CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Can Pere Plana

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

FITXA Nº:

JA 100

Coordenades UTM: 356113 / 4321651

Emplaçament/Adreça: Polígon 12 Parcel·la 27. Cas Ferrer
Referència cadastral: 07046A012000270000TW
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic Protegit (SRP- ARIP)
Ús actual: Agrari
L’Entorn: Camps de cultiu de secà, hàbitat dispers. Es localitza al peu d’un turó on es troba la casa
pagesa. Confina al nord-oest amb la carretera de Sta. Gertrudis-St. Mateu des de Sta. Agnès.

E: 1/2000

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

Època: Tardo-púnica
Medieval islàmica

Cronologia: 200 aC- 75 dC

Descripció: Presència de fragments ceràmics en superfície que es distribueixen per les feixes. En un dels
bancals es va observar l’existència de grans pedres tallades amuntegades a un costat del camp. També es
trobaren carreus tallats en pedra calcària reutilitzats als murs de feixes de la part baixa dels camps.
Als terrenys també es trobaren alguns fragments ceràmics dispersos d’època Medieval islàmica.

Estat actual: Camps de cultiu llaurats i en labor. Les feines agrícoles i l’erosió 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 V- 11

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

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

DENOMINACIÓ

Can Pou

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

FITXA Nº:

JA 101

Coordenades UTM: 356262 /4321938

Emplaçament/Adreça: Polígon 12 Parcel·la 16. Cas Ferrer
Referència cadastral: 07046A012000160000TX
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic Protegit (SRP- ARIP)
Ús actual: Agrari
L’Entorn: Camps de cultiu de secà, hàbitat dispers. A l’est del pla de Corona, els terrenys limiten al sud-est
amb la carretera de Sta. Gertrudis a St. Mateu des de Sta. Agnès. Restes localitzades al vessant
meridional d’un turó on s’assenta la casa pagesa.

E: 1/2000

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

Època: Tardo-púnica / Romà
Medieval islàmica

Cronologia: -

Descripció: Presència de fragments ceràmics en superfície dispersos per les feixes. Es diferencien dos
àrees. Als bancals més propers a la casa, en el vessant sud predominen els fragments de l’època islàmica.
D’altra banda a la part oest del promontori hi ha una major concentració de materials de època púnicaromana. Als murs de feixa de la part baixa s’hi observen distintes fàbriques on es combinen grans blocs de
pedra calcària, alguns tallats i possiblement reutilitzats, amb pedra ordinària.

Estat actual: Camps de cultiu llaurats i en labor delimitats amb filferrada. Les feines agrícoles i l’erosió
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 V- 12

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

Camps del vessant oest del promontori.

Murs de feixa on s’observen distintes fàbriques.

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

DENOMINACIÓ

Cap Nunó

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

FITXA Nº:

JA 102

Coordenades UTM: 352277 / 4321211

Emplaçament/Adreça: Polígon 10 Parcel·la 85. Tanques de s’Hereu
Referència cadastral: 07046A010000850000TP
Règim jurídic i de propietat: Classe de sòl: Rústic Protegit (SRP-AANP)
Ús actual: L’Entorn: Costa oest de la parròquia de Sta. Agnès, zona boscosa amb pinars al cim d’un puig de 258 m
d’altitud snm des del que se domina una ampli panorama marítim i terrestre, cap a la badia de Sant Antoni
fins a es Vedrà, al sud-oest, i el pla de Corona i la zona muntanyosa d’es Amunts al nord-est.

E: 1/5000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Indeterminada
Època: Tardo-púnica/Romana
Cronologia: Descripció: Elevació muntanyosa que forma uns elevats penya-segats sobre la mar que constitueixen un
punt emblemàtic de la costa occidental a l’illa. Al seu cim es van trobar alguns fragments ceràmics antics,
concretament d’època púnica-romana, encara que escassos i generalment ceràmica comú. La escassetat
d’aquests materials dificulta la valoració del jaciment, no obstant això la seva existència és un indici de que
el lloc ha estat freqüentat des de l’antiguitat. Donades les característiques topogràfiques del lloc es tractaria
d’un punt de vigilància i de control de la costa i de l’interior del nord-oest de l’illa.
Encara que no s’evidencien estructures arqueològiques, cal esmentar que al cim es situa un vèrtex
geodèsic per dalt d’un basament de pedres de fàbrica més antiga lligades amb argamassa.
Destaca la rellevància històrica del lloc. Al cim del puig estava situada la fita que delimitava el quartó de
Portmany que pel nord-est confinava amb el de Balansat, on encara se conserva alguns munts de pedres,
properes al vèrtex geodèsic, que pot tractar-se del lloc on segurament es col·locà la fita del S. XIII, i la fita
del S. XVIII.
Estat actual: Zona coberta per un bosc de pinars dens i brolla la qual cosa dificulta la localització de les
presumptes 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.
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
El nom del cap ja es coneix des de la segona meitat del S. XIII, deriva d’un dels consenyors catalans que
arribaren a Eivissa l’any 1235, Nunó Sanç, que fou el que rebé el quartó de Portmany; de fet, aquest puig
servia de partió entre aquest quartó i el de Balansat. Segons les dades històriques amb el repartiment de
l’illa desprès de la conquista catalana, al cim del puig es situà la creu-fita el S. XIII entre quartons i
posteriorment la del S. XVIII corresponent a la fita núm 1 del nou replantejament de les línies divisòries dels
quartons registrat per Miquel Gaietà Soler el 1971. J. Marí Cardona informa que els fites de llavors estaven
construïdes amb pedres i morter, eran de forma cònica i arrodonides a la part superior (Marí Cardona, 1976:
84-85).
Bibliografia: Cardona Bonet, A. (2006). Marí Cardona, J. (1976; 1990).
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:
C IV-1
4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
GRAU DE PROTECCIÓ:
Categoria A
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la legislació i normativa aplicable.
Qualsevol obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment
arqueològic previ estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment.
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per a determinar l’abast
Intervencions
del jaciment.
preferents
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
i admissibles:
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.
Definició de la zona de
Per determinar, només se senyalitza als plànols de la fitxa.
protecció:
Protecció específica:

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

El cap Nunó des de l’interior.
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Vista al sud-oest cap a la badia de Sant Antoni fins es Vedrà.

El pla de Corona i la zona muntanyosa d’es Amunts al nord-est.

Vèrtex geodèsic.

Basament de pedra baix el vèrtex geodèsic.

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

Ca’s Serreta

FITXA Nº:

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

JA 103

Coordenades UTM: 354207 / 4321984

Emplaçament/Adreça: Polígon 11 Parcel·la 188. Pla de Corona
Referència cadastral: 07046A011001880000TP
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Sòl Rústic Protegit. Zona des Amunts.
Ús actual: Agrari
L’Entorn: A l’oest del pla de Corona, camps de cultiu predominantment d’ametllers, hàbitat dispers. Els
terrenys confinen amb la carretera que envolta el pla, a l’est de la casa pagesa situada sobre un turó.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Assentament/Habitació

Època: Púnica

Cronologia:

Descripció: Presència de fragments ceràmics dispersos en superfície, més abundants a la part del pla que
al puig on s’ubica la casa pagesa. No obstant això la escassetat dels materials dificulta fer una la valoració
més concreta del jaciment.

Estat actual: Al vessant per baix de la casa terreny on aflora la roca cobert amb un dens mant vegetal i
matorrals que dificulta la localització de les restes. A la part situada al pla, a l’altra banda de la carretera, es
tracten dels camps de cultiu llaurats i en labor. Les feines agrícoles i l’erosió 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 IV- 3

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

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: Juliol de 2013
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DENOMINACIÓ

Corona

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

FITXA Nº:

JA 104

Coordenades UTM: 355462 / 4322556

Emplaçament/Adreça: Polígon 13 Parcel·la 14. Pla de Corona
Referència cadastral: 07046A013000140000TL
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic Protegit (SRP- ARIP)
Ús actual: Agrari
L’Entorn: Terreny al nord de la carretera que envolta el pla de Corona. Camps de cultiu de secà de
l’entorn del pou de Corona.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Època: Tardo-púnica/
Cronologia: S. II aC - II dC
Romà alt imperial
Indeterminat; fragments ceràmics
Medieval islàmica
Descripció: Presència de fragments ceràmics en superfície als voltants del pou de Corona i més
concretament al terreny de cultiu situat al costat occidental del pou, als peus d’un pujol sobre el que se
situa la casa pagesa. La distribució dels materials i la seua cronologia permeten diferenciar dos moments
d’ocupació. D’una banda la major concentració de materials d’època antiga es localitzen al camps de la part
baixa i de l’entorn del pou, i d’una altra, a la part alta del pujol predominen els fragments ceràmics de
l’època islàmica.
No s’han identificat estructures constructives associades, no obstant això cal indicar que al costat del pou
es conserva un presumpte mortarium d’un trapetum corresponent a un molí d’olives d’època antiga i el fons
d’una altra peça de característiques similars (veure Fitxa Catàleg P-ANG 3).
Tipologia: Assentament/Habitació

Estat actual: Camps de cultiu de blat llaurats i en labor. 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 IV- 4

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

El pou de Corona.

Camps actualment llaurats al costat occidental del pou de Corona.

Piques reutilitzades front el pou.
6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
Localització cartogràfica i coordenades equivocades a la fitxa de la Carta Arqueològica (C IV- 4).
Data de registre de la fitxa: Juliol de 2013
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DENOMINACIÓ

Es Pouàs

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

FITXA Nº:

JA 105

Coordenades UTM: 357360 / 4321668

Emplaçament/Adreça: Polígon 13 Parcel·la 216
Referència cadastral: 07046A013002160000TX
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic Protegit (SRP- ARIP)
Ús actual: Agrari
L’Entorn: Àrea agrícola allunyada del pla de Corona uns 2 Km a l’est, envoltada per petits pujols de
diferents alçàries. El jaciment se situa al peu del vessant est del promontori on es troba la cova d’es Pouàs.
Camps de cultiu al nord de la carretera que condueix a Sant Mateu per Sant Gelabert de Baix.

E: 1/2000

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

Època: Tardo-púnica/
Romà alt imperial
Medieval islàmica

Cronologia: S. I aC - I dC

Descripció: El jaciment es va identificar pels fragments ceràmics localitzats dispersos per una ampla zona
en els camps de cultiu, a l’est del pou des Pouàs. També s’han observat alguns presumptes elements
constructius reutilitzats i distints tipus de fàbriques als murs de feixes situats a l’est del promontori on també
s’hi observa una major una concentració de restes ceràmiques. A escassos 100 m d’aquest sector cap al
nord, es va localitzar una estructura excavada al substrat rocós (UTM: 357363/4321653). Es tracta d’una
cavitat de planta ovalada amb les parets interiors revestides amb morter de calç que podria ser una
cisterna. Aquest dipòsit sembla estar utilitzat en època moderna per a la captació d’aigua, encara que no es
pot descartar que podria ser una estructura relacionada amb el jaciment descrit.

Estat actual: Camps de cultiu sense labor coberts per la vegetació i males herbes, que invaden l’interior
de l’estructura descrita. Les feines agrícoles i l’erosió 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-13
4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la legislació i normativa aplicable.
Qualsevol obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment
arqueològic previ estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment.
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per determinar l’abast
del jaciment.
Intervencions
preferents
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
i admissibles:
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.
Definició de la zona de
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 al costat septentrional de la carretera.

Pedres de paredar reutilitzades als murs de feixa.
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Cavitat al subsòl coberta per la vegetació.

Entorn de l’estructura excavada a la roca.

Canal que es dirigeix cap a la cavitat.

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

L’Avenc des Pouàs

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

FITXA Nº:

JA 106

Coordenades UTM: 357238 / 4321970

Emplaçament/Adreça: Polígon 13 Parcel·la 219
Referència cadastral: 07046A013002190000TE
Règim jurídic i de propietat: Classe de sòl: Rústic Protegit (SRP- ARIP). Zona 2
Ús actual: Cultural - patrimonial
L’Entorn: L’avenc es situa a un promontori allunyat uns 2 Km a l’est del Pla de Corona. Es troba quasi al
cim d’un pujol de 236 m d’altitud, concretament al vessant oriental en un àrea coberta pel bosc.

E: 1/5000

2. DADES DESCRIPTIVES
Cronologia: Abans del pleistocè
superior // V-III mil·lenni aC.
Descripció: L’avenc és considerat pels espeleòlegs unes de les formes càrstiques hipogees més
espectaculars d’Eivissa per les seves característiques geomorfològiques. Es tracta d’una caverna que
comunica amb l’exterior per un passatge de parets verticals i que té la dimensió vertical major que
l’horitzontal. La cavitat s’obre a l’exterior mitjançant un pou d’uns 7 m de diàmetre i 19 m de fondària que
comunica amb una sala lateral de pis inclinat orientada en direcció E-O, de forma irregular, de 32x52 m de
llargària i amplària màximes.
A més es Pouàs destaca per la seva la importància arqueològica i paleontològica. L’Avenc és fins ara el lloc
on es van trobar els indicis més antics de presència humana de la prehistòria d’Eivissa que es remunten al
III mil·lenni aC., encara que existeixen altres indicis indirectes, com les troballes de restes de fauna
domèstica, que permeten suposar la presencia de l’home durant el V mil·lenni aC. D’altra banda el màxim
interès des Pouàs és paleontològic. A l’avenc s’han trobat restes d’una fauna antiga, que és anterior a
70.000 anys i que conté restes de tortuga gegant, apareguda sota un paquet sedimentari que s’ha anat
acumulant al llarg d’uns 30.000 anys i que es tracta del dipòsit més ric del pleistocè superior trobat a les
Pitiües.
Estat actual: Regular, manca de manteniment. La cavitat a l’exterior es troba coberta per la vegetació i a
l’interior s’observen acumulacions d’enderrocs produïts per despreniments de pedres de les parets. L’accés
a l’interior compta amb una llarga escala d’estructura metàl·lica en estat molt precari ja que li manquen
alguns graons. El perímetre de l’avenc a l’exterior es troba parcialment limitat per un mur de pedra que tanca
una porta de ferro, la resta de l’espai presenta una filferrada que resulta insuficient per assegurar la
protecció del jaciment i de les persones. Manca de senyalitzacions i panells explicatius.
Intervencions: Es va excavar entre els anys 1988 i 1994 per un equip de la Universitat de les Illes Balears
dirigit pel Dr. Josep A. Alcover i Thomàs.
Tipologia: Cova/Abric

Època: Prehistòria

FITXA Nº: JA 106
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Jaciment paleontològic estudiat per investigadors de la Universitat de les Illes Balears els quals resultats han
estat publicats per Josep A. Alcover i Thomàs (2009). As Pouàs es documenten els grans canvis faunístics
que s’han produït a les Pitiüses abans i després de l’arribada dels humans. Des del punt de vista
antropològic la datació d’un fragment de fèmur humà obtingut durant l’excavació des Pouàs va donar una
data radiocabònica entre el 2290-2130 aC, datació que documenta la presència de l’home a Eivissa com a
mínim en el transcurs del darrer segle del III mil·lenni aC, i possiblement abans. Segons proposa l’equip
d’investigació citat les restes trobades documenten que fou emprat com a lloc d’enterrament.
D’altra banda, altres estudis com els desenvolupats per B. Costa (2001), aporten noves interpretacions
basades en altres evidències indirectes com la troballa de restes de fauna entre les que hi havia espècies
domèstiques (ovicaprins) amb una datació per carboni 14 d’entre el 4860-4450 aC, a més de trobar-se
restes òssies d’aus trencades parcialment cremades amb una datació per 14C del 5210-4938 aC i 45364401 aC. Aquestes evidències li permeten plantejar la presència humana a Eivissa durant el V mil·lenni aC.
També s’han editat estudis espeleològics de l’avenc a càrrec de M. Trias (1983) entre d’altres.
Bibliografia: Alcover Thomàs, J.A. (2009). Costa, B. (2001). Costa, B.; Guerrero, V.M. (2001).
Gines, A. I. (1971). Thomas Casajuana, J.; Montoriol-Pous, J. (1953). Trias, M. (1983). Trias, M. (1985).
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:
C V-14
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 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: L’estructura en si mateix de l’avenc i els elements que s’hi pugin trobar.
IP: Excavació, documentació investigació arqueològica i paleontològica.
Intervencions
IA: Restauració, conservació i consolidació de l’avenc. Tasques de neteja
preferents
superficial i manteniment de l’àrea. Millora de les instal·lacions i accessos.
i admissibles:
Senyalització i posada en valor del jaciment.
Definició de la zona de
Es representa als plànols de la fitxa.
protecció:
Protecció específica:

Àrea Rural d’Interès
Paisatgístic. Zona 2. Es 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

Porta exterior que tanca l’accés al jaciment.

Imatge exterior de la cavitat.
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L’escala que baixa a l’avenc.

Paret vertical per dalt de l’avenc i accés.

Interior de l’avenc on s’observa acumulació de runa.
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6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Topografia de l’Avenc des Pouàs.
Font: M. Trias (1983: 30)

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

Pintures rupestres de ses Fontanelles //
Cova des Vi

FITXA Nº:

JA 107

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Santa Agnès de Corona
Coordenades UTM: 352280 / 4321211
Emplaçament/Adreça: Polígon 10 Parcel·la 77. Tanques de s’Hereu.
Referència cadastral: 07046A01000077
Règim jurídic i de propietat: Classe de sòl: Rústic Protegit (SRP-AANP)
Ús actual: Cultural-patrimonial
L’Entorn: Paratge natural de costa occidental de Corona, entre sa Forada i es cap des Nunó. Les pintures
es troben dins un petit abric que s’obre a un penya-segat, situat a uns 50 m snm. S’hi accedeix des del camí
de cala Salada, per un carrerany suportat en alguns trams per murets de contenció de pedra.

E: 1/2000

Emplaçament de la cova des Vi i de ses Fontanelles.
2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Cova/Abric.
Època: Edat del Bronze// Púnica Cronologia: Pintures rupestres.
Descripció: Abric declarat BIC amb la categoria de zona arqueològica. El nom original del recer natural és
la cova des Vi ja que a principis del S. XX va estar utilitzada com celler. Generalment també s’anomena
cova de ses Fontanelles per la seua proximitat a la cova que rep aquest nom que s’hi troba situada al nivell
de la mar, a uns 100 m de distància de de la cova des Vi a l’oest. Les pintures apareixen en un abric rocós
d’uns 9 m de fondària amb el sostre inclinat que abasta uns 4 m d’alçària màxima, que s’hi obre directament
a la costa abrupta i quasi vertical. Pel que fa a les pintures, els primeres investigadors varen diferenciar tres
panells distribuïts a les parets i el sostre de la cavitat, un dels quals va desaparèixer arran de l’obertura d’un
camí. Els dos panells conservats es troben a la paret de ponent (panell I) i al sostre (panell II) de la balma.
Les pintures desaparegudes (panell III) es coneixen per la documentació realitzada abans de la seua
destrucció. Tècnicament els dibuixos és són de traç gruixut, monocroms de color negre. Els motius són molt
esquemàtics i d’interpretació complicada, encara que existeix certa coincidència d’identificar com temàtica
principal la representacions de vaixells.
La seua datació també és incerta ja que hi ha autors que atribueixen les pintures a l’edat del bronze i altres
a l’època púnica entre els segles S. IV-III aC.
Estat actual: Regular. L’acció dels agents atmosfèrics com el vent i la humitat, la proximitat a la mar i la
naturalesa calcària de les parets de l’abric han contribuït al deteriori progressiu les pintures. També
s’evidencia l’oxidació de la tanca metàl·lica per la manca de manteniment.
Intervencions: No consten excavacions arqueològiques, però s’han efectuat treballs de documentació.
La balma es va protegir amb una reixa de ferro i anys després les pintures van estar objecte d’una
restauració i neteja de les concrecions calcàries, així com també es va restaurar la reixa de ferro.
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
L’any 1917 l’abat Henri Breuil va descobrir les pintures publicant la troballa el 1920. Segons aquest
investigador les pintures es realitzaren a l’Edat del Bronze. L’historiador I. Macabich també es va interessar
per la troballa i va realitzar un treball de documentació que va servir de base per a l’estudi d’altres
investigadors. Les hipòtesis més recents indiquen que podrien adscriure-se a l’època púnica, cap als segles
IV-III aC, pels seus paral·lelismes estilístics amb altres pintures rupestres a la Mediterrània com les de Grotta
Regina a Sicilia on es van trobar dibuixos de vaixells acompanyats d’altres representacions.
Bibliografia: AAVV (2007). Beltrán, A.; Costa, B.; Fernández, J.H. (1987). Breuil, H. (1920). Ferrer Ferrer,
J.M. (1972). Macabich, I. (1966). Ramon, J. (1982).
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:
D IV-2
4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
GRAU DE PROTECCIÓ:
Categoria A
Usos permesos: Els corresponents a la seua tipologia; culturals, difusió i interpretació del patrimoni històric,
arqueològic i natural considerant la legislació aplicable. Qualsevol obra o intervenció que es plantegin
hauran d’anar acompanyades d’estudis i informes redactats per restauradors (imprescindible) i arqueòlegs
amb experiència en jaciments d’aquesta tipologia, prèvia autorització del Consell d’Eivissa, àrea de
Patrimoni.
Elements a preservar: La singularitat del paratge en el seu conjunt que integra la cova des Vi, abric natural
que alberga les pintures rupestres, i la cova propera que rep el nom de ses Fontanelles..
Intervencions
IP: Restauració, consolidació i neteja de les pintures i de l’abric.
preferents
IA: Tasques de neteja superficial, manteniment de l’àrea i dels elements de
i admissibles:
protecció com a la reixa de ferro que tanca el jaciment.
Definició de la zona de
Circumferència amb 20 m de radi amb el centre sobre el jaciment.
protecció:
BOE (núm. 57, 10/05/94)
Bé d’Interès Cultural
Protecció específica:
Declaració:
(Veure Fitxa Catàleg BIC 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).

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
Apareix representada en la Fitxa corresponent al BIC.
7. OBSERVACIONS
Informació més àmplia acompanyada de fotografies i plànols en la fitxa del Catàleg BIC 2.
Data de registre de la fitxa: Abril de 2013
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DENOMINACIÓ

Albarca 1

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

FITXA Nº:

JA 95

Coordenades UTM: 357061 /4322492

Emplaçament/Adreça: Polígon 13 Parcel·la 64 i 69. Coll des Pouàs
Referència cadastral: Comprèn distintes parcel·les
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic Protegit (SRP- ARIP)
Ús actual: Agrari
L’Entorn: Al nord de la carretera local de Sta. Agnès a St. Mateu, i a la part baixa de la vessant meridional
del puig d’en Racó. El jaciment s’insereix a una zona agrària amb camps de cultiu de secà i algunes cases
aïllades dins de l’espai protegit des Amunts.

E: 1/5000

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

Època: Tardo-púnica
Medieval islàmica

Cronologia: S. II - I aC

Descripció: Presència de ceràmiques en superfície als camps de cultiu que limiten amb el camí de terra. El
desmunt realitzat per obrir el camí va seccionar diverses rases de cultiu, excavades al substrat rocós,
algunes es conserven als perfils sud i oest que confinen amb el camí amb fragments ceràmics de la fase
púnica. Al costat oest del camí, abans de la corba, també s’hi observa una alineació de pedres col·locades
en vertical que poden correspondre a les restes d’antigues edificacions.
Als terrenys també es trobaren alguns fragments ceràmics dispersos d’època Medieval islàmica.

Estat actual: Les restes documentades als perfils dels marges del camí es troben parcialment cobertes
per la vegetació i afectades potencialment per l’erosió. Camps de cultiu llaurats però improductius, 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 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)
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: Neteja, retirada dels elements aliens a les estructures arqueològiques.
Prospecció, documentació i excavació arqueològica.
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les estructures 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 del camí de terra, als perfils del qual es
conserven rases de cultiu seccionades.

Terreny del costat meridional del camí.
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Perfil meridional del camí on es conserven restes de les rases de cultiu seccionades.

Perfil oest del camí. Alineacions de pedres que
poden tractar-se de les restes de un mur per dalt
d’una rasa de cultiu seccionada.

Restes de rasa al perfil oest del camí.

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

Can Curt

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

FITXA Nº:

JA 96

Coordenades UTM: 357344 / 4322951

Emplaçament/Adreça: Polígon 13 Parcel·la 64 i 69. Coll des Pouàs
Referència cadastral: Comprèn distintes parcel·les
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. Agnès a St. Mateu, al
costat septentrional d’una corba, front al pou de Sant Gelabert.

E: 1/2000

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

Època: Tardo-púnica/
Romà alt imperial
Medieval islàmica

Cronologia: S. II aC- II dC

Descripció: Presència de fragments ceràmics en superfície que es distribueixen per les distintes feixes al
costat del promontori de la casa pagesa. Predomini de materials de època tardo-púnica i primers segles de
la fase romana.
Als terrenys també es trobaren alguns fragments ceràmics dispersos d’època Medieval islàmica.
Mur construït en sec de considerable grandària que serveix de partió entre parcel·les.

Estat actual: Camps de cultiu llaurats, alguns sense 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 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- 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
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

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

Can Garrover // Can Toni d’en Porxo

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Santa Agnès

FITXA Nº:

JA 97

Coordenades UTM: 356173 / 4322491

Emplaçament/Adreça: Polígon 13 parcel·la 51
CONJUNT HISTÒRIC DE SANTA AGNÈS
Referència cadastral: 07046A013000510000TF
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic / BIC CH Santa Agnès
Ús actual: Agrari / Habitatge
L’Entorn: Finca situada al NE del poble de Santa Agnès, envoltada per feixes de cultiu, al costat de llevant
limita amb la carretera asfaltada de Corona de Dalt cap a Sant Mateu, i al nord confina amb el camí que
puja al puig de n’Andreu. Al costat oest de la finca es situa la casa.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Necròpolis / Hipogeus

Època: Tardo-púnica

Cronologia: 200 aC- 75 dC

Indeterminat; fragments ceràmics
Medieval islàmica
Descripció: Terreny de suau pendent, darrere de la casa on aflora el substrat rocós es troba una cavitat
excavada a la roca que podria tractar-se d’un hipogeu, presenta una planta irregular de uns 3,75 m de llarg
per 2,5 m d’amplària, no conserva el pou d’entrada, i es comunica amb l’exterior per un orifici obert en el
costat meridional de l’estructura. Segons la Carta Arqueològica aquesta cavitat comunicava amb una altra a
l’oest de la que quedaven algunes restes de l’estructura interior, però són pràcticament inapreciables a
l’actualitat. Al sector també s’observaren retalls y enfonsaments al terreny rocós que podrien estar
relacionades amb estructures antigues excavades a la roca.
Als terrenys de la finca, als camps de cultiu, també es trobaren alguns fragments ceràmics dispersos
d’època tardo-púnica i Medieval islàmica.
Estat actual: Es conserva l’estructura de la cavitat però presenta un avançat estat d’abandó amb important
acumulació de brutícia, deixalles i de ferralles.
Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, llevat de les supervisions
realitzades amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents. Obres
sense control arqueològic com la construcció de la piscina, que per comparativa amb fotografia aèria degué
fer-se cap el 2006. Retalls al substrat rocós a la part de darrera de la casa i al costat est de l’hipogeu fets
cap el 2010. Al moment de realitzar la inspecció del jaciment s’estaven fent obres en la casa, treballs
d’excavació als terrenys de cultiu davant l’habitatge i construcció de murs de feixes. Aquests treballs sense
control de manera irremeiable poden afectar a la conservació de les restes arqueològiques que podrien
trobar-se a l’àrea.
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Inèdit
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:

C V- 4

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la normativa vigent, qualificació del
sòl i els que determini el futur PEP de Santa Agnès (en redacció), tenint en compta que es troba dins de
l’àrea declarada BIC del CH de Sant Agnès. 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: Les cavitats excavades al substrat rocós, encara que resta pendent d’investigació
arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment.

Intervencions
preferents
i admissibles:

IP: Neteja, retirada dels elements aliens de les estructures arqueològiques
(deixalles hi acumulades). Prospecció, documentació i excavació arqueològica.
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les estructures 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:

Parcel·la integrada en el àrea
del BIC del Conjunt Històric de
Santa Agnès (Fitxa Catàl. BIC 6)

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

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Vista exterior de la cavitat excavada a la roca.

Interior de l’estructura.
(Fotografia extreta de la Carta arqueològica).

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
A la fitxa corresponent de la Carta Arqueològica (Consell d’Eivissa) es recull una representació en planta de
la cavitat excavada a la roca.
7. OBSERVACIONS
Data de registre de la fitxa: Juliol de 2013
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DENOMINACIÓ

Can Jordi / Sa Penya Esbarrada

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

FITXA Nº:

JA 98

Coordenades UTM: 354225/4322728

Emplaçament/Adreça: Polígon 11 Parcel·la 1. Penya Esbarrada
Referència cadastral: 07046A011000010000TF
Règim jurídic i de propietat: Classe de sòl: Rústic Protegit (ANEI)
Ús actual: Cultural - patrimonial
L’Entorn: Zona boscosa al NO del pla de Corona, limita al nord pels penya-segats de sa Penya Esbarrada,
front a les illes Margalides. Se situa en un indret amb una àmplia visibilitat de la costa des del cap d’Albarca
fins el cap des Nunó.

E: 1/5000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Assentament/Habitació

Època: Medieval islàmica

Cronologia: S. XII – S. XIII

Descripció: Restes arqueològiques d’una edificació de planta rectangular allargada disposada
longitudinalment paral·lela a la línia de costa. Es va identificar un pati central allargat amb estances
alineades a ambdós costats longitudinals. També té una sèrie d’àmbits secundaris que podrien tractar-se
de corrals o magatzems. Les construccions es van conservar al nivell de la cimentació, i els murs presenten
una fàbrica de maçoneria de pedra calcària irregulars lligades amb terra.
Les troballes es van interpretar com a una casa o alqueria de la fase musulmana encara que també s’hi
trobaren alguns fragments ceràmics de l’època tardo-púnica.
Al jaciment es van realitzar dos campanyes d’excavació i de neteja, i es va delimitar i protegir amb una
reixa de ferro no obstant això a la zona es pot observar que les estructures arqueològiques continuen per
fora de l’àrea delimitada.
Estat actual: Es conserva la integritat de les estructures arqueològiques descobertes però es poden veure
afectades per les arrels dels pins que creixen arreu. Manca de tasques periòdiques de manteniment per
això el jaciment es troba envaït per la vegetació.
Intervencions: Es va efectuar una primera campanya d’excavacions el 1981 dirigida per Ll. Plantalamor
Masset amb la col·laboració de Jordi H. Fernández Gómez, director del Museu Arqueològic d’Eivissa i
Formentera i de l’arqueòloga anglesa Celia Topp.
Amb posterioritat es realitzà una altra campanya promoguda pel Consell Insular d’Eivissa i Formentera.
Durant aquesta intervenció es va posar la reixa de ferro que envolta el jaciment i un panell explicatiu.
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Sembla que durant la campanya d’excavació de 1981 també es va identificar un aljub excavat a la roca
situat a uns 200 m al nord de les restes excavades, just al tall del penya-segat (Fernández Gómez, 2001).
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:
C IV- 2
4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
GRAU DE PROTECCIÓ:
Categoria A
Usos permesos: Culturals i patrimonials. Divulgació del patrimoni arqueològic. Els corresponents a la seua
tipologia segons legislació i normativa aplicable. Qualsevol intervenció que es plantegi al sector i als terrenys
adjacents 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: Les estructures arqueològiques hi aparegudes dins i fora de la reixa que delimita tan
sols una zona del jaciment.
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per determinar l’abast
Intervencions
del jaciment fora de l’àrea delimitada actualment.
preferents
i admissibles:
IA: Conservació i consolidació de les estructures 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

Reixa que envolta part del jaciment i senyalització.

Vista d’oest a est. Mur longitudinal del costat del penyasegat.
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Les estructures es troben parcialment cobertes per la
vegetació.

Sector septentrional del jaciment on es pot observar
l’alineació dels murs.

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

Can Pep Vicent

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

FITXA Nº:

JA 99

Coordenades UTM: 354575/4321289

Emplaçament/Adreça: Polígon 11 Parcel·la 169. Pla de Corona
Referència cadastral: 07046A011001690000TI
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic Protegit (SRP- ARIP)
Ús actual: Agrari
L’Entorn: Al sud-est del pla de Corona, terrenys que limiten al nord amb la carretera que envolta el pla.
Camps de cultiu característics d’ametllers, al sud de la finca rural d’es Cocons.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Època: Tardo-púnica/
Cronologia: S. I - II dC
Romà alt imperial
Indeterminat; fragments ceràmics
Medieval islàmica
Descripció: Segons les dades de la Carta Arqueològica el jaciment es localitzà per la presència de
fragments ceràmics en superfície als camps de cultiu indicatius de la possible existència d’un hàbitat en
aquesta zona. Als terrenys també es trobaren alguns fragments ceràmics dispersos d’època Medieval
islàmica.
Durant la inspecció recent dels terrenys del costat septentrional de la carretera les troballes ceràmiques
han estat escasses, a més la zona està tancada amb una tela metàl·lica. No obstant això, a l’altra banda de
la carretera, enfront, es trobaren restes de presumptes estructures arqueològiques. En aquesta àrea
boscosa es van identificar talls al substrat rocós de planta rectangular, possibles canalitzacions i restes
constructius de murs de maçoneria en sec que conformen una cantonada. Aquests murs no segueixen les
corbes de nivell, per tant podrien no tractar-se de murs de feixes.
La densitat del mant vegetal que cobreix el terreny no va permetre identificar material ceràmic la qual cosa
dificulta donar una aproximació a la seua cronologia i funcionalitat encara que es pot sospitar que podria
estar relacionat amb les troballes de l’altra banda de la carretera.
Estat actual: Camps de cultiu llaurats i en labor delimitats per un tancat de filferrada pel que fa a la zona
del jaciment que està al pla de Corona. A l’altra banda de la carretera, a sud, es conserva la integritat de les
estructures descrites però es poden veure afectades per les arrels dels pins que creixen a l’indret. Àrea
envaïda per la vegetació arbustiva i exposada de l’erosió.
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.
Tipologia: Assentament/Habitació
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Inèdit
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:

C IV- 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
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

Àrea del jaciment localitzada al pla de Corona segons
la informació de la Carta Arqueològica.

Sector a l’altra banda de la carretera on s’hi
trobaren restes de presumptes estructures.
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Cantonada d’una estructura constructiva.

Alineació de murs.

Retall al substrat rocós.

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
Pot ser que les ceràmiques superficials aparegudes en aquest sector corresponent al pla de Corona estiguin
relacionades amb les restes d’estructures documentades a l’altra banda de la carretera.
Data de registre de la fitxa: Juliol de 2013
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