púnica.
L’adscripció cronològica dels materials fa suposar que al lloc o a les seves proximitats degué existir una
alqueria, però no s’hi van trobar restes d’estructures o altres elements arqueològics que permetin precisar
on es situaria el nucli originari de la instal·lació.

Estat actual: La casa i la finca van estar objecte d’una important transformació, el terreny de l’entorn de la
casa es va reformar, es van fer nous murs de feixa i s’ha habilitat una amplia zona de pàrquing. La casa
també va estar ampliada. Les obres realitzades sense supervisió arqueològica segurament han afectat la
integritat de les restes arqueològiques hi documentades.

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

C VI- 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:

-

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 poder supervisar la finca per decisió expressa del propietari, Toni Serra de can Raconet, no obstant
això en va informar que la finca matriu adscrita a can Toni de s’Olivar es va partir entre dos familiars, des de
llavors aquesta casa rebre el nom de can Raconet. La finca queda front un vell pou, que diuen de s’Olivar,
que se situa a l’altra banda de la carretera (Veure Fitxa Catàleg P- MAT 10).
Data de registre de la fitxa: Agost de 2013
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DENOMINACIÓ

Can Vicent Ramon

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

FITXA Nº:

JA 50

Coordenades UTM: 359170 / 4320117

Emplaçament/Adreça: Polígon 5 Parcel·la 56. Buscastell
Referència cadastral: 07046A005000560000TU
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic Protegit (SRP- ARIP)
Ús actual: Agrari
L’Entorn: Zona muntanyenca que rodeja el camí Vell de Sant Mateu pel vessant occidental del puig d’en
Tur, al sud del torrent de Buscastell. Terreny accidentat i abancalat, a la part més elevada se situa la casa i
per baix les feixes de cultiu envoltades pel bosc.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Indeterminat

Època: Tardo-púnica
Medieval islàmica

Cronologia: -

Descripció: Presència de fragments ceràmics trobats en la superfície dels bancals de la part baixa de la
casa i als vessants que descendeixen cap al torrent, encara que els materials no eren abundants.
Presumpte hàbitat sense que es pugui concretar on se situaria el nucli originari de la instal·lació.

Estat actual: Terrenys coberts per la vegetació arbustiva. L’efecte de l’erosió i les activitats agrícoles
poden afectar la integritat de les restes.

Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, la 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- 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.
Definició de la zona de
Per determinar, només se senyalitza als plànols de la fitxa.
protecció:
Protecció específica:

Àrea Rural d’Interès
Paisatgístic, zona des Amunts

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
Durant la recent prospecció del terreny l’existència de materials ceràmics han estat pràcticament inexistents.
La profusa vegetació va dificultar la visualització del sòl.
Data de registre de la fitxa: Juliol de 2013
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DENOMINACIÓ

Ca’s Tur

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

FITXA Nº:

JA 51

Coordenades UTM: 360193 / 4320700

Emplaçament/Adreça: Polígon 5 Parcel·la 103. Puig d’en Tur
Referència cadastral: 07046A005001030000TF
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic Protegit (SRP- ARIP)
Ús actual: Agrari
L’Entorn: Al costat occidental de la carretera que condueix a St. Mateu des de Sta. Gertrudis. Terreny pla
destinat al cultiu de secà.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Pou/Cisterna

Època: Tardo púnica/
Cronologia: S. I aC - I dC
Romà Alt Imperial
Medieval Islàmica
Descripció: Segons les dades exposades en la fitxa de la Carta Arqueològica als terrenys de cultiu del
marge est de la carretera es va documentar una cisterna de forma allargada amb els extrems arrodonits i
les parets laterals inclinades, sent més ample cap a la base que a la part superior. Havia patit certes
alteracions amb motiu de la seua reutilització en època moderna. Encara que en presentava alguns afegits
a la coberta, sembla ser que les lloses del tancament original foren respectades. La troballa de material
ceràmic va ser molt escàs.
Durant la recent inspecció no es van trobar les restes arqueològiques exposades. S’hi van observar
acumulacions de pedres que podrien correspondre a restes d’antigues estructures (Veure observacions).
Estat actual: Es tracta d’una zona que va ser objecte de transformacions des de l’elaboració de la Carta
Arqueològica. La construcció de la casa situada a la banda meridional del terreny i l’obertura del camí
podrien haver afectat a les restes arqueològiques. No obstant això es manté l’activitat agrícola a l’entorn i
en conseqüència les continuades feines als camps de cultiu han pogut influir en la conservació de les
restes.
Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, la 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 VI- 19

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 es senyalitza als plànols de la fitxa.
protecció:
Protecció específica:

Àrea Rural d’Interès
Paisatgístic, zona des Amunts.

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 de la zona prospectada.

Coberta de la cisterna.
(Fotografia extreta de la Carta Arqueològica).
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6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Planimetria de la cisterna.
Font: Fitxa D VI-9 de la Carta Arqueològica. Consell Insular d’Eivissa. Departament de Patrimoni (Patrimoni Històric).

7. OBSERVACIONS
Durant la recent prospecció el propietari de can Toni Serra, una de les finques properes, va informar que
quan es va construir la casa situada a la part meridional del jaciment i el seu camí d’accés es va destruir o
tapar la cisterna per trobar-la molt perillosa.
Data de registre de la fitxa: Juliol de 2013
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DENOMINACIÓ

Cova d’en Jaume Orat / Coves del cap d’Albarca

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

FITXA Nº:

JA 52

Coordenades UTM: 358479 / 4326212 aprox

Emplaçament/Adreça: El cap d’Albarca
Règim jurídic i de propietat: Particular
Referència cadastral: Classe de sòl: Rústic Protegit (SRP-AANP)
Ús actual: Cova natural
L’Entorn: A aproximadament un quilòmetre de distància al nord-est de les Torres d’en Lluc, es tracten dels
penya-segats de la punta oriental del cap d’Albarca, coneguda com Dins des Cap, que ofereix una àmplia
visibilitat de la cala d’Albarca. Costa molt escarpada i coberta per una densa vegetació natural on es troben
un conjunt de coves, de les quals la de major renom és la cova d’en Jaume Orat.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Cova

Època: Romà alt imperial

Cronologia: S. II dC

Descripció: Cova que forma part d’un conjunt de cavitats naturals que es situen a diferents cotes d’altitud
als penya-segats del cap d’Albarca. A una cota superior se situa la cova des Pi, i a un nivell inferior de la
d’en Jaume Orat es troben les coves de ses Estelles i la des Llibrell.
La més coneguda és la Cova d’en Jaume Orat ja que es troba vinculada a certs fets llegendàries. Està
situada a uns 100 m s.n.m. amb la boca d’accés orientada a llevant. La seua morfologia s’origina per la
corrosió a l’interior de calcàries grises d’origen urgonià, consta d’una gran sala amb uns 20 m de longitud
en el seu eix principal amb algunes perllongacions i galeries entre la que destaca una de 13 m de longitud.
A la cova també es van trobar alguns fragments ceràmics, com un fragment de copa de terra sigillata
africana tipus “clara A” datada al S. II dC., la qual cosa és indicativa d’una possible ocupació o freqüentació
de la cova al període romà alt imperial. També té una sèrie de dipòsits de sediments amb restes de fauna
de mamífers possiblement extingits abans de l’arribada de l’home, molt interessants per a la investigació
des del punt de vista paleontològic.
Estat actual: Relativament bo. L’estructura de la cavitat sembla consolidada, no s’observen grans
despreniments de pedres de les parets. A l’interior hi ha acumulacions de terra i petits murs de pedra seca
de fàbrica recent, a més d’algunes deixalles producte de freqüentacions actuals a la cova, que donen un
aspecte interior descuidat. La profusa vegetació que cobreix l’accés dificulta la localització de la cova.
Intervencions: Documentació espeleològica que possibilità la troballa dels materials arqueològics.
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Estudis espeleològics i paleontològics publicats per M. Trias (1983; 1985), encara que també es troben
referències a la cova i als materials arqueològics a càrrec de J. Ramon (1995). Però des de principis del S.
XX la cova ha suscitat un interès especial des del punt de vista històric i llegendari ja que sembla que
contenia un tresor amagat del que es tenia coneixement per una sèrie d’esdeveniments ocorreguts al S.
XVII, fets que es van narrar en diverses estudis de J. M Cardona (1974; 1984) i que recull de processos
inèdits del Tribunal de la Inquisició. Sembla que devers el 1660 arribà a Eivissa un teixidor sicilià anomenant
Sebastià Bellotto que s’atribuïa la facultat de trobar aigua i altres coses amagades com tresors. Les seues
activitats foren recriminades i jutjades per la Inquisició i el sicilià fou desterrat de l’illa. No obstant això les
deixebles eivissencs del sicilià continuaren amb la recerca del tresor que situaven dins d’una cova del cap
d’Albarca tancada amb una llosa amb la marca de cinc dits, identificada amb la cova d’en Jaume “Orat”.
Aquests fets formen part de la llegenda, però així i tot sembla els cercaren amb força interès con ho proven
els munts de terra excavada que es poden veure a l’esmentada cova.
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:
BV-3
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, paleontològic i geològic considerant la legislació i normativa aplicable. Qualsevol obra o
intervenció hauran d’anar acompanyades d’estudis i informes redactats com a mínim per arqueòleg i
paleontòleg amb experiència en jaciments d’aquesta tipologia, prèvia autorització del Consell d’Eivissa, àrea
de Patrimoni.
Elements a preservar: El conjunt de la cova i els elements que s’hi pugin trobar.
Intervencions
IP: Excavació, documentació investigació arqueològica i paleontològica.
preferents
IA: Restauració, conservació i consolidació de la cova. Tasques de neteja
i admissibles:
superficial i manteniment de l’àrea. Senyalització i posada en valor del jaciment.
Definició de la zona de
Es representa als plànols de la fitxa.
protecció:
Àrea Natural d’Especial Interès
PTI
Protecció específica:
d’Alt Nivell de Protecció (AANP), Normativa:
BOIB, núm. 50, 31/03/2005
zona des Amunts.
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.
Legislació aplicable:
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

Detall de l’entrada.

Galeries obertes en la paret.
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Vista general de l’accés a la cova.

Imatge de l’interior, cambra principal.

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

El cap d’Albarca. Localització de les coves.

Topografia de la cova d’en Jaume Orat.

Font: J. Ramon (1995: 17).

Font: M. Trias (1985: 23).

7. OBSERVACIONS
Les coordenades UTM són aproximades ja que es detectaven errors al GPS per falta de cobertura.
Data de registre de la fitxa: Abril de 2014
FITXA Nº: JA 52 3
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DENOMINACIÓ

Sa Roca Plana

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

FITXA Nº:

JA 53

Coordenades UTM: 360753 / 4325569

Emplaçament/Adreça: Polígon 14 Parcel·la 361. Puig d’en Cires
Règim jurídic i de propietat: Particular
Referència cadastral: 07046A014003610000TS
Classe de sòl: Rústic Protegit (SRP - AANP)
Ús actual: Agrari
L’Entorn: Costa nord-est de la parròquia de St. Mateu del cap des Rubió. Zona muntanyenca i boscosa
d’uns 319 m d’altitud, al nord-est del puig d’en Cires on s’inicia la capçalera d’un torrent. Als voltants de una
casa en ruïnes que ocupa un lloc elevat sobre les feixes de cultiu limitades per murs de pedra.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Assentament/Habitació

Època: Tardo-púnica
Romà alt imperial

Cronologia: S. II aC – S. I dC.

Descripció: Presència de fragments ceràmics per la superfície de l’entorn immediat de la casa pagesa
abandonada i a les feixes del voltants. Predominaven els materials del període antic, púnic i romà, encara
que també s’hi trobaren alguns fragments corresponents a la fase islàmica.
Terreny abrupte amb un acusat pendent on es distribuïen les feixes de cultiu en sentit descendent cap al
sud, limitant amb un camí de terra. Cal esmentar que també s’hi identificaren materials ceràmics al citat
camí, la qual cosa és indicativa que el nucli original de la instal·lació antiga estava situada a la part més
elevada.

Estat actual: Antigues feixes de cultiu abandonades, cobertes per una profusa vegetació arbustiva que
dificultava la visualització de la superfície del terreny. L’antiga casa pagesa presentava un avançat estat de
deteriori, en completa ruïna i envaïda per la vegetació. L’acció de l’erosió i la recuperació de les feines
agrícoles 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:

B VI- 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. No
obstant això cal considerar els elements de caràcter etnològic hi conservats com és la casa pagesa i el seu
entorn.

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:

Es representa als plànols de la fitxa.

Protecció específica:

Àrea Natural d’Especial Interès
d’Alt Nivell de Protecció (AANP),
zona des Amunts.

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 des del sud.

Feixa del costat oest de la casa on s’enregistraren
una major quantitat de fragments ceràmics.
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Casa de la finca en ruïnes, conservava el forn i
corrals.

Part posterior de la casa pagesa.

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

FITXA Nº: JA 53

3

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Sant Mateu 1

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

FITXA Nº:

JA 54

Coordenades UTM: 360586 / 4322868

Emplaçament/Adreça: Polígon 14 Parcel·la 134 - 150. Es Puig
Referència cadastral: Comprèn distintes parcel·les.
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic Protegit (SRP - ARIP)
Ús actual: Agrari
L’Entorn: Àrea agrícola al sud-est del pla d’Albarca, situada a les proximitats del costat septentrional de la
Serra des Puig. Terreny pla destinat a l’arboricultura proper a un petit bosc.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Assentament/Habitació

Època: Tardo-púnica/
Romà alt imperial
Medieval islàmica

Cronologia: -

Descripció: Material ceràmic en superfície distribuït pels camps de cultiu i pel petit boscs confrontant.
La vegetació natural dificulta fer una valoració precisa de la localització del nucli original de la instal·lació i
de les característiques del jaciment.

Estat actual: Camps de cultiu coberts per la vegetació espontània. Les feines agrícoles i l’acció de 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.
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Inèdit
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:

C VI- 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:

Àrea Rural d’Interès
Paisatgístic, zona des Amunts.

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: Agost de 2013
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DENOMINACIÓ

Torres d’En Lluc

FITXA Nº:

JA 55

1. DADES D’UBICACIÓ
Coordenades UTM: 357919 / 4325363
357969 / 4325341

Parròquia: Sant Mateu d’Albarca
Emplaçament/Adreça: La Mola d’Albarca

Règim jurídic i de propietat: Particular
Referència cadastral: Comprèn distintes parcel·les
Classe de sòl: Rústic Protegit (SRP-AANP)
Ús actual: Agrari
L’Entorn: Costa nord-oest de la parròquia de St. Mateu sobre els penya-segats de la Mola d’Albarca, en
una àrea prominent de 291 m snm coneguda com es Alls. Es tracta d’una zona escarpada i abancalada
amb murs de pedra, parcialment coberta pel bocs, amb una àmplia visibilitat cap a Cala Albarca a l’est i de
la mar.

E: 1/5000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Muralla / torre

Època: Indeterminada

Cronologia: -

Descripció: Tram de muralla amb dues torres, totalitzant una longitud conservada de 99,5 m de trajectòria
rectilínia NO-SE, encara que sembla que el llenç es perllongava en direcció NE-E. La muralla té una
amplària d’1,85 a 1,95 m i conserva una alçària màxima d’1,30 m. Va estar construïda a doble parament
reomplert amb reble. La torre 1 es troba sobre el penya-segat de ponent de la mola, as Alls. Aquesta
presenta l’interior massissat, té una planta pràcticament ovalada però amb els costats llargs de tendència
rectilínia, de 7,30 m en eix longitudinal i de uns 5,50 m transversalment, conservant una alçària màxima
exterior d’1,00 a 1,30 m. La torre 2 se situa a 49,60 m en direcció SE de l’anterior. Està parcialment oculta
per la superposició de murs més recents, no obstant això sembla similar a l’anterior, conservant una alçada
màxima de 2,20 m. Constructivament el conjunt presenta una fàbrica de maçoneria irregular de pedres
calcàries del lloc de mesures mitjanes i petites lligades amb morter de calç. A principi del segle XIX, el
terreny dels voltants de la muralla es va abancalar reutilitzant la pedra de la construcció, provocant el
desmuntatge de les estructures. La pràcticament inexistència de materials arqueològics associats dificulten
establir una cronologia precisa.
Estat actual: Regular, manca de manteniment. Les restes arquitectòniques de la muralla es troben envaïts
per la vegetació. El creixement dels arrels poden produir esquerdes en els murs. Despreniments de pedres
de la superfície de les estructures. Manca de senyalització.
Intervencions: Es va realitzar una campanya d’excavació el 1994 promoguda per la Conselleria de Cultura
del Consell d’Eivissa, dirigida pel Dr. Joan Ramon Torres.
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Són molts els enigmes que plantegen les Torres d’En Lluc pel que fa al seu emplaçament, i a la seua filiació
historicocultural, tal i com s’evidencia en la historiografia local. Són divers els autors que han citat o han fet
una somera descripció de les restes. El primer fou A. Pérez-Cabrero (1909), altres autors les han mencionat
en relació a altres llocs llegendaris que es documenten a la Mola d’Albarca, com va ser la Cova d’En Jaume
Orat (Marí Cardona, 1974 ; 1984), o s’han vinculat a la funció defensiva contra els atacs dels pirates
(Posadas, 1979). No obstant això el primer estudi des del punt de vista arqueològic es realitzà arrel de les
excavacions portades a terme el 1994. Els resultats han estat publicats per J. Ramon Torres (1995; 2004),
destacant la important posició topogràfica i estratègica del recinte amb relació al seu entorn. Les escasses
restes materials no li permeten donar una datació concreta a les restes, proposant un ampli marc cronològic
que estaria entre la baixa antiguitat i els primers segles posteriors a la conquista catalana.
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:
BV-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 etnològic considerant 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:
IP: Investigació i documentació arqueològica. Restauració, conservació i
Intervencions
consolidació de les estructures arqueològiques hi conservades
preferents
i admissibles:
IA:. Tasques de neteja superficial i manteniment de l’àrea.
Definició de la zona de
Es representa als plànols de la fitxa.
protecció:
Àrea Natural d’Especial Interès
Protecció específica:
BOIB, núm. 50, 31/03/2005
d’Alt Nivell de Protecció (AANP), Normativa:
zona des Amunts. PTI
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).
Legislació aplicable:
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

Estat actual de la Torre 1.

Panoràmica des de l’interior de la Torre 1.
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Superfície de la muralla, vista cap a la Torre 1.

Parament exterior de la muralla cap el sud-est.

Torre 2 baix els murs dels bancals moderns.

Parament exterior de la Torre 2.

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Planta general de les restes conservades de la fortificació.
Font: J. Ramon (1995: 24).

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