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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Santuari de Nostra Senyora de Consolació CODI OR-1 

TIPOLOGIA Oratori 

ÚS ACTUAL Religiós, recreatiu 

AUTORIA De la reforma del segle XX, Josep d'Oleza Frates, arquitecte 

ESTIL O CORRENT Romànic, neoromànic, popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Camí de Consolació 

COORDENADES UTM X: 502992  Y: 4382310 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A003000580000JK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic. Al turó de Consolació, al costat del cementeri municipal. 

3. DESCRIPCIÓ 
El santuari es composa d'un conjunt d'edificis que es situen alineadament als costats majors d'una clastra central. 
Al costat de tramuntana es troben tres bucs de dos aiguavessos d'altures decreixents que corresponen a l'oratori, a 
la seva ampliació en el costat del presbiteri i a la casa del Donat. Al sud-est de la clastra hi ha l'edificació 
corresponent a les cel.les, de dues altures i  un sol aiguavés. El costat de sud-oest el forma una porxada sobre 
pilars de marès i coronada per una creu que tanca la clastra. El costat nord-est el forma un mur coronat per una 
teuladeta en el qual s'obre un portal d'arc de mig punt.  

L'edifici de l'oratori és de planta rectangular, amb coberta de canó sostinguda per quatre pilastres, entre les quals 
hi ha arcs de mig punt cecs, decorats amb retaules i pintures, que actuen a mode de capelles de poca profunditat. 
L'absis és quadrangular, culminat per una copinya. Té cambril, amb un arc central i dos de laterals que donen 
accés a la imatge de la Mare de Déu de Consolació. Aquesta cambra té el sòtil enteixinat i és il.luminada amb una 
cúpula i finestres. Els tres primers trams de la volta tenen inscrites les següents dates de construcció: 1760, 1765 i 
1772.  

La façana principal, orientada cap al sud-oest, és precedida per tres graons de pedra; té portal d'arc de mig punt 
amb dovelles de marès amb molt de regràs, i brancals de pedra; és cobert per un porxo sustentat per dos pilars de 
pedra; dalt hi ha una rosassa i un finestró d'arc de mig punt emmarcat en marès. Al costat nord-oest té quatre 
contraforts i algunes dependències annexes, corresponents a les antigues solls; al costat oposat hi ha un 
contrafort, la porxada que tanca la clastra i una dependència de nova construcció que enllaça amb les cel·les. 

La coberta dels edificis entorn de la clastra és de teula àrab i sobre la coberta de l'oratori hi sobresurt una 
espadanya, probablement pertanyent a l'edifici original. Els paraments es troben paredats en verd i referits i 
presenten una llivanya de marès com a cornisa. 

Des de I'interior de la clastra es pot accedir a l'oratori a través d'un portal d'arc de mig punt amb bocell, dovelles i 
brancals de marès, a la clau del portal hi ha un petit rellotge de sol, i al brancal de la dreta hi ha una piqueta per a 
I'aigua beneïda. Aquest portal, orientat al sud-est, és l'original de l'oratori. Al seu costat esquerre, adossada a la 
paret, hi ha una escala amb barana de marès que accedeix a la planta pis. Al seu costat dret s'observa una antiga 
espitllera, emmarcada en marès. 

Cal Donat es situa al nord-est de l'oratori i s'hi accedeix per tres graons i un porxo sustentat per dues columnes 
de marès amb base de pedra. De dues plantes, al pis s'obren tres finestres allindanades mentre que a la planta 
baixa hi ha un portal allindat, amb llindar, emmarcat amb peces de marès, flanquejat per un pedrís a cada costat; 
al damunt hi ha una rajola on posa Ave Maria, i al costat una làpida commemorativa amb el text següent: 

"Cas Donat. Per memòria i en testimoni d'agraïment a Mn Bartomeu Bauçà i Oliver, rector de la parròquia, qui, 
amb ajuda de tot el poble, restaurà aquest santuari (1959-1966) IV diumenge de MCMLXXXV" 
Les cel·les, es situen al costat de migjorn de la clastra. A la façana de migjorn hi destaquen les cinc finestres del 
pis, d'ampit motllurat, emmarcades en marès i clau ressortida. Es troba paredada en verd i clou amb una cornisa 
motllurada. A la façana que dona a la clastra s'obren set finestres i un portal d'arc de mig punt protegit per una 
porxada. A la façana de llevant presenta una portassa d'arc de mig punt en planta baixa i al pis una finestra 
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allindanada, emmarcades en marès. La portassa dona accés a la planta baixa de l'edifici, originàriament destinada 
a estables i caracteritzada per un corredor amb volta de canó dividit en diverses estances. Corona el cantó sud-est 
de l'edificació una creu de marès mentre que el mur de tancament és coronat per un acroteri. 

Completen el conjunt les instal.lacions hidràuliques i l'escala d'accés a l'oratori. Un gran aljub precedeix el santuari 
arribant per l'escala d'accés i s'adossa a Cal Donat. Es tracta d'una gran estructura de planta rectangular paredada 
en verd i amb cantoneres de marès composada per l'aljub pròpiament dit i per una volta de canó anomenada la 
cantina; l'aljub té una volta de mig canó i la seva coberta exterior és plana, format un terrat en el qual es localitza un 
coll de cisterna octogonal. S'accedeix a aquest terrat per tres bandes: dues desde Cal Donat i una desde el sudest, 
per una gran escala de catorze graons  flanquejada per dos rellotges de sol moderns, de 1982. La cantina té un 
accés d'arc escarser amb dovelles i brancals de pedra; damunt la clau central hi ha una data inscrita: 1672. A 
I'interior hi ha dos graons i un tercer, més alt, on hi ha una obertura des d'on es treia aigua, actualment tancada. Als 
costats té dos pedrissos i la volta es troba referida. La cadena cantonera del sud-est de l'aljub és coronada per una 
creu de pedra. 
La fonteta de Consolació situada al primer revolt del camí vell és un aljub de planta rectangular, de 9 x 6 m 
aproximadament, coberta amb volta de canó de marès, sustentada per un arc faixó lleugerament apuntat a un dels 
dos costats. Presenta una obertura lateral allindada i emmarcada en marès, amb un paretó i un reixat de ferro. 
Sobre el portal, flanquejat per dos pedrissos, hi ha una inscripció amb la data de construcció: 1891. Sobre l'aljub es 
disposa una terrassa limitada per una paretó paredat en verd. Al centre de la terrassa es situa un coll de cisterna 
hexagonal, amb els paraments de marès i el coll de pedra. 
 
L'accés peatonal a l'oratori és realitza per una gran escala de pedra  de 101 escalons, dels quals els primers 23 
són de nova construcció. Després del tram asfaltat de la carretera d'accés es conserva l'escala original és formada 
per dos trams de 45 i 33 escalons respectivament, separats per una franja emmacada i amb les diagonals 
remarcades, de 5,3 m d'amplària. 
 

CRONOLOGIA Segle XIII-XX. Grans reformes al segle XVIII i XX 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES p.57. El pujol de Consolació de Sant Joan. 
4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo. Una de les dependències auxiliars adossades al costat de tramuntana de l'oratori es troba 
abandonada. 

INTERVENCIONS 

L'oratori ha estat reformat en distintes èpoques: 1755-1780, 1781, 1928, 1959-1966. En la darrera 
de les grans reformes es procedí a l'obertura del nou portal, la rossassa i el finestró del capcer 
sud-oest i de la seva porxada. També es reordenà l'edifici de les cel.les i la clastra fent alguns 
afegits a l'oratori i construint la porxada sobre el portal d'accés a les cel.les. 

L'aljub fou reformat i engrandit a finals dels segle XVIII. La fonteta fou reconstruïda al 1891. El 
primer tram de l'escala d'accés (23 escalons) és de nova construcció. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A per al conjunt d'edificis format per l'oratori, l'edifici de Cal Donat i les cel.les. 

C per a les dependències annexes del costat nord-oest de l'oratori, corresponents a les antigues 
solls. 

USOS PERMESOS Equipament cívico-social, espais lliures 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria, estructura i façanes del conjunt d'edificis format per l'oratori, l'edifici de Cal Donat i les 
cel.les. Clastra enjardinada, aljub, fonteta, escala d'accés al santuari. Portal original de l'oratori 
amb pica d'aigua beneïda i espitllera. Rellotge de sol i espadanya. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS 

Rehabilitar la dependendència auxiliar adossada al costat de tramuntana de l'oratori, 
corresponent a les antigues solls.  

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES 

Restauració, conservació i consolidació per al conjunt d'edificis format per l'oratori, l'edifici de Cal 
Donat i les cel.les. 

Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració per a les dependències 
annexes del costat nord-oest de l'oratori. 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Ermita de Sant Onofre CODI OR-2 

TIPOLOGIA Oratori 

ÚS ACTUAL Desús 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Camí de sa Bastida 

COORDENADES UTM X: 504227  Y: 4385280 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A009008540000JS 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, al nord del municipi en el límit amb el terme de Sineu, sobre el puig de Sant 
Onofre, l'elevació més notable del terme amb 254 m d'altura 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Oratori de planta rectangular, d'una altura i dos aiguavessos del que tan sols resten els murs enrunats. Té una 
amplària de 4,3 m i una llargària de 7,4 m.  Els paraments esta paredats en verd i presenten cadenes cantoneres de 
marès, disposades a saltacavall. La façana principal, orientada a sud-oest, presenta un portal d'arc escarser amb 
dovelles i brancals de marès. Té una amplària de 1,2 m per una altura de 2,4 m i sobre el portal s'obre una claraboia 
feta d'una sola peça de marès. A l'interior tan sols queda part de la cornisa de marès on es recolzava la volta que 
cobria el temple. La paret oest està enrunada en la seva totalitat. 

L'aljub adossat a la part posterior de l'ermita és  de planta rectangular de dimensions de  7,2 x 5 m, les parets tenen 
una gruixa  de 0,9 m, es troben paredades en verd. L'interior és de volta i es troba referit. A la part superior hi ha 
l'obertura per on s'extreia I'aigua. 

L'ermita i l'aljub es troben dintre d'un recinte tancat de paret, del qual es conserva el portell paredat en verd amb 
carreus de marès als brancals i amb una amplària de 1,8 m.  

CRONOLOGIA Segle XV-XIX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Dolent. El conjunt es troba enrunat. La coberta de l'aljub presenta perill d'esbucament i un gran 
forat al costat nord-oest. 

INTERVENCIONS Es col.locà una llosa de formigó sobre la coberta de l'aljub 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

B 

USOS PERMESOS Religiós i recreatiu a l'oratori. Rural de caràcter extensiu al tancat de l'oratori. 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Elements de marès de l'estructura: cadenes cantoneres, portal, claraboia, cornisa d'arranc de la 
volta (costat sud-est). Aljub. Tram de paret del tancat de l'ermita i portell d'accés al tancat. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS 

Rehabilitació integral de l'oratori i de l'aljub respectant el sistema contructiu de les edificacions 
existents. La coberta de dos aiguavessos de l'oratori es resoldrà amb teula àrab envellida. 
Renovar la coberta de la volta de l'aljub. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació 
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OR-2 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Creu de Consolació CODI CR-1 

TIPOLOGIA Creu de terme 

ÚS ACTUAL Ornamental 

AUTORIA Mestre Jaume Mas Noguera, promotor 

ESTIL O CORRENT - 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Oratori de Consolació 

COORDENADES UTM X: 502979 Y: 4382302 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A003000580000JK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, a la clastra de l'oratori de Consolació 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Creu de terme situada a la clastra de l'oratori, al costat dret del seu portal original, adossada a la façana sud-est de 
l'edifici, entre les dues darreres estacions del via crucis, les número 13 i 14. 

El fust és de pedra calcària,  amb una altura de 0,95 m, de planta octogonal amb un arrodoniment a l'extrem 
superior. Es situa sobre un plint quadrangular amb folre de pedra, de 0,55 m d'amplària i 0,85 m d'altura.  La creu 
és llatina de braços rectes. Esculpit a l'anvers hi ha la imatge de Crist crucificat i damunt es situa la inscripció: 
INRI. 

Originàriament la creu estava situada al carrer Sol, en el lloc on ara hi ha la creu de ses Roques.  

CRONOLOGIA Segle XX 

BIBLIOGRAFIA 
GUIA POBLES p. 38. Catàleg de creus de terme (nº 155) 

Creus de terme a Sant Joan. Mel i Sucre, octubre 1990. Ps. 14-16 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS La creu fou instal.lada a la seva ubicació actual durant la reforma de 1959-1966. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Element que no admet cap ús dels urbanísticament regulats 

ELEMENTS A 
PRESERVAR El conjunt de l'element 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS  

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació 

PROTECCIÓ 
ESPECÍFICA 

BIC amb la categoria de monument. Decreto 571/1963, de 14 de marzo sobre protección de los 
escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas similares 
de interés histórico-artístico (BOE 30/03/1963) 
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CR-1 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Creu del barri de la Creu o de ses Roques CODI CR-2 

TIPOLOGIA Creu de terme 

ÚS ACTUAL Ornamental 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Barroc 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Sol 

REFERÈNCIA CADASTRAL - 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, a l'entrada del poble per la carretera de Palma 

3. DESCRIPCIÓ 
Creu de terme feta amb pedra de Santanyí situada sobre una base octogonal de tres  graons. El fust és també de 
secció octogonal, amb decoració de garlandes a l’extrem superior.  Al tambor, decorat amb motius vegetals, hi ha 
vuit figures dins fornícules separades per columnes. La creu és llatina, acabada amb medallons; a l’anvers: Crist 
crucificat amb imatges de sants als medallons; al revers hi ha la Verge amb el Nin, i als medallons els símbols dels 
quatre evangelistes. A la base de la creu hi ha una data inscrita: 1952 
La creu es situa sobre un mur que limita amb la carretera de Palma, en el qual hi ha una placa de pedra amb la 
següent inscripció:  
"L’IIIm. i Rdm Senyor Bisbe de Mallorca Dr. D. Pere J. Campins i Barceló ha concedits cinquanta dies d’indulgencia 
a tots els feels qui devotament resaran un Credo devant aquesta Figura de la Santa Creu." 
La creu estava situada originàriament al cantó de Can Sastre (la botiga Vella), després a la casa del rector a ses 
Roques, fins que al 1913 es situà a l'ubicació actual. En el mateix any s'instal.là la placa del mur. 

CRONOLOGIA Segle XVII 

BIBLIOGRAFIA 
GUIA POBLES, p. 38. Núm. Catàleg de creus de terme (nº 157) 

Creus de terme a Sant Joan. Mel i Sucre, octubre 1990. Ps. 14-16 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo. El mur sobre el que es troba la creu presenta alguns crulls. 

INTERVENCIONS Al 1952 es renovà la base de la creu. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Element que no admet cap ús dels urbanísticament regulats 

ELEMENTS A 
PRESERVAR Tot el conjunt de la creu i la placa del mur 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Consolidar el mur sobre el qual es situa la creu. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació 

PROTECCIÓ 
ESPECÍFICA 

BIC amb la categoria de monument. Decreto 571/1963, de 14 de marzo sobre protección de los 
escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas similares 
de interés histórico-artístico (BOE 30/03/1963) 



14 

 
 

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

CR-2 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Creu d'en Reüll CODI CR-3 

TIPOLOGIA Creu de terme 

ÚS ACTUAL Ornamental 

AUTORIA Joan Ginard, escultor; Guillem Gayà i Vaquer, Reüll promotor 

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Petra / camí de Son Baró 

REFERÈNCIA CADASTRAL - 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, al creuer de la carretera de Petra i del camí de Son Baró 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Creu de terme amb el plint de pedra de planta circular amb quatre graons folrats de pedra. Consta de columna, amb 
base, fust octogonal i capitell de secció octogonal, amb decoració esquemàtica vegetal; culmina amb una creu 
llatina de pedra, de braços rectes amb la imatge de Crist crucificat en l'anvers. Hi ha una inscripció de pedra amb el 
següent text: 
 
Creu d'en Revull 
Inaugurada 22-V-1941 
Reinstal.lada 24-III-1990 
Ajuntament de Sant Joan 

CRONOLOGIA Segle XX (1941) 

BIBLIOGRAFIA 
GUIA POBLES, p. 52. Catàleg de creus de terme (nº 156) 

Creus de terme a Sant Joan. Mel i Sucre, octubre 1990. Ps. 14-16 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS El 1990 fou restaurada per l'Ajuntament i instal.lada en el seu emplaçament original. Tenia una 
fractura a la part inferior. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Element que no admet cap ús dels urbanísticament regulats. Forma part d'un espai lliure públic. 

ELEMENTS A 
PRESERVAR El conjunt de la creu 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS  

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació 

PROTECCIÓ 
ESPECÍFICA 

BIC amb la categoria de monument. Decreto 571/1963, de 14 de marzo sobre protección de los 
escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas similares 
de interés histórico-artístico (BOE 30/03/1963) 
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CR-3 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ  

DENOMINACIÓ sa Bastida CODI SR-1 

TIPOLOGIA Possessió 

ÚS ACTUAL Residencial, agrícola-ramader 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Gòtic, popular, regionalista 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Camí de sa Bastida 

COORDENADES UTM X: 504046  Y: 4384760 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A009009220000JH 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, en una elevació del terreny entre dos tàlvegs situats al migjorn del puig de 
Sant Onofre, el més emblemàtic del terme. 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Conjunt de cases de possessió i dependències auxiliars disposades longitudinalment seguint l'eix que marca el 
camí i a la vegada les cases s'organitzen a l'entorn d'una clastra. 

Arribant pel camí principal precedeix la possessió un espai enjardinat tancat per un petit mur. En aquest espai es 
localitza una sitja -silo- de planta circular, paredada en verd i obertura amb arc de mig punt emmarcada en marès. 
L'interior del depòsit es troba referit de ciment i la coberta és plana sobre bigues de ferro. Al costat esquerre es 
localitza l'era  i l'edifici del sequer, de dos aiguavessos, paredat en verd, coberta de teula àrab i portals allindats 
amb llinda d'ullastre. 

La casa dels senyors és un edifici de dues crugies, tres plantes d’altura i  coberta a tres aiguavessos de teula 
àrab. Els paraments estan folrats de pedra, amb cadenes cantoneres i els emmarcats de les obertures de marès. 
La façana principal s’orienta al sud-oest. En posició central i flanquejat per dos pedrissos hi ha el portal principal, 
d'arc de mig punt. Completen les obertures de la planta baixa un portal secundari allindat a un costat i una finestra a 
I'altre. Al pis hi ha una finestra central flanquejada per una finestra balconera a cada costat i una finestra allargada 
d’arc de mig punt al costat dret. Al porxo hi ha una galeria coberta amb cornisa de fusta volada sustentada per 
pilars octogonals. La façana nord-oest presenta el mateix tractament amb dues portasses d’arc de mig punt i 
escopidors de pedra a la planta baixa, dues finestres a la planta pis i galeria al porxo.  

L’edifici on es situa el celler es disposa transversalment a la casa dels senyors, sobresortint de la línia de façana 
d’aquesta. Té dos aiguavessos, tres plantes d’altura, els paraments paredats en verd, cadenes cantoneres i cornisa 
motllurada de marès i coberta de teula àrab. La façana principal s’obre al capcer del sud-oest i presenta a la planta 
baixa un portassa d’arc carpanell amb llindar i escopidors de pedra i un finestró atrompetat, a la planta pis dues 
finestres balconeres i al porxo dos finestrons, totes les obertures emmarcades en marès. Al costat sud-est de 
l'edifici i aprofitant el desnivell del terreny, s'adossa  una galeria oberta per quatre arcs de mig punt, que suporten 
una terrassa amb balustrada, a la qual s'accedeix des de la primera planta mitjançant dues finestres balconeres. Un 
finestró atrompetat a la planta baixa, una finestra amb ampit motlllurat al pis i tres finestrons al porxo completen les 
obertures d’aquesta façana. El celler ocupa el primer tram de la planta baixa, ara parcialment ocupada per un aljub. 
A la façana nord-oest, precedida per dos escalons, hi ha l'obertura per on s'abocava el raïm. A la planta pis 
s'observa una finestra d'ampit motllurat que fou subdividida durant la reestructuració de l'edifici. Interiorment, I'espai 
era dividit longitudinalment per arcs escarsers suportats per pilars, el primer dels quals ha estat mutilat en fer-ne 
I'aljub. Possiblement I'espai interior també es va reduir al poc temps d'estar en desús, ja que manca un altre pilar 
allà on s'acaba el celler. Actualment el celler es fa servir de magatzem. Dos bucs de dues crugies i dos 
aiguavessos i d’altures decreixents s’alineen en direcció nord-est amb l’edifici del celler, compartint el tractament 
dels paraments i de les obertures. 
 
Per la seva banda dos bucs també d’altures decreixents, d'una crugia i un sol aiguavés marquen la continuació de 
la línia d’edificacions amb frontis al camí principal. El primer buc té dues plantes d’altures i mostra vuit finestres 
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emmarcades en marès, quatre d’elles a la planta pis i quatre a la planta baixa, en aquest cas amb l’ampit ressortit. 
 
En el segon buc, d’una planta d’altura s’obre el portal forà, d'arc de mig punt amb dovelles i brancals de marès. 
Entrant al vestíbul, a l'esquerra, es troba l’accés de l’antiga capella, un portal de mig punt amb dovelles cec, on es 
va inscriure un altre de marès, allindat, molt deteriorat. El pas a la clastra és a través d'un arc escarser amb 
escopidors. La clastra és de planta rectangular, conserva part de l’emmacat, encara que té una part empedrada, 
més recent i s’hi disposa el coll de capelleta d’una cisterna. De la clastra cal destacar sobre tot els dos portals amb 
brancals i llinda amb marca conopial de pedra de la façana sud-est, el portal d'arc bi-Iobulat i mossa conopial 
emmarcat amb marès de la façana nord-oest i la galeria de dos arcs carpanells sobre pilars octogonals de la façana 
nord-est. Al capitell del pilar central de la clastra es conserva l'escut del llinatge Ferrandis, família propietària de sa 
Bastida durant la primera mitat del segle XIV. Per la seva banda culminant la separació dels dos bucs que 
conformen la façana nord-oest s’observa un rellotge de sol migpartit. 
 
El buc on s’obre el portal forà presenta a la façana nord-oest dos portals allindats, el primer corresponent a l'antiga 
capella amb llinda motllurada i inscrit dins un antic arc escarser, i el segon corresponent a un estable. També 
presenta un finestró atrompetat. Totes els obertures presenten emmarcats en marès. Les obertures de la façana 
sud-est comuniquen amb la galeria de la clastra i consisteixen en un portal d'arc carpanell i un  portal d’arc de mig 
punt cec, amb un arc bilobulat inscrit.  
 
Prolonguen la línia d’edificacions del camí els engreixadors dels porcs, constituïts per dos mòduls idèntics, de 
dos aiguavessos i una planta, paredats en verd, amb un portal i tres finestres allindades cadascun, totes les 
obertures emmarcades en marès. Després d’una petita separació es troba la construcció destinada a les solls, de 
carreus de marès, coberta de teula i dotze portals allindats. L'estable de les egües dels senyors, d'una altura, dos 
aiguavessos, coberta de teula àrab, paredada en verd i obertures allindades amb llinda d’ullastre completa la línia 
d'edificacions a la part posterior de les quals hi ha altres edificacions auxiliars. 
 
Un dels fumerals de llivanya que s’observen a les distintes cobertes està coronat per una creu. 
 
De l'interior de les cases cal destacar les romanalles d'estil gòtic conservades als arcs i portals de les cases dels 
amos, així com la volta de la cambra denominada la presó. Al vestíbul del portal forà i a l'antic oratori s'observen les 
restes d'un antic esgrafiat que simula carreus de marès, realitzat amb carbonet. A la part interior del portal forà es 
conserva sobre la clau l'antic escut de la família Santjoan, realitzat amb almangra. 
 

CRONOLOGIA Segle XIV-XX 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES p.62-63. Foto p.75. GEM XV p. 312-354. Mel i sucre nº 112.  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo. La coberta de l'edifici de l'antic engreixador dels porcs es troba parcialment esfondrada. 

INTERVENCIONS 

Les cases han sofert reestructuracions constants, essent la més important la construcció de la 
casa dels senyors i la transformació de l'edifici on es situa el celler, la qual va suposar la 
reestructuració de l'espai interior i de les obertures de les façanes  així com l'adossament de la 
galeria de la façana sud-est. Els estables, inicialment dintre del conjunt que rodeja la clastra, 
foren situats en altres dependències. També s'han renovat cobertes com la del buc on es situa el 
portal forà. S’han practicat noves obertures i s’han reestructurat algunes obertures originals, com 
un dels portals amb mossa conopial de la clastra, que ha estat transformat en finestra. S'ha 
eixamplat l'entrada del portal forà en la seva part inferior per a permetre el pas dels carros. 
Algunes parts de les cases i de les edificacions auxiliars, com el sequer, han estat rehabilitades. 
S'han instal.lat noves canals per a la recollida d'aigua, majoritàriament de PVC o de fibro-ciment. 
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5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

B 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria, estructura i façanes del conjunt de cases i de les edificacions auxiliars catalogades 
(estables, engreixador dels porcs, solls, sequer). Celler. Arcs interiors i portals interiors amb 
motllures conopials i arquivoltes. Volta de la dependència coneguda com la presó. Escut i 
rellotge de sol de la clastra. Escut dels Sant Joan. Fumeral de llivanya coronat per la creu. Sitja 
(silo) i era que precedeixen les cases. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Reparar la coberta dels engreixadors dels porcs. Substituir les canals de PVC i de fibrociment. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES 

Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació. S’admet la reobertura del portal conopial de 
la clastra transformat en finestra, situant el brancal en la seva posició original. S'admet la 
reobertura de la finestra de la planta pis de la façana sud-est de les cases dels senyors.  La 
instal.lació dels serveis d'electricitat, aigua, telefonia o similars hauran d'efectuar-se deixant una 
separació mínima de 20 cm (0,2 m) dels emmarcaments de marès de les obertures interiors i 
exteriors així com dels elements més notables de l'estructura com són ara les voltes, les arcs i 
els pilars. 

6. DEFINICIÓ DE LA ZONA DE PROTECCIÓ 

 

Es delimita com a zona de protecció una franja envoltant les cases amb el concret traçat que figura a la 
documentació gràfica adjunta. En aquesta zona no es podrà fer cap tipus d'edificació. 

SR-1 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 
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SR-1 FOTOGRAFIA 
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SR-1 FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Son Baró CODI SR-2 

TIPOLOGIA Possessió 

ÚS ACTUAL Residencial, agrícola-ramader 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Camí des Rafal i Son Baró 

COORDENADES UTM X: 505465  Y: 4385000 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A007004340000JQ i 07049A007004340001KW 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, al nord-est del terme, sobre una petita elevació del terreny situada a prop del 
límit amb el terme de Petra 

3. DESCRIPCIÓ 
Les cases de la possessió s'organitzen en torn a una clastra central. S'accedeix a la clastra pel portal forà, orientat 
cap al nord-est, mitjançant un portal d'arc carpanell amb escopidors, emmarcat amb dovelles i brancals de marès. 
Damunt la clau hi ha un escut d'època moderna amb les armes i el nom de la família propietària actual: SBERT. El 
buc on es situa el portal està paredat en verd i referit amb morter de calç, la cornisa és una llivanya de marès, la 
coberta és de teula àrab, té una sola planta  i no presenta més obertures. Un emmarcat pintat simula una finestra a 
la dreta del portal. 

A I'interior de la clastra hi ha una cisterna descentrada, i, un rellotge de sol modern (1986). Al costat esquerre des 
del portal forà hi ha un portal allindat i dos arcs carpanells units, un de ells cec; a l'interior hi ha un espai amb 
coberta de volta d'aresta amb clau de volta en la qual s'inscriu I'anagrama IHS, limitat entre dos arcs carpanells, un 
d'ells, amb molta entitat, va ser cegat. Possiblement aquest espai constituïa un petit oratori.  Al costat dret hi ha 
I'accés a l'antiga casa dels amos; i davant el portal forà es troba I'accés a la casa dels senyors. Els dos portals són 
allindats. Abans de sortir de la clastra a ma esquerra hi ha un portal allindat, precedit per vuit escalons de pedra. 
Totes les obertures es troben emmarcades en marès. 

La casa dels senyors es situa a l'oest, de tres altures i dos aiguavessos. La coberta és de teula àrab i els 
paraments es troben paredats en verd i referits, la cornisa és motllurada i la canal de giny. Corona la coberta un 
fumeral de llivanya. La façana sud-oest presenta una distribució simètrica de les obertures: a la planta baixa portal 
central amb llindar de pedra i porxadeta de teules, dues finestres balconeres a un costat i dues finestres a l'altra; a 
la planta pis cinc finestrons apaïssats, la central balconera; al porxo cinc finestrons. La part corresponent a la 
planta baixa està pintada de color crema. Una terrassa emmacada es situa a la part posterior de les cases i una 
escala de vuit escalons permet baixar al jardí on hi ha una cisterna amb capelleta de marès i tres piques al costat. 
De l'interior destaca el gran arc carpanell rebaixat i l'escala de dos trams amb barana de ferro. 

Al costat nord-oest s'adossen distintes construccios modernes d'una sola planta i un sol aiguavés. La recollida 
d'aigües s'efectua en aquest costat mitjançant una teula canalera. Al nord de les cases es situa un edifici aïllat, 
d'una sola planta i un sol aiguavés, coberta de teula àrab i paraments paredats en verd i cadenes cantoneres de 
marès. Presenta dues obertures amb arc escarser, de diferent amplària. Completa el conjunt una era situada a l'est 
de les cases, a l'altre costat del camí. 

CRONOLOGIA Segle XIX 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES, p.63-64; GEM XVI p. 312-354 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo. Les cases foren rehabilitades als anys 80. 
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INTERVENCIONS 
S'ha adossat una porxada moderna a la façana sud-oest de la casa dels senyors i distintes 
dependències a la façana nord-oest. L'interior de les cases ha estat rehabilitat. Els portals i arcs 
de la clastra han estat repicats. 

 

 5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

B 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria, estructura i façanes incloent el tractament del parament i les obertures. Terrassa 
emmacada i zona enjardinada posterior amb cisterna de capelleta. Portassa d'arc carpanell del 
nord-est. Arcs carpanells interiors i espai cobert amb volta d'aresta. Escala interior de dos trams i 
barana de ferro. Fumeral de llivanya. Teula canalera de la façana nord-oest. Edifici auxiliar aïllat al 
nord de les cases i era. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS 

Eliminar el cos de blocs de formigó referits i coberta de fibrociment, adossat a la façana nord-oest 
de les cases. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació 

6. DEFINICIÓ DE LA ZONA DE PROTECCIÓ 

 

Es delimita com a zona de protecció una franja envoltant les cases amb el concret traçat que figura a la 
documentació gràfica adjunta. En aquesta zona no es podrà fer cap tipus d'edificació. 

SR-2 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 
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SR-2 FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Cases velles de Son Baró CODI SR-3 

TIPOLOGIA Casa de pagès 

ÚS ACTUAL Residencial, agrícola-ramader 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Camí des Rafal i Son Baró 

COORDENADES UTM X: 505545  Y: 4384830 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A007004050000JT 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, a dos-cents metres al sud-est de les cases de Son Baró 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Casa de pagès amb carrera d'accés, disposada en bloc. Està formada per un buc, que es va ampliar en un moment 
posterior, i un annex, de recent construcció. Els paraments es troben paredats en verd, la cornisa és plana, les 
aigües són recollides per una teula canalera i la coberta és de teula àrab. El volum principal s'organitza en planta 
baixa i porxo, en la primera crugia, i, soterrani, planta baixa i porxo a la segona. La façana principal, orientada cap 
al sud-oest,  té cadenes cantoneres de pedra, poc escairades i una canal de teula que recorre la part superior de la 
façana, que volta tota la casa. A la planta baixa hi ha un portal d'arc escarser, amb llindar nou, emmarcat amb 
dovelles i brancals de marès que queda flanquejat per dos pedrissos de recent construcció; una finestra a un costat, 
també moderna, i, un finestró atrompetat a I'altre. Damunt el portal hi ha un rellotge de sol de construcció moderna 
(1992). Al porxo hi ha dues finestres. Totes les finestres duen ampit motllurat i es troben emmarcades amb carreus 
de marès. Completa la façana un emparrat sobre bigues de ferro. A l'interior hi ha una cisterna. 
 

CRONOLOGIA Segle XVII 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo. Les cases han estat completament rehabilitades. 

INTERVENCIONS S'ha renovat la coberta. S'han practicat noves obertures i s'ha adossat un buc modern d'una 
planta i un sol aiguavés al costat nord-oest. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria i façanes incloent el tractament del parament. Sistema de recollida d'aigües incloent 
la teula canalera i la cisterna interior. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS  

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració 
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28 

 
 

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Son Roig CODI SR-4 

TIPOLOGIA Casa de pagès 

ÚS ACTUAL Residencial, agrícola-ramader 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Camí de sa Bastida 

COORDENADES UTM X: 502852  Y: 4384100 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A009003360000JX i 07049A009003360001KM 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, al nord del nucli urbà en una petita elevació situada al llevant del camí de sa 
Bastida 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Casa de pagès formada per dos bucs annexos disposats en línia, de dos aiguavessos i dues plantes, amb els 
parament paredats en verd i referits, una llivanya de marès a la cornisa, canal de giny i coberta de teula àrab.  
 
La façana principal de les cases, orientada cap al sud-est, té una disposició d'obertures simètrica i cadenes 
cantoneres de marès que limiten la part més antiga de la façana. A la planta baixa hi ha: un portal d'arc escarser 
amb la part baixa dels brancals i llindar de pedra, flanquejat per un finestró atrompetat a cada costat. Al porxo hi ha 
tres finestres. De I'interior de I'habitatge destaca l'arc carpanell entre  les crugies i un portal amb llinda sencera a la 
planta pis. La façana posterior de les cases repeteix el mateix esquema i tractament de les obertures, emmarcades 
amb carreus de marès. 
 
A les cases s'adossa un buc corresponent a la portassa d'arc carpanell que té sobre el seu eix l'obertura 
corresponent a la pallissa. Disposada de manera aïllada davant la façana principal hi ha un buc destinat a 
magatzem que presenta un gran portal allindanat i un terrat a la coberta, al qual s'accedeix per una escala exterior 
adossada. Davall aquesta escala es localitza un pou, de pedra en sec, té coll quadrangular i una capelleta d'arc de 
mig punt . 
 
Darrera de les cases hi ha les antigues dependències ramaderes rehabilitades, d'una sola planta i un aiguavés, amb 
una cistema moderna enmig de la carrera. Un poc més lluny al nord-oest de les cases es localitza I'era, que ha 
estat rehabilitada. 
 

CRONOLOGIA Segle XVIII-XIX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo. Les cases, les edificacions auxiliars i l'era han estat rehabilitades. La part superior del 
parament de la façana de les cases es troba molt erosionada. 

INTERVENCIONS Al capcer de ponent s'ha adossat un buc modern d'una planta, coberta plana amb terrassa i 
portassa d'arc carpanell. S'ha renovat l'empedrat de les carreres anterior i posterior. 
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5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria i façanes de les cases i de la portassa, incloent el tractament del parament i les 
obertures. Pou amb capelleta de mig punt. Era 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS 

Reparar el parament de la part superior de la façana principal de les cases, seguint el model de la 
part inferior. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració 
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SR-4 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA FOTOGRAFIA
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1. IDENTIFICACIÓ  

DENOMINACIÓ Son Brondo CODI SR-5 

TIPOLOGIA Possessió 

ÚS ACTUAL Residencial, agrícola-ramader 

AUTORIA Joaquim Aguiló (promotor de la reforma de 1893) 

ESTIL O CORRENT Tradicional senyorial, popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Camí de Son Brondo 

COORDENADES UTM X: 499884  Y: 4383600 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A001004340000JE 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, al nord-oest del terme, al límit amb el terme de Lloret 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Cases de possessió amb capella i celler, i un important conjunt de dependències agropecuàries annexes i aïllades: 
molí de vent fariner, molí de vent aiguader, pallissa, magatzems, sestadors, bovals, solls, estables, cotxeres ... 
 
Les cases i les distintes dependències s'organitzen en un bloc quadrangular delimitat per una gran carrera 
emmacada en la seva façana de migjorn, per passadissos també emmacats en els costats de llevant i de 
tramuntana i per un camí en el costat de ponent. 
 
La casa dels senyors ocupa la part meridional del conjunt d'edificacions. Té el buc principal orientat al sud-est, de 
tres plantes d'altura, dos aiguavessos, coberta de teula àrab i amb un buc annexe a cada costat. El situat al sud-
oest és d'una planta, amb portassa d'arc escarser, escopidors de pedra i terrassa superior amb balustrada. El situat 
al nord-est té dues plantes, també amb terrassa tancada per una balustrada. El parament es troba paredat en verd, 
referit i pintat de color vermellós. El sòcol és de pedra. 
 
La façana principal  presenta faixes verticals i línies d'imposta i una disposició simètrica de les obertures. A la 
planta baixa hi ha un portal central d'arc escarser, cobert amb un porxo sostingut per dos pilars, i tres portals 
secundaris a cada costat; dos d'ells han estat cegats, al corresponent a la capella s'obre un finestró circular. Al 
primer pis hi ha set finestres balconeres totes amb balcó, menys la d'enmig, que s'obre a la terrassa situada sobre 
el porxo del portal; els balcons tenen peanya motllurada sobre cartel.les ornamentades i barana de ferro forjat;  
totes les finestres presenten guardapols d'inspiració classica. Al porxo hi ha set finestrons apaïssats. Totes les 
obertures són emmarcades amb carreus de marès. La cornisa és motllurada, la canal de giny i la coberta és de 
teula àrab. Quatre acroteris disposades regularment decoren la teulada. En posició central destaca un mirador amb 
balustrada que culmina amb rellotge de sol, pel costat de la façana, i amb una espadanya amb una creu al damunt 
pel costat de la clastra. Els quatre cantons del mirador s'ornamenten amb hídries. 
 
De la clastra destaca la façana sud-est la qual presenta dues galeries amb cinc arcs de mig punt a la planta baixa i 
al pis, trobant-se cegats els dos arcs situats als extrems de la planta baixa. Al porxo hi ha set finestrons apaïssats. 
La façana es troba ornamentada per línies d'imposta motllurada i per una balustrada amb hexàgons a la galeria del 
pis. Realcen el seu caràcter els tancaments de persianes mallorquines i els vitralls colorejats de les tres obertures 
centrals de la planta baixa, en els quals es poden llegir el nom de la possessió i la data de la reforma (1898). La 
façana nord-oest, corresponent a les cases del pagès, presenta una disposició simètrica de les obertures amb 
portal allindat a la planta baixa i finestra balconera amb balcó al pis, ambdues obertures flanquejades per finestres. 
En el centre de la clastra es localitza el coll d'una cisterna i una pica situat enmig d'una glorieta delimitada per una 
barana de ferro sostinguda per vuit pilars de marès ornamentats i coronats per hídries. Els brancals de ferro de la 
cisterna incorporen la data de construcció: 1899.  
 
Enfront de la façana principal i a I'altre extrem de la carrera hi ha una cisterna, una caseta amb merlets i un jardí 
tancat per una barana de ferro entre pilars, amb una altra cisterna a l'interior. A la carrera hi ha les escultures de 
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dues lleones, protegides cadascuna amb dos escopidors de pedra. El mur que sosté el jardí està paredat en verd i 
atalussat presentant en la seva base una galeria de cinc arcs escarsers, un d'ells cegat. Al costat del jardí hi ha un 
molí de vent fariner  i un poc més enfora cap a I'est trobam un molí de vent aiguader i un sistema hidràulic descrits 
en fitxa apart. Al costat sud-oest de la casa dels senyors es localitza un segon espai enjardinat, limitat per un mur 
paredat en verd. 

Les cases dels amos es situen al nord del bloc d'edificacions. El portal d'accés es localitza a un buc amb terrassa 
situat a la façana sud-oest. Es tracta d'un arc carpanell amb escopidors que té un contrafort a cada costat el qual 
comunica amb un vestíbul emmacat. Un segon arc carpanell molt més gruixat, de 1,6 m d'amplària, mostra una 
inscripció: Año 1940 i comunica amb una clastra empedrada de forma allargada a l'entorn de la qual s'organitzen les 
cases dels amos i distintes dependències auxiliars.  

Al costat sud-oest de la clastra allargada trobam una casa de dos aiguavessos i dues altures, cadenes cantoneres 
de marès, paraments paredats en verd i referits, cornisa motllurada i coberta de teula àrab. Presenta una disposició 
simètrica de les obertures. En posició central hi ha el portal amb brancals i llindar de pedra i un pujador i una 
finestra a cada costat. A la planta pis hi ha tres finestres, essent la central balconera amb un balcó de peanya 
motllurada i barana de ferro forjat. Totes les obertures es troben emmarcades en marès. Als dos costats del portal 
es localitza un ferro fermador. 

Al costat nord-est de la clastra allargada trobam una edificació d'una planta i un sol aiguavés, amb el parament 
paredat en verd i referit, cornisa motllurada i coberta de teula àrab. El portal és allindat i sobre ell es situa un conjunt 
de nou rajoles polícromes amb un marc motllurat que representen a Sant Antoni. Un segon portal allindat i dues 
finestres petites completen les obertures de la façana. Es conserven dos ferros fermadors a cada costat del portal. 

La clastra és dividida al mig per un mur, obert també per arc carpanell en el qual hi ha un altre data inscrita: Año 
1893. En la segona part de la clastra es localitzen distintes dependències auxiliars d'una i dues plantes d'altura: 
estables, magatzems, forn de pa, etc...Sobre una de les cobertes hi ha un fumeral de llivanya coronat per una creu. 

A l'interior de la possessió es pot destacar, entrant pel portal principal a I'esquerra, I'accés a la capella; es tracta 
d'un portal allindat amb pilastres i timpà semicircular que presenta un relleu amb motiu eucarístic i la inscripció  
ORATORIO DE SON BRONDO. Destaquen també les portes de fusta massissa amb quatre plafons gravats amb 
motius decoratius: els anagrames de Jesús i de Maria, el coll d'una cisterna i una torre.   

Separa les dues crugies de la casa dels senyors un arc carpanell amb una inscripció a la clau amb data de I'any 
1900. Una escala de dos trams accedeix a la planta pis mentre que cinc escalons donen accés a la clastra 
principal. Ambdues escales tenen escalons de marmolina i baranes de fosa i de ferro forjat 

El celler es troba situat entre la planta baixa i el soterrani de la casa dels senyors; s'hi accedeix pel segon portal 
que queda a la dreta del principal per uns graons l'hi donen accés. De planta rectangular, sis pilars centrals de 
secció quadrada i sis pilastres a cada costat de la nau, s'uneixen entre sí mitjançant arcs carpanells que sostenen 
la volta d'aresta. A la part superior d'una de les parets hi ha una filera de finestrons, alguns d'ells atrompetats,  
tancats amb reixa de ferro i persianes. A I'altra, només hi ha una finestreta. Els arcs, pilars i la coberta són de 
marès, les parets estan referides i pintades i el trespol és emmacat. A l'esquerra de l'entrada es troba el cup i es 
conserven al seu lloc cinc bótes congrenyades i la premsa de vi. 

Entorn de les cases distintes dependències limiten amb els passadissos emmacats. Cal destacar el del costat 
oriental, un edifici  d'una planta i dos aiguavessos, paredat en verd i referit, esgrafiat simulant carreus i cadenes 
cantoneres, cornisa de llivanya i coberta de teula àrab. L'obertura del frontis principal, al capcer del sud-est, és un 
arc carpanell amb escopidors mentre que la façana de ponent presenta al centre un portal allindat el qual es troba 
flanquejat per cinc finestres emmarcades en marès a cada costat. Un mur d'esquena d'ase i paredat en verd limita el 
passadís emmacat del nord. 

Flanquejant el camí que condueix al molí aiguader trobam altres dependències auxiliars com estables, solls i 
magatzems entre les quals cal destacar l'estable de dos aiguavessos, paredat en verd, cadenes cantoneres, portal 
d'arc de mig punt emmarcat en marès i trespol emmacat que es troba situat a la curva del camí. 

 

CRONOLOGIA Segles XVI-XX. L'actual casa dels senyors data del 1893. L'oratori està documentat des del 1862 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES, p.18 i 68. GEM II. p. 250 XVI p. 312-354. Mel i Sucre nº 164 
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4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo. La façana principal de la casa dels senyors presenta descrostats i humitats. La façana de les 
cases dels amos presenta algun descrostat i pegat de ciment. 

INTERVENCIONS 

El porxet del portal principal fou afegit a la dècada dels anys 50 del segle XX. Una part de la 
coberta de la casa dels senyors ha estat renovada. Algunes de les edificacions auxiliars han 
sofert reformes en les cobertes, augmentant-se la seva altura i convertint una coberta de dos 
aiguavessos en una coberta d'un sol aiguavés. S'han ampliat algunes edificacions amb cobertes 
de fibrociment sobre columnes. S'han adossat unes vaqueries modernes a la base del mur que 
sosté el jardí, ocultant la galeria de cinc arcs escarsers. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

B 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria, estructura i façanes incloent el tractament dels paraments i totes les obertures que 
conserven les característiques pròpies de l'arquitectura tradicional. De la casa dels senyors es 
preservarà el tractament decoratiu dels paraments, de color vermellós. Balconades amb baranes 
de ferro forjat. Celler incloent les cinc bótes congrenyades, la premsa de vi i el cup. Oratori 
incloent les portes de fusta massissa de l'entrada. Escales d'accés al vestíbul i a la clastra, amb 
baranes de fosa i de ferro forjat. Façana sud-est de la clastra central incloent els tancaments per 
persianes i vitralls colorejats. Glorieta central de la clastra amb cisterna i pica i barana de ferro 
entre pilars. Clastra allargada emmacada posterior. Arcs carpanells d'accés a la clastra 
emmacada allargada. Forn de pa de la clastra allargada. Gran carrera emmacada del sud-est i 
passadissos emmacats dels tres costats restants. Cisternes de la carrera empedrada i del jardí. 
Elements decoratius: lleones, acroteris, hídries, espadanya amb creu, rellotge de sol, escopidors 
de pedra. Fumeral de llivanya coronat per una creu. Anelles i ferros fermadors. Espais enjardintas 
del sud-est de la carrera emmacada i del sud-oest de les cases. Estable amb portal d'arc de mig 
punt i trespol emmacat. Gual emmacat que travessa el camí de Son Munar. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS 

Reparar els desperfectes de la façana principal de la casa dels senyors mantenint el tractament 
decoratiu i la coloració del parament. Reparar els desperfectes de la façana de la casa dels amos 
seguint el patró existent. Substituir les canals de PVC i de fibrociment. Eliminar les vaqueries 
modernes de marès, bloquet, bigues de formigó i uralita adossades al peu de la marjada de 
sosteniment de la carrera emmacada del sud-est de les cases. Recuperar la coberta de l'edifici 
situat al sud-est de les cases, devora el camí del molí, de teula àrab i dos aiguavessos que fou 
substituïda per coberta de fibrociment. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació.  

 

6. DEFINICIÓ DE LA ZONA DE PROTECCIÓ 

 

Es delimita com a zona de protecció una franja envoltant les cases amb el concret traçat que figura a la 
documentació gràfica adjunta. En aquesta zona no es podrà fer cap tipus d'edificació. 
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SR-5 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 
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SR-5 FOTOGRAFIA 
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SR-5 FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ  

DENOMINACIÓ Son Gual CODI SR-6 

TIPOLOGIA Possessió 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Carretera Ma-3230, camí de Son Gual 

COORDENADES UTM X: 500910  Y: 4383370 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A001002330000JO 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, al nord de la carretera entre Sant Joan i Algaida, en una elevació situada al 
sud-est de la serra de Son Gual 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Les cases amb capella i celler que s'organitzen en dues línies d'edificacions separades per una clastra allargada, a 
l'entorn de la qual es localitzen distintes edificacions auxiliars destinades a solls, pallissa, magatzem forn de pa, 
cotxeria....  

La línia d'edificacions situada al sud-est correspon a la casa dels senyors. Consta de dos bucs de distinta alçària, 
de dos aiguavessos, coberta de teula àrab i tres plantes d'altura. Canaletes de marès sobre mènsules de pedra 
recullen les aigües de les cobertes. Els paraments presenten cadenes cantoneres de marès i es troben paredats en 
verd i referits.  El frontis del sud-est presenta finestres emmarcades per una faixa de referit. A la planta baixa hi ha 
un portal d'arc escarser emmarcat en marès que dona accés al celler. S'adossa a aquesta façana un buc destinat a 
magatzem o cotxera amb portal allindanat i coberta plana. Es tracta d'una terrasa tancada per una barana de ferro 
entre pilars de marès, a la qual s'accedeix des de les finestres balconeres del pis. Un segon buc, més modern i 
també amb terrassa superior s'adossa al cantó sud-est. Al capcer sud-oest s'adossa una porxada moderna. Corona 
la coberta una creu d'anguila. 

A la façana nord-est de les cases dels senyors trobam un portal d'arc carpanell rebaixat al qual s'accedeix 
mitjançant una escala de cinc escalons i una finestra.  El portal dona a l'estança, amb sostre de canyís, on es 
dipositava el raïm i que estava connectada amb el cup del celler mitjançant un conducte. A la mateixa façana, a la 
paret que tanca la clastra entre la casa dels senyors i la casa dels amos s'obre el portal forà. És d'arc escarser, 
emmarcat amb dovelles i escopidors de pedra. Presenta una data inscrita a la clau: 1888.  

Entrant pel portal forà trobam una carrera empedrada amb lloses de pedra i junta remarcada. Al costat dret es situa 
la capella, la casa dels amos i algunes dependències interiors. A I'esquerra es troba el celler, el graner i la casa del 
senyors. La capella és de petites dimensions; té portal allindat, emmarcat amb dovelles de marès i cobert per una 
porxada. Sobre el portal hi ha un ull de bou i una inscripció: Ave Maria. A I'interior l'altar, amb peanya de guix, es 
situa en un nínxol d'arc de mig punt. El sostre és de bigues de fusta. 

La casa dels amos està formada per dos bucs annexos d'alçària desigual, de dues crugies, organitzats en planta 
baixa i porxo; a la planta baixa del primer hi ha una finestra i un portal d'arc de mig punt, amb llindar, i un pedrís a 
cada costat. El portal és cobert amb una porxada. Dalt del portal hi ha una finestra amb ampit motllurat de marès i 
reixat de fusta. A I'altre buc hi ha dues finestres a la planta baixa i dues al porxo; una de les del porxo també du 
ampit motllurat de marès. A I'interior es conserva la cuina antiga. Corona la teulada un gran fumeral de llivanya i 
teules. 

Al costat sud-est de la clastra hi ha, enfront de la capella, I'accés al celler, el qual es situa al soterrani. Aquest 
accés és un petit portal d'arc quasi pla que comunica la clastra amb el soterrani mitjançant un pas estret amb 17 
escalons, cobert amb volta de mig canó. Dins el celler trobam un gran espai rectangular cobert per set trams de 
volta d'aresta, amb clau de volta. En una d'elles s'inscriu la data de 1887. Es conserva la premsa de vi i dues bótes 
congrenyades disposades verticalment damunt peces de pedra, com a sistema d'aïllament. 
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Dalt del celler hi ha un rebost. Al seu costat, la Iínia de façana recula creant un espai més ample dins la clastra on 
hi ha el graner, just davant hi ha una cisterna de pedra, de coll octogonal. S'accedeix al graner per un portal d'arc 
de mig punt amb dovelles de marès, cobert amb una porxada sustentada per dues espigues d'una premsa de vi. 

A I'esquerra i a la dreta d'aquest portal trobam dues escales, una d'elles amb escalons de test, que condueixen al 
rebost i a les habitacions dels missatges. La casa dels senyors tanca el cantó sud-oest de la clastra. El portal és 
allindat, emmarcat amb dovelles; al damunt hi ha una rajola policromada i una porxadeta deteriorada, ja sense 
teules. Al costat  dret s'hi obre una finestra tancada per un reixat de ferro. A la façana té adossada una cisterna 
amb coll de marès d'arc ogival, tancada per un reixat de fusta i que comunica amb la cuina. A I'interior de la casa 
dels senyors el sostre és de bigues de fusta. La cuina conserva el forn i la xemeneia. Clou la façana de la casa dels 
senyors un contrafort rematat per un cadenat de marès.  

Al costat de tramuntana de les cases dels amos s'adossen distintes edificacions auxiliars d'una planta d'altura i 
coberta de teula àrab entre les quals cal destacar una portassa d'arc carpanell emmarcada en marès. 

 

CRONOLOGIA Segle XIV-XIX. Reformades al 1887-1888. 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES, p. 67. GEM VI p. 352 XVI p.312-354. Mel i Sucre nº 164 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Regular. Una part de la teulada de la casa dels amos ha estat substituida per una coberta de 
fibrociment. 

INTERVENCIONS 

S'eliminà el mur de tancament del costat sud-oest de la clastra. S'ha adossat un buc destinat a 
garatge a la façana sud-est de la casa dels senyors. S'ha renovat la coberta d'alguna 
dependència auxiliar. S'ha construït una porxada sobre bigues de formigó entre la casa dels 
amos i una dependència auxiliar de tramuntana. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

B 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria, estructura i façanes incloent el tractament del parament i totes les obertures. 
Sistema de recollida d'aigües incloent canaletes sobre mènsules i piques embotides a la paret. 
Oratori. Celler. Bótes congrenyades. Cuina antiga i fumeral de llivanya i teules de la casa dels 
amos. Cuina amb forn i xemeneia de la casa dels senyors. Creu d'anguila. Edificacions 
adossades al nord-oest de les cases. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Reparar la coberta de la casa dels amos. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació. 

 

6. DEFINICIÓ DE LA ZONA DE PROTECCIÓ 

 

Es delimita com a zona de protecció una franja envoltant les cases amb el concret traçat que figura a la 
documentació gràfica adjunta. En aquesta zona no es podrà fer cap tipus d'edificació. 
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SR-6 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 
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SR-6 FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Carrutxa CODI SR-7 

TIPOLOGIA Possessió 

ÚS ACTUAL Agrícola-ramader 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Carretera de Sant Joan a Algaida Ma-323 

COORDENADES UTM X: 500828  Y: 4382840 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A002002610000JA 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, a les terres planes de conreu situades entre de la carretera entre Sant Joan i 
Algaida i el torrent de Son Gual 

3. DESCRIPCIÓ 
Cases i dependències auxiliars organitzades en forma de U en torn a una carrera central on es localitza una cisterna 
de capelleta, amb el coll de marès, ampitador de pedra i abeuradors al seu voltant. Les cobertes són de teula àrab i 
els paraments estan paredats en verd i referits i les obertures estan emmarcades en marès. L'edifici de les cases 
ocupa el costat nord-oest i presenta dos aiguavessos i dues plantes. A la façana principal s'obre un portal allindanat 
i dos finestrons atrompetats apaïssats en planta baixa, mentre que al porxo hi ha dues finestres d'ampit motllurat, 
una d'elles a la vertical del portal. Una canaleta de marès sobre mènsules recull les aigües de la coberta. De l'interior 
cal destacar els portals allindanats que comuniquen entre sí les dues crugies i la sala d'entrada amb la dependència 
de l'esquerra, l'escala de dos trams i la pica empotrada a la paret dintre del nínxol d'arc escarser a la dreta del portal 
d'entrada. El segon aiguavés de la planta baixa es destina a estable. La façana posterior de la casa presenta una 
disposició simètrica de les obertures amb tres portals a la planta baixa i tres finestres al porxo, totes les obertures 
allindanades i emmarcades en marès. 

Al sud-oest de la carrera i disposat perpendicularment respecte de les cases es situa un edifici auxiliar d'una planta 
d'altura, amb dos portals allindats com a úniques obertures, un d'ells de tipus portassa i factura moderna. Es destina 
a magatzem i estables i té el trespol emmacat. Presenta un tram de façana de carreus de marès, de factura 
posterior. Al capcer del sud-est s'hi s'adossa una construcció moderna de carreus de marès. 

Al nord-est de la carrera i també  disposat perpendicularment respecte de les cases es situa un segon edifici auxiliar 
d'una planta d'altura. Com a obertures presenta un portal allindat, una finestra, dos finestrons i l'obertura de la 
pallissa, obertures que es situen a nivells diferents i es troben emmarcades en marès. Al capcer del sud-est 
s'adossa un edifici destinat a cotxera, paredat en verd i coberta de teula àrab amb l'aiguavés orientat al sud-est. 

Les aigües dels edificis auxiliars són recollides per teules canaleres. 

A la part posterior de les cases la teulada es prolonga amb una porxada sostinguda per pilars quadrangulars i s'hi 
adossa un aljub modern, referit de ciment. 

CRONOLOGIA Segle XIV-XIX 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES p.67. Mel i sucre nº 164, nº 156. GEM III p. 182;XVI p.312-354 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Dolent, les edificacions es troben abandonades 

INTERVENCIONS S'ha renovat el forjat de la planta pis de la casa, amb bigues i blocs de formigó. S'ha renovat 
alguna coberta de les dependències auxiliars, emprant totxos amb ànima de ferro com a biga. 
S'ha afegit una porxada i s'ha adossat un aljub a la part posterior de les cases. 
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S'ha afegit una porxada i s'ha adossat un aljub a la part posterior de les cases. 

 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

B 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria, estructura i façanes incloent el tractament del parament i totes les obertures. Trespol 
emmacat. Carrera entre edificacions i cisterna de capelleta. Portals allindats, escala de dos 
trams i pica escurador a la dreta del portal d'entrada. Sistema de recollida d'aigües per teules o 
canaletes de marès sobre mènsules. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS 

Rehabilitació integral dels edificis catalogats, especialment dels espais interiors. Netejar la 
carrera i recuperar el possible trespol emmacat existent. Restaurar el coll de la cisterna de 
capelleta. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES 

Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació. S'admet l'eliminació de la porxada i de 
l'aljub situats a la part posterior de les cases així com la dels adossats moderns de bloc de 
formigó i coberta de fibrociment dels edificis auxiliars. S'admet l'eliminació del cos de carreus de 
marès que connecta les cases amb el buc del sud-oest de la carrera. No s'admet cap tipus 
d'edificació dintre de la carrera interior delimitada pels tres blocs que conformen el nucli de les 
cases de possessió. 

 

SR-7 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Meià CODI SR-8 

TIPOLOGIA Possessió 

ÚS ACTUAL Residencial, agrícola ramader 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Carretera Sant Joan Montuïri Ma-3220 

COORDENADES UTM X: 500765  Y: 4381370 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A002002560000JH 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, al ponent del terme, a prop del límit amb el terme de Montuïri, a l'extrem 
nord-oest de les elevacions que constitueixen al serra de Meià. 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Cases de possessió organitzades a l'entorn de la clastra, formant una L amb l'edificació corresponent a l'antic celler.  

Les cases, orientades cap al sud-est, tenen una gran carrera davantera i es disposen en bloc a l'entorn d'una 
clastra. Els paraments es troben paredats en verd i referits, amb el sòcol pintat de color gris. Presenta cadenes 
cantoneres de marès, cornisa motllurada, canal de giny i coberta de teula àrab. El cos del sud-est té tres altures i 
un sol aiguavés. La planta baixa presenta un portal allindat que dona accès a la casa dels amos, el portal forà d'arc 
de mig punt que dona accés a la clastra, tres finestres d'ampit motllurat i un finestró atrompetat. Al pis trobam cinc 
finestres balconeres, la central amb ampit motllurat i al porxo, tres finestrons atrompetats i apaïssats. Totes les 
obertures es troben emmarcades en marès. Al costat nord-est s'adossa un buc de dues plantes  i coberta plana, de 
terrat amb balustrada. S'hi obre el portal allindanat d'una cotxera. 

Travessat el portal forà un vestíbul emmacat d'una crugia dóna accés, al costat esquerra, a la casa dels senyors, i, 
a la dreta, a la dels amos. S'accedeix  a la clastra a través d'un arc carpanell, que presenta els capitells motllurats i 
decorats amb motius florals i escuts sense cap tipus de representació. A la façana nord-oest de la clastra cal 
destacar la presencia d'un portal d'arc escarser a la planta baixa i d'un portal allindanat a la planta pis, destinada als 
graners, als quals s'acceix per una escala d'un tram i dotze escalons, adossada a la façana nord-est de la clastra. 
Hi destaca també un rellotge de sol situat sobre una finestra i l'espadanaya coronada per una creu de pedra. Un 
portal allindanat en planta baixa permet sortir a la part posterior de les cases, travessant entre estances d'ús 
agrícola-ramader com són la sala de munyir, la vaqueria (ara magatzem), els estables (ara pallissa) i les solls, que 
es troben adossades al nord-oest de les cases. 

Al costat sud-oest de la clastra, la façana és de carreus de marès, destacant en planta baixa dos arcs escarsers, 
un d'ells cec, i un portal allindat, des d'on s'accedeix per unes escales al magatzem. Dintre de la sala destinada a 
cotxera s'observa un portal amb romanalles d'estil gòtic. En aquest costat de la clastra es localitza un pou de coll 
quadrangular de pedra i brancals de marès formant un arc apuntat, amb una pica de marès al costat.  

De la façana nord-est de la clastra cal destacar la romanalla del portal d'arc de mig punt, obertura original de les 
cases dels amos, a la qual s'adossa actualment una cisterna amb capelleta. Una teula canalera sobre mènsules de 
marès recull les aigües de l'aiguavés corresponent a aquesta façana. 

Disposat transversalment respecte de la façana principal de les cases, al costat sud-oest, es disposa I'antic 
celler. Es tracta d'una construcció de dos aiguavessos de diferent mida, dues altures i coberta de teula àrab que 
aprofita el desnivell del terreny.  Els paraments es troben paredats en verd i presenta cadenes cantoneres de 
marès. Totes les obertures es troben emmarcades en marès. De la façana nord-est, on presenta una sola planta, 
cal destacar un gran arc carpanell molt rebaixat i un portal allindanat que permet l'accés al celler.  

L'accés principal al celler es troba a la façana sud-oest. Es tracta d'un portal d'arc molt rebaixat emmarcat amb 
dovelles de marès; a la planta pis hi ha cinc finestrons, quatre d'ells cecs. El capcer del sud-est, també d'una sola 
altura,  presenta un tractament del parament diferenciat, amb un folre de pedra i junta de ciment remarcada. S'hi 
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obren tres finestres allindanades. 

L'interior del celler és una gran nau amb coberta interior de posts de fusta sobre bigues de fusta, reforçades per 
puntals de fusta incrustats a la paret formant un angle més ample, i per tensors de ferro. L'interior només és dividit 
en dues plantes en un extrem de la nau, mitjançant dos arcs rebaixats, sustentats per un pilar quadrangular, tot 
amb peces de marès. Aquesta part comunica també amb l'exterior per les tres finestres de la façana sud-est. Es 
conserva una bóta congrenyada. Una teula canalera sobre mènsules de marès recull l'aigua de les façanes sud-
oest i nord-oest, mentre que a la façana nord-est la canal és de giny. La part superior del celler s'utilitza a 
l'actualitat com a cotxera, magatzem i bugaderia. 

Al sud-est de les cases hi ha un conjunt d'edificacions auxiliars destinades a solls i disposades en forma de U. El 
costat nord-oest d'aquest conjunt el constitueix un aljub de planta rectangular, amb l'interior de volta de mig canó, 
sustentada per quatre arcs. Presenta una obertura allindada a cadascun dels seus  extrems. Exteriorment la 
coberta és plana i forma un terrat limitat per un paretó; s'hi accedeix a través de dues escales disposades 
simètricament i  adossades al centre del costat nord-oest. 
 

CRONOLOGIA Segle XIV-XIX. El celler i l'aljub són del segle XIX 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES p.66-67. Mel i sucre nº 166. GEM III p. 182;XVI p.312-354 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo. La coberta del celler presenta alguns desperfectes que provoquen la degradació de les posts 
de fusta que suporten les teules. 

INTERVENCIONS 

L'edifici que ocupa el costat sud-oest de la clastra, de carreus de marès, és de factura posterior. 
També s'han efectuat algunes ampliacions i l'obertura de dues noves finestres al costat sud-oest 
de la casa dels senyors. Algunes cobertes de les edificacions auxiliars adossats al costat nord-
oest són de fibro-ciment sobre bigues de formigó. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

B 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria, estructura i façanes, incloent el tractament del parament i totes les obertues. Portal 
amb romanalles d'estil gòtic. Clastra emmacada. Pou de la clastra.  Rellotge de sol i espadanya 
amb creu. Celler. Bóta congrenyada. Teules canaleres de la clastra i del celler. Conjunt format 
per les solls i l'aljub. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS 

Substituir les cobertes de fibro-ciment per cobertes de teula àrab. Reparar els desperfectes de la 
coberta del celler. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació 

 

6. DEFINICIÓ DE LA ZONA DE PROTECCIÓ 

 

Es delimita com a zona de protecció una franja envoltant les cases amb el concret traçat que figura a la 
documentació gràfica adjunta. En aquesta zona no es podrà fer cap tipus d'edificació. 
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SR-8 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA  
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SR-8 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Solanda CODI SR-9 

TIPOLOGIA Possessió 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Carretera Sant Joan Montuïri Ma-3220 

COORDENADES UTM X: 501853  Y: 4381710 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A003001590000JI i 07049A003001590001KO 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, les cases es localitzen sobre un turó situat a l'oest del terme, a prop del 
límit amb el terme de Montuïri. 

3. DESCRIPCIÓ 
Cases de possessió disposades en "L" a l'entorn d'una carrera, formades per un buc principal destinat a habitatge i 
un conjunt d'edificis disposats transversalment dedicats a edificacions auxiliars: pallissa, estables, boval i solls.  
L'habitatge té dues crugies i dues plantes. Els paraments es troben paredats en verd, referits i esgrafiats simulant 
carreus en tres de les seves quatre façanes (sud-est, sud-oest i nord-oest). Presenta cadenes cantoneres de 
marès. La cornisa és motllurada, la canal de giny i la coberta, de quatre aiguavessos, és de teula àrab. Sobre 
l'aiguavés del nord-est s'observen dos fumerals de llivanya, d'altures i mides diferents. 
A la planta baixa del frontis principal hi ha un portal allindat amb brancals de pedra, flanquejat per una finestra 
balconera a cada costat i dos petits pedrissos. Al porxo hi ha tres finestres. La façana sud-oest presenta tres 
finestres en planta baixa i tres en planta pis. La façana nord-oest també mostra una disposició simètrica de les 
obertures, amb portal central flanquejat per finestres balconeres a la planta baixa i tres finestres a la planta pis. Una 
terrassa sostinguda per una paret seca i un pou amb capelleta es localitzen també a la part posterior de la casa. 
Els edificis auxiliars es troben paredats en verd i tenen coberta de teula, excepte el situat al nord-est, de coberta 
plana i terrat on es localitzen un conjunt de plaques fotovoltaiques. Segueix l'edifici dedicat a estables i pallissa, de 
dos aiguavessos, del qual destaquen les obertures de la façana sud-oest: un portal allindat, dos finestrons 
atrompetats i un arc carpanell, així com l'arc que separa de les dues crugies i l'obertura de la pallissa a la façana 
sud-est. Una teula canalera recull l'aigua de l'aiguavés de la carrera i també s'observen dues anelles fermadores. 
Un corredor separa els estables i la pallissa de la construcció següent, de dues crugies d'amplada diferent, 
dedicada a boval, així com la construcció que té annexa, un antic corral paredat en verd que ha estat dotat d'una 
coberta de fibrociment. 
Al ponent de les cases hi ha una construcció aïllada de dos aiguavessos i coberta de fibro-ciment, paredada en verd 
i cadenes cantoneres de marès, i portal allindat emmarcat en marès i llinda d'ullastre.  
Finalment cal destacar a la carrera la presència d'un pou amb el coll quadrangular i brancals de marès formant un 
arc apuntat, amb un abeurador a cada costat. 

CRONOLOGIA Segles XVII-XIX 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES p.66 Mel i sucre nº 164. GEM XVI p.312-354 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo. El parament de les cases es troba erosionat en la seva part baixa. 

INTERVENCIONS 
Les cases actuals corrsponen a una reforma produïda en el segle XIX. Posteriorment s'han 
renovat algunes cobertes, instal.lant bigues de formigó i cobertes de fibro-ciment. El corral 
destinat als porcs fou cobert amb una coberta de fibro-ciment. 
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5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A pel pou d'arc apuntat situat a la carrera i el pou de capelleta situat a la part posterior. B per a 
les cases i edificacions auxiliars catalogades. 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria, estructura i façanes incloent totes les obertures i el tractament del parament. Coberta 
de quatre aiguavessos de les cases. Fumerals de llivanya. Arcs carpanells dels estables. Pou 
d'arc apuntat amb abeuradors i pou de capelleta. Carrera de les cases. Edificació d'un aiguavés 
situada al ponent de les cases 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS 

Reparació del parament del frontis de les cases seguint el patró existent. Substitució de les 
cobertes de fibro-ciment de les edificacions auxiliars per cobertes de teula àrab. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES 

Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació. S'admet l'eliminació de la coberta de les 
antigues solls. 

 

SR-9 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 
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SR-9 FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ es Calderers CODI SR-10 

TIPOLOGIA Possessió 

ÚS ACTUAL Casa museu des del 1993 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Tradicional senyorial, popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Camí des Calderers 

COORDENADES UTM X: 505482  Y: 4381890 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A006013120000JR 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, situades en un turó cobert per un pinaret enmig de les terres planes del 
llevant del terme. 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Cases de possessió adaptades com a casa museu formades per les cases dels senyors, les cases dels amos i un 
conjunt d'edificacions auxiliars: sestadors, vaqueria, boals, solls i estables.  

La casa dels senyors es disposa en forma de bloc a l'entorn d'una clastra central. Es tracta d'un edifici de tres 
altures i dos aiguavessos paredat amb el parament paredat en verd i referit, cadenes cantoneres de marès, cornisa 
motllurada, canal de giny i coberta de teula àrab. El frontis principal s'orienta al migjorn. Sis escalons donen accés 
al portal principal, d'arc de mig punt amb dovelles, carcanyols i brancals de marès. A la clau hi ha un medalló amb 
la imatge del Cor de Jesús amb relleu. A l'esquerra del portal trobam dues finestres balconeres amb balustrada i a la 
dreta hi ha tres finestres. Al  primer pis i damunt el portal hi ha una finestra balconera que s'obre a balcó amb 
peanya motllurada i barana de ferro. A cada costat de la finestra balconera hi ha tres finestres. Al segon pis hi ha 
set finestres amb ampit motllurat. Totes les obertures són allindades, excepte el portal principal,  i estan 
emmarcades marès. Les façanes de ponent i de tramuntana tenen el mateix tractament que la principal, trobant-se 
cegades algunes de les obertures de la segona planta. Per la seva banda a la façana de llevant s'adossa un buc 
d'una planta amb terrat i balustrada i al centre de la façana es troba un portal d'arc escarser emmarcat en marès i 
amb la part baixa dels brancals de pedra el qual dona accés a l'antic celler. A l'esquerra del portal s'observen les 
impromptes d'arcs que han estat cegats. Una espadanya corona la façana de ponent. 

La clastra té els paraments paredats en verd i referits i mostra una disposició simètrica de les obertures, que es 
troben emmarcades en marès. Al centre hi ha un safaretxet modern  i al seu costat una cisterna amb el coll de 
pedra octogonal. A la planta pis de la façana de tramuntana hi ha un rellotge de sol pintat. 

A la planta baixa del cos de llevant de les cases dels senyors es conserva la coberta de volta d'aresta de l'antic 
celler, una part del qual ha estat ocupada per l'actual capella.  De l'interior de les cases, a més de les nombroses 
estances i salons també cal destacar el sostre del graner de la darrera planta, amb sis arcs sobre tres pilars de 
fust octogonal. 

Adossada transversalment a la façana de ponent  de la casa dels senyors es troba la casa dels amos. Es tracta 
d'un edifici de dos aiguavessos i dues plantes, paredat en verd i referit. Presenta cadenes cantoneres de marès, 
canal de giny i coberta de teula àrab. A la planta baixa s'obre el portal d'arc de mig punt, amb brancals de pedra i 
dovelles i carcanyols de marès. A cada costat té una finestra i a la planta pis hi ha tres finestres més, totes 
allindades i emmarcades en marès. Una gran porxada recorre tota la façana de la casa trobant-se emmacat el 
tram de carrera que es situa sota ella.  De l'interior destaca el trespol encimentat, l'arc carpanell entre crugies, 
l'escala de dos trams i la cuina de pagès situada a l'esquerra del vestíbul. La cuina conserva els elements 
característics: foganya de faldar amb pinte, bancs, cuina de fogons, prestatges, gerrer, escurador...  

Davant la casa dels amos es forma una petita carrera amb una cisterna de capelleta  , amb coberta a quatre 
vessants i un abeurador. A l'entorn de la carreraes situen altres dependències com són ara la cafeteria del museu, 
el forn de pa, la bugaderia... 
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A la part posterior de la casa dels amos hi ha un annex modern, ocupat pel bar. Té una planta d'altura i mur 
atalussat al qual s'adossa una escala amb barana de marès. Una llarga escala empedrada separa les cases de 
l'antiga boval, avui reconvertida en sala per a festes i reunions. Entre les cases i la boval hi ha un aljub, amb un coll 
de capelleta i dos abeuradors. A l'extrem de ponent de l'escala es localitza un antic pou amb el coll quadrangular 
de pedra i capelleta d'arc apuntat de marès. 

Al costat de llevant de les cases hi ha un gran edifici destinat a sestadors, d'una planta i dos aiguavessos, paredat 
en verd i coberta de teula àrab. Presenta un portal d'arc carpanell a cadascun dels dos capcers, amb clau 
sobresortida i escopidors de pedra. Completen el conjunt els estables i edificacions situats davant els sestadors, a 
l'altre costat del camí. 
 

CRONOLOGIA:  Segle XVIII-XX 

BIBLIOGRAFIA:  GUIA POBLES, p. 64-65. GEM II p, 382; XVI p.312-354. MURRAY, D. Guía de los museos de 
Mallorca. 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo. La coberta dels sestadors s'ha esfondrat parcialment. 

INTERVENCIONS 

Les cases i edificacions auxiliars han estat molt transformades al llarg del temps i especialment 
degut a la seva adaptació com a casa museu (1993). Una reforma de 1959 desplaçà la capella a 
la seva ubicació actual, corresponent a l'antic celler. 

S'ha construït un annex a la part posterior de la casa dels amos  (2002). L'edifici de la boval ha 
estat reconvertit en sala de celebracions, aixecant-se els murs, reestructurant-se les obertures 
originals dels capcers, renovant-se la coberta i construint una arcada central de sustentació, amb 
cinc arcs carpanells. Sobre el primer pilar s'observa un antic relleu que representa a Sant Antoni. 
Entre les cases i la boval s'ha construit una gran escala. Altres elements auxiliars com l'era 
situada al ponent de les cases o la sínia de l'entrada també són producte d'intervencions recents. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

B 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria, estructura i façanes de la casa dels senyors i de la casa dels amos, incloent el 
tractament del parament i totes les obertures que conserven les característiques pròpies de 
l'arquitectura tradicional. Clastra. Rellotge de sol i espadanya. Coberta de volta d'aresta de l'antic 
celler. Arcs i pilars sota coberta del graner. 

Carrera emmacada davall porxada de la casa dels amos. Cuina pagesa, arc carpanell i escala de 
dos trams de la casa dels amos. 

Cisterna de la clastra. Cisterna de capelleta davant la casa dels amos. Aljub, cisterna de 
capelleta i abeuradors entre les cases i la boal. Pou de capelleta apuntada. Boval i sestadors. 
Edificacions auxiliars tradicionals situades a prop dels sestadors. Relleu amb imatge de Sant 
Antoni de la boval. Espai enjardinat situat al sud-oest de les cases. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Reparar la coberta dels sestadors. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES 

Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació. S'admet la reobertura de les obertures 
cegades de la façana de tramuntana de les cases dels senyors. 

6. DEFINICIÓ DE LA ZONA DE PROTECCIÓ 
 

Es delimita com a zona de protecció una franja envoltant les cases amb el concret traçat que figura a la 
documentació gràfica adjunta. En aquesta zona no es podrà fer cap tipus d'edificació. 
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SR-10 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 
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SR-10 FOTOGRAFIA 
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SR-10 FOTOGRAFIA 
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SR-10 FOTOGRAFIA  
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Son Pericàs CODI SR-11 

TIPOLOGIA Casa de pagès 

ÚS ACTUAL Desús 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Carretera Ma-3222 Sant Joan-Vilafranca 

COORDENADES UTM X: 504433  Y: 4380820 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A004006340000JP 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, a l'extrem nord-oriental de les elevacions corresponents a la serra des Ca 
Tos, a prop del creuament entre la carretera de Vilafranca i el torrent d'Horta  

3. DESCRIPCIÓ 
 
Casa de pagès i edificacions auxiliars disposades al llarg de l'eix que marca el camí d'accés. Tenen carrera al 
davant, limitada per una paret seca que separa les cases dels sementers. S'organitzen mitjançant dos bucs 
adossats, paredats en verd, de dues altures i coberta de teula àrab. Totes les obertures es troben emmarcades en 
marès i una teula canalera recorre tot el frontis recollint les aigües del primer aiguavés. 
 
El buc situat a ponent correspon a les antigues cases. D'un sol aiguavés l'accés principal és un portal d'arc de mig 
punt amb carcanyols, dovelles i brancals de marès. A la seva dreta s'obren una portassa d'arc escarser i una 
finestra en planta baixa mentre que al porxo hi ha l'obertura d'una pallissa i una finestra parcialment cegada. A 
l'esquerra del portal principal hi ha adossada a la façana una pastera. A l'interior hi ha un portal d'arc escarser, avui 
cegat, que comunicava amb la part posterior; el sostre és de canyís. El cos de les cases té un buc adossat a la 
part posterior, d'una sola altura i un aiguavés. Aquest buc té un portal d'arc escarser en la seva façana de ponent i 
una cisterna de capelleta adossada a la seva façana de tramuntana. Una canal de teules recull l'aigua de la coberta.  
 
El buc situat a llevant, de dos aiguavessos, presenta a la façana un portal d'arc escarser amb un finestró sobre el 
seu eix i una petita obertura a la seva dreta. A la dreta d'aquest cos es localitza una porxada amb un forn de pa.  
 
Una petita construcció auxiliar aïllada i el tancat de les solls completen el conjunt d'edificacions. 
 

CRONOLOGIA Segle XVIII-XIX 

BIBLIOGRAFIA GEM II XVI p.312-354 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Regular. Els paraments es troben erosionats i presenten pegats de ciment. L'interior de les cases 
antigues presenta un estat d'abandó. La coberta de la porxada del forn de pa es troba en ruïnes. 

INTERVENCIONS La coberta ha estat parcialment renovada sobre bigues de formigó.  S'ha reconstruït el parament 
de ponent, amb bloc de formigó vist. La coberta del buc posterior de les cases és de fibrociment.  
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5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Façanes incloent el tractament del parament i totes les obertures. Volumetria del buc de dos 
aiguavessos situat al nord-est. Volumetria del primer aiguavés del buc de les cases antigues, 
situat al sud-oest. Teula canalera del frontis i dels bucs situats a la part posterior de les cases. 
Buc adossat al nord-oest de les cases antigues inclosa la seva cisterna adossada. Carrera i 
paret de pedra en sec que la limita. Forn de pa. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS 

Reparar els desperfecte del parament del frontis de les cases. Rehabilitar l'interior de les cases 
antigues. Donar un tractament tradicional, paredat de pedra i referit, al parament de bloc de 
formigó vist, situat al costat sud-oest de les cases. Substituir la coberta de fibrociment del buc 
posterior de les cases i la del porxo del forn de pa per coberta de teules. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES 

Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració.  Sense perjudici del 
compliment de la resta de paràmetres urbanístics s'admet l'ampliació del buc de les cases 
antigues en la seva façana nord-oest. L'altura d'aquest cos no podrà superar l'altura corresponent 
al primer aiguavés, la coberta serà de teula àrab i el tractament del parament i de les obertures 
s'ajustarà al model tradicional del conjunt. 

6. DEFINICIÓ DE LA ZONA DE PROTECCIÓ 

 

Es delimita com a zona de protecció una franja envoltant les cases amb el concret traçat que figura a la 
documentació gràfica adjunta. En aquesta zona no es podrà fer cap tipus d'edificació a excepció de les indicades en 
l'apartat d'intervencions admissibles. 

SR-11 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 
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SR-11 FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Son Duran d'en Conrado CODI SR-12 

TIPOLOGIA Possessió 

ÚS ACTUAL Residencial, agrícola-ramader 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Carretera Ma-3222, camí des Calderers 

COORDENADES UTM X: 505629  Y: 4380830 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A006006220000JT 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, a l'oest del camí des Calderers, a la zona aturonada de la serra des Cavall. 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Cases de possessió organitzades en bloc. El buc principal presenta dos aiguavessos i dues altures, el parament es 
troba paredat en verd i referit, amb un cadenat central de marès, la canal és de giny i la coberta és de teula àrab. 
Dos pinacles rematats per esferes coronen els extrems de l'anguila de la teulada. 

Tres escalons donen accés a una carrera elevada on hi ha un emparrat de ferro sostingut per dos pilars 
quadrangulars de marès i puntals de ferro. A la cara interior de cadascun dels pilars s'observa un escut inscrit, el 
situat a ponent sense acabar. 

El portal d'accés, situat al cadenat de marès que divideix el frontis, és d'arc de mig punt amb llindar de pedra i 
dovelles i brancals de marès. Té dues finestres a cada costat i una cisterna de capelleta adossada a la paret. Al 
porxo hi ha cinc finestres amb ampit motllurat de marès, sent la central i les dues dels extrems les obertures 
originals i més amples que les posteriors. A la façana de llevant es conserva l'obertura de l'antiga pallissa. 

Al costat de ponent de les cases s'adossa transversalment una construcció d'una planta i un aiguavés, originalment 
destinada a estables i avui rehabilitada. Al cantó nord-est de les cases hi destaca un contrafort. 

Davant les cases hi ha una construcció rectangular, potser una antiga portassa, d'una planta i coberta plana amb 
terrat al qual es pot accedir per una escala adossada. Al llevant de les cases es localitza una gran era, de 22 m de 
diàmetre i amb un marge de sustentació paredat en sec, de dos metres d'altura, en el seu costat de migjorn. 

CRONOLOGIA Segle XVIII-XX 

BIBLIOGRAFIA GEM IV, p. 358 XVI p.312-354. 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS 

Les cases i les edificacions auxiliars han estat rehabilitades. S'han adossat dues porxades a la 
façanes de llevant i de migjorn de les cases. S'ha reestructurat l'antiga portassa obrint-se una 
galeria de dos arcs carpanells rebaixats en la seva façana de migjorn. Les solls han estat 
transformades en cotxeries. 
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5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

B 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria, estructura i façana principal incloent el tractament del parament, referit amb el 
cadenat central de marès vist, i totes les obertures. Pilars quadrangulars de l'emparrat. Era 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS - 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació. 

6. DEFINICIÓ DE LA ZONA DE PROTECCIÓ 

 

Es delimita com a zona de protecció una franja envoltant les cases amb el concret traçat que figura a la 
documentació gràfica adjunta. En aquesta zona no es podrà fer cap tipus d'edificació. 

 

SR-12 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 
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SR-12 FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Son Gil CODI SR-13 

TIPOLOGIA Possessió 

ÚS ACTUAL Residencial, agrícola-ramader 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Camí des Calderers 

COORDENADES UTM X: 505992  Y: 4380930 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A006006230000JF i 07049A006006230001KG 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, a l'est del camí des Calderers, als costers sudoccidentals del puig de 
Bonany. 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Cases de possessió que han sofert nombroses intervencions i reestructuracions. Les cases originals tenen dues 
plantes d'altura i dos aiguavessos i coberta de teula àrab, amb la façana principal orientada cap el sud-oest, on 
s'obria un portal d'arc de mig punt avui allindat. Corona la coberta un fumeral de llivanya. La façana nord-est presenta 
un portal allindat entre contraforts, així com distintes finestres i una porxada adossada, de nova construcció. Davant 
aquesta façana hi ha una franja d'emmacat que continua en el trespol dels estables, de dos aiguavessos i disposats 
transversalment respecte de les cases al seu costat nord-est. Al buc dels estables s'adossa una porxada amb un 
forn de pa. A l'altre costat de les cases (nord-oest) es localitza la pallissa, a la qual es pot accedir per una escala 
exterior. 
 
Al segle XIX es construiren unes noves cases per a ús dels senyors al costat sud-est de les cases velles. El nou 
buc té tres plantes d'altura. Els paraments es troben referits i decorats mitjançant faixes blanques que destaquen 
les línies d'imposta i les cantoneres i emmarquen les obertures. Aquestes són allindades i presenten una disposició 
simètrica. La cornisa és motllurada, la canal de giny i la coberta de teula àrab, amb quatre aiguavessos. A la façana 
principal (sud-est) hi ha el portal principal flanquejat per finestres balconeres a la planta baixa, tres finestres a la 
planta pis i tres finestrons apaïssats al porxo. Aquest esquema, amb dues obertures per planta, es repeteix a la 
façana sud-oest, davant la qual es localitza un petit espai enjardinat. Corona la coberta un fumeral de llivanya. A la 
dreta de la façana principal s'adossa un buc d'una altura i un aiguavés dedicat a portassa, amb una obertura d'arc 
escarser. 
 
Les  antigues solls, amb una cisterna amb abeurador al costat, i algunes edificacions auxiliars aïllades completen el 
conjunt d'edificacions. 
 

CRONOLOGIA Segle XVII-XX 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES, p.65 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Regular. La casa dels senyors presenta algun crull vertical i alguns desperfectes a la cornisa 
(façana nord-est). Els paraments de les edificacions presenten nombrosos pegats de ciment. 

INTERVENCIONS 

S'han afegit distints cossos i porxades moderns a la façana sud-oest de les cases velles. S'han 
renovat algunes cobertes de les dependències dedicades a estables i pallisses, sobre bigues i 
elements prefabricats  de formigó. S'han practicat noves obertures. A les cases dels senyors 
s'han instal.lat tancaments d'alumini a la planta baixa i pis de la façana principal i a la planta 
baixa de la façana sud-oest  
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5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

B 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria, estructura i façanes, incloent totes les obertures de les façanes sud-oest i sud-est de 
la casa dels senyors i el tractament de decoratiu de faixes verticals i horitzontals. Portassa. 
Espai enjardinat del cantó sud-oest de les cases dels senyors. Fumerals de llivanya de la 
coberta de les cases. Emmacat de la façana nord-est i dels estables. Forn de pa. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS 

Reparar els despeferctes de cornises i façanes de les cases dels senyors. Substituir els 
tancaments d'alumini per fusteria tradicional. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES 

Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació. S'admet l'eliminació dels cossos i porxades 
adossades a la façana sud-oest de les cases velles i de la porxada adossada al nord-est de les 
mateixes cases. 

6. DEFINICIÓ DE LA ZONA DE PROTECCIÓ 

 

Es delimita com a zona de protecció una franja envoltant les cases amb el concret traçat que figura a la 
documentació gràfica adjunta. En aquesta zona no es podrà fer cap tipus d'edificació. 

 

SR-13 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 
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SR-13 SON GIL 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Horta CODI SR-14 

TIPOLOGIA Possessió 

ÚS ACTUAL Residencial, agrícola-ramader 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Camí d'Horta 

COORDENADES UTM X: 503314  Y: 4380220 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A003003940000JH 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, a l'extrem oriental de l'anomenada serra d'Horta, a prop del límit amb el 
terme de Montuïri. 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Cases de possessió organitzades en un eix longitudinal disposat entre el nord-oest i el sud-est, costat en el qual es 
situa el capcer amb l'entrada principal. El buc principal té dues altures, dos aiguavessos i coberta de teula àrab 
(aiguavés sud-oest) i de fibrociment (aiguavés-nord-est). A la coberta de l'aiguavés nord-est s'observa es troba 
fumeral de llivanya. Els paraments es troben paredats en verd i referits. Una teula canalera recull l'aigua de la façana 
sud-oest. El portal és d'arc de mig punt amb dovelles de marès i brancals de pedra i, té una finestra atrompetada a 
un costat. A la clau del portal hi ha un escut i a damunt hi ha una inscripció: Año 1774. Un cadenat de marès marca 
la separació de crugies i és interromput  aI primer pis per un rellotge de sol que es troba flanquejat a cada costat per 
una finestra amb ampit motllurat, emmarcades amb carreus de marès.El portal és cobert  per una porxada 
sostinguda per dos pilars i s'hi accedeix per una escala de pedra de nou escalons. 

A I'interior de la possessió cal destacar, entrant per el portal principal, un arc carpanell que dóna accés a una  sala 
amb un arc carpanell molt rebaixat. A la planta superior s'ha de destacar un arc d'estil gòtic, mixtilini amb escut a 
la clau. El sostre interior és de bigues de fusta. 

Al costat sud-oest de les cases s'adossa una porxada moderna amb un forn de pa mentre que al nord-est hi ha 
algunes dependències que han estat reconvertides, apreciant-se l'imprompta de l'arc d'una antiga portassa, avui 
parcialment cegat. A la portassa s'adossen distintes dependències, paredades en verd, amb portals allindats i 
emmarcats en marès, coberta de teules i altures decreixents. 

La façana del capcer nord-oest, a la qual s'ha adossat una porxada moderna,  limita amb un espai tancat per una 
paret en verd de gran altura. S'ha accedeix al tancat per un portal d'arc carpanell rebaixat emmarcat en marès situat 
en el seu costat nord-est. Al costat d'aquest accés s'ha construï't un contrafort nou. 

A la planta baixa de la façana nord-est hi ha el portal original de mig punt amb dovelles de marès amb molt de 
regràs, brancals i carcanyols de marès, actualment cegat. A la planta superior, una de les dues finestres també ha 
estat cegada. Perllongant aquesta façana es troba el mur corresponent al tancat posterior.  

Enfront la façana principal hi ha una cisterna de capelleta,  tancada per una porta de fusta amb reixeta metàl.lica. 
Per la seva banda enfront de l'antiga portassa hi ha un aljub  de planta rectangular, de dimensions de 8 x 5,5 m. 
Sobre l'aljub es disposa un coll  de capelleta de forma quadrangular, de carreus de marès i referit. S'hi adossa un 
abeurador de dues piques rectangulars de marès. 

CRONOLOGIA Segle XVI-XX 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES, p. 66 
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4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS 

Les cases han sofert nombroses intervencions de les quals cal destacar la del segle XVIII que 
afegí l'aiguavés del sud-oest de les cases i situà l'accés principal al capcer del sud-est. La 
reforma del segle XX reordenà totes les edificacions de la façana nord-est donant lloc a un conjunt 
de terrasses. S'han rehabilitat els paraments, s'han construït porxades a les façanes nord-oest, 
sud-oest i sud-est i s'han instal.lat cobertes de fibro-ciment. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

B 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria, estructura i façanes sud-est i nord-est del buc principal de les cases. Tancat 
posterior amb portal d'arc carpanell rebaixat. Fumeral de llivanya. Forn de pa. Arcs carpanells i 
arc d'estil gòtic de l'interior. Buc de l'antiga portassa i de les edificacions adossades al nord-est 
de la mateixa, d'altures decreixents. Aljub amb cisterna de capelleta i cisterna de capelleta de la 
carrera. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS 

Substituir la coberta de fibrociment de l'aiguavés nord-est per coberta de teula àrab. Substituir la 
canal de fibrociment del mateix aiguavés. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació 

 

SR-14 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 
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SR-14 FOTOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 
 

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ es Serral CODI SR-15 

TIPOLOGIA Casa de pagès 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 
2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Camí d'Horta 

COORDENADES UTM X: 502794  Y: 4380100 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A003003650000JB 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, a l'extrem occidental de l'anomenada serra d'Horta, a prop del límit amb el 
terme de Montuïri. 

3. DESCRIPCIÓ 
Cases de pagès orientades al sud-est i disposades amb forma de L, amb una carrera escalonada. El cos principal 
presenta dues plantes d'altura i dos aiguavessos. Els paraments es troben paredats en verd i parcialment referits, la 
recollida de les aigües es fa mitjançant una teula canalera i la coberta és de teula àrab. El portal principal és d'arc 
de mig punt, amb dovelles i esquadres de marès, decorat per una faixa de calç. La façana principal no presenta més 
obertures a excepció d'un finestró. Al  costat esquerre del portal hi ha una pica per rentar i a la dreta una cisterna de 
capelleta. Al porxo del capcer del sud-oest hi destaca un finestra emmarcada en marès, d'ampit motllurat. 
Disposat tranversalment respecte de les cases hi ha un segon buc, d'una sola planta, un sol aiguavés i coberta de 
teula àrab. Hi destaca una cisterna empotrada a la paret, amb pica rectangular al seu costat. Presenta l'entrada, 
d'arc escarser i emmarcada en marès, al capcer del sud-est. Al seu costat dret hi ha un forn de pa. 
A pocs metres davant les cases es conserva una edificació auxiliar d'una sola planta i una aiguavés, amb porxada al 
costat de migjorn. Al costat esquerra del camí d'accés hi ha un pou de planta circular i coll paredat en verd. 

CRONOLOGIA Segle XVII-XVIII 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo. Les cases han estat rehabilitades. 

INTERVENCIONS 
S'ha renovat la coberta i les canals. S'ha instal.lat una porxada sobre el portal i la cisterna del 
racó. Al buc transversal destinat a portassa s'ha renovat la coberta, s'ha obert una nova finestra i 
s'ha construït un banc adossat al buc transversal. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria, estructura i façanes del buc principal i del cos transversal. S'inclou el tractament del 
parament i totes les obertures. Cisterna de capelleta del racó i pica de rentar. Cisterna empotrada 
i pica al cós transversal. Sistema de recollida d'aigües per teules canaleres. Carrera escalonada. 
Forn de pa. Edifici auxiliar amb porxada. Pou del camí, de planta circular. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS 

Homogeneïtzar el tractament del parament del frontis principal, seguint el model del referit 
existent 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració 
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SR-15 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Horteta CODI SR-16 

TIPOLOGIA Possessió 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Camí d'Horta 

COORDENADES UTM X: 503763  Y: 4379765 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A004005900000JE 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, a l'extrem meridional de la serra del Ca Tos, a prop del creuer entre el camí 
d'Horta i la carretera de Manacor 

3. DESCRIPCIÓ 
Les cases  i les edificacions auxiliars s'organitzen en forma de L encara que una part d'elles, el cos de llevant, es 
troba enrunat i sense coberta..  

Les cases pròpiament dites són un edifici de tres plantes i dos aiguavessos orientat al sud-est. El frontis presenta 
una disposició simètrica de les obertures, els paraments es troben paredats en verd i referits, la canal és una 
canaleta de marès i la coberta és de teula àrab. Una escalonada de tres escalons precedeix el portal principal, d'arc 
de mig punt amb brancals, dovelles i carcanyols de marès. El llindar és de pedra i es troba flanquejat per una 
finestra a cada costat. Al primer pis hi ha una finestra balconera, amb una inscripció a la clau "Edificadas en 1826", 
que està flanquejada per una finestra amb ampit motllurat a cada costat. Al porxo hi ha tres finestres amb ampit 
motllurat. Totes les obertures es troben emmarcades en marès i són allindades, excepte el portal principal d'arc 
redó. De I'interior de la casa es pot destacar, a I'entrada, un arc carpanell amb dovelles de marès i una cisterna.  

Al costat de llevant de les cases s'adossa un buc destinat antigament a magatzem o pallissa. També té tres 
plantes d'aItura. S'hi adossa una escala sota la qual es troba, en planta baixa, l'accés allindanat. Al pis hi ha dues 
finestres noves i al segon pis hi ha una obertura cegada. En aquest cos segurament es situava l'oratori privat 
documentat al segle XIX.  

Al costat de ponent de les cases s'adossa un buc de carreus de marès, de dues plantes i tres crugies, la primera 
de les quals és un cos de coberta plana amb terrassa amb balustrada de la qual destaca en la planta baixa un arc 
carpanell. A la planta pis de la segona crugia hi ha una galeria de tres arcs de mig punt. 

Les edificacions auxiliars com el celler i la portassa es disposaven transversalment a les cases, en el cos de 
llevant. Es troben enrunades i només es conserven els paraments de façana, paredats en verd i amb cadenes 
cantoneres de marès i alguns arcs interiors. Hi destaquen l'arc carpanell de la portassa i una de les obertures 
allindades del celler, a la clau de la qual s'observa la inscripció d'una data: 1865. 

L'espai limitat pels dos cossos presenta algunes marjades mentre que una gran escala adossada a les edificacions 
auxiliars permet l'accés a la zona sud d'aquest àmbit en la qual es troba un pou amb capelleta de marès, en forma 
d'arc apuntat. 

CRONOLOGIA Segle XIX (1826) 

BIBLIOGRAFIA Byne , A. y M. Stapley  , Casas y jardines de Mallorca 
4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo per al buc principal de les cases. Enrunat pel cos d'edificacions auxiliars situat a llevant 

INTERVENCIONS 
La coberta del buc de ponent fou reduïda eliminant el tram de teulada que cobria la galeria. Part 
del buc transversal corresponent a les antigues dependències auxiliars ha estat transformat en 
jardins i s'hi ha construït una piscina. 
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5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

B 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria, estructura i façanes, incloent el tractament del parament i totes les obertures. 
Sistemes de recollida d'aigua de les cases. Arc carpanell i cisterna de l'interior de les cases. 
Zona marjada davant les cases i escala adossada a les edificacions auxiliars. Pou del camí.  

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Recuperació de les cobertes de les edificacions auxiliars del cos del llevant 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES 

Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació. S'admet la recuperació de la coberta de 
teula àrab de la galeria situada al ponent de les cases. S'admet la reobertura de la finestra 
cegada del porxo situat al llevant de les cases. 

6. DEFINICIÓ DE LA ZONA DE PROTECCIÓ 

 

Es delimita com a zona de protecció una franja envoltant les cases amb el concret traçat que figura a la 
documentació gràfica adjunta. En aquesta zona no es podrà fer cap tipus d'edificació. 

 

SR-16 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 
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SR-16 FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ  

DENOMINACIÓ s'Hostalet CODI SR-17 

TIPOLOGIA Possessió 

ÚS ACTUAL Residencial, agrícola-ramader 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Carretera de Manacor, Km 34,8 

COORDENADES UTM X: 504231  Y: 4379500 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A004007390000JD 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, al costat de la carretera de Manacor, al coster sud-oest del puig des Cero 

3. DESCRIPCIÓ 

Cases de possesió orientades al sud-est disposades en bloc amb carrera davantera que les separa de l'hort. El buc 
principal té dos aiguavessos i dues plantes, els paraments paredats en verd i referits amb cadenes cantoneres de 
marès de bon tall. Clou la façana una cornisa de caps de teula. La canal és de giny i la coberta és de teula àrab. 
S'hi localitza un fumeral de llivanya. El parament presenta un cadenat central de marès on es localitza el portal i 
una de les finestres del porxo. El portal és d'arc de mig punt, s'hi accedeix gràcies a dos escalons i presenta un 
pedrís a cada costat. A la planta baixa s'obren dues finestres, de construcció posterior, i s'observa la imprompta de 
dos finestrons. Al porxo es troben tres finestres amb ampit motllurat. Totes les obertures es troben emmarcades en 
marès. Sobre la finestra central s'observa un requadre amb una data inscrita: 1772 i al carreu situat just davall la 
mateixa finestra s'insciu un nom de dícil lectura: "LLORENÇ" ? . Al costat esquerra de les cases s'adossa un buc 
de construcció posterior, probablement un celler, que es troba enrunat i sense la teulada, que era d'un sol aiguavés 
dirigit cap el sud-oest, façana en la qual s'obria una galeria dividida per pilars de marès, posteriorment paredada 
amb carreus de marès. Té una accés allidant a la façana principal mentre que a la façana posterior una escala dona 
accés a un portal d'arc escarser. 

Davant la carrera hi ha una cisterna de planta circular, amb el coll de marmolina i brancals de ferro. Un paretó 
separa la carrera de l'hort. Al nord-est de la carrera hi ha una porxada amb un forn de pa, mentre que al sud es 
localitzen algunes construccions auxiliars destinades a solls i magatzems, d'una planta i un sol aiguavés. Una 
cisterna adossada a aquesta edificació i un pou de coll circular amb brancals i abeurador  de marès situat a l'altre 
costat del camí completen el conjunt. 

CRONOLOGIA Segle XVIII (1772) 

BIBLIOGRAFIA  
4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo pel buc principal de les cases. Enrunat per a l'edificació adossada al sud-oest del buc 
principal i per a les edificacions auxiliars del sud de les cases. 

INTERVENCIONS 
Al costat nord-oest s'ha adossat una porxada amb teulada sobre bigues de formigó. El mateix 
tractament s'ha donat a la coberta del forn de pa. S'ha referit el sòcol del frontis de les cases amb 
ciment modern. 

 



78 

 
 

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

B 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria, estructura i façanes, incloent el tractament del parament, paredat en verd i referit i 
totes les obertures. Cornisa de caps de teula i fumeral de llivanya. Buc de l'antic celler. Carrera 
davantera de les cases i paret de tancament de la mateixa. Forn de pa. Cisterna de coll circular. 
Edificacions auxiliars situades al sud de les cases, cisterna adossada a les edificacions auxiliars 
i pou del camí. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS 

Restituir la coberta del buc situat al sud-oest de les cases, conservant la direcció sud-oest de 
l'aiguavés. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació. 

6. DEFINICIÓ DE LA ZONA DE PROTECCIÓ 

 

Es delimita com a zona de protecció una franja envoltant les cases amb el concret traçat que figura a la 
documentació gràfica adjunta. En aquesta zona no es podrà fer cap tipus d'edificació. 

 

SR-17 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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SR-17 FOTOGRAFIA  
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Son Dixopta CODI SR-18 

TIPOLOGIA Possessió 

ÚS ACTUAL Residencial, agrícola-ramader 

AUTORIA Llorenç Ferragut, promotor de la reforma de 1903 

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Camí de Son Dixopta 

COORDENADES UTM X: 503731  Y: 4379220 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A005009740000JD 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, al costat de la carretera de Manacor, a la part occidental del turó de Son 
Dixopta, a prop del límit amb el terme de Montuïri. 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Cases de possessió disposades en bloc. El buc principal presenta dos aiguavessos i dues altures. Els paraments 
es troben paredats en verd i referits, amb macolins incrustats a les juntes. La cornisa és motllurada i la coberta és 
de teula àrab. La façana s'orienta al migjorn i presenta una disposició d'obertures simètrica. Al cantó esquerra 
superior s'observa un rellotge de sol orientat. A la planta baixa hi ha un portal central amb una finestra a cada 
costat. El llindar és de pedra i la llinda del portal està sobresortida i conserva la rajola amb l'antiga numeració i una 
inscripció amb l'any de la reforma: 1903. Al porxo hi ha tres finestres. Totes les obertures estan emmarcades amb 
carreus de marès.   

Al costat esquerra s'adossa un cos secundari amb una portassa protegida per una porxada moderna. En aquesta 
estança es conserva l'antiga premsa del vi. Al costat dret de les cases s'adossa el cup, protegit amb coberta de 
teules. Té unes dimensions interiors de 2,3 x 1,1 m i una gruixa de les parets de 0,4 m. Es troba precedit per tres 
graons. Una segona portassa d'arc carpanell es localitza a la dreta del cup. Els paraments són de marès i la 
coberta de teula àrab, d'un aiguavés.   

De l'interior de les cases destaca el trespol de la planta baixa, de ciment amb un carreró emmacat, i l'arc que 
separa les dues crugies. És un arc carpanell sobre capitells motllurats que presenta inscrites a la clau la data de la 
reforma (1903) i les inicials del promotor de l'obra: LF (Llorenç Ferragut). 

Davant la carrera de la possessió hi ha una cisterna de capelleta i al costat del camí d'accés es troba una gran era, 
de 16 m de diàmetre i una marjada de 1,6 m d'altura, paredada en sec. 

CRONOLOGIA Segle XX (1903) 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS Les cases foren reformades al 1903. S'ha renovat la coberta del cup, sobre bigues de formigó i 
s'ha construït una porxada a la portassa de l'esquerra. 
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5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

B 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria, estructura i façanes del buc principal de les cases, incloent el tractament del 
parament, referit amb macolins incrustats a les juntes, i totes les obertures. Rellotge de sol. Cup 
i premsa de vi. Portasses adossades al llevant i al ponent. Cisterna de capelleta i era. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS - 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació 

SR-18 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFIA 
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SR-18 FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ  

DENOMINACIÓ Cugulutx d'en Pallasso CODI SR-19 

TIPOLOGIA Possessió 

ÚS ACTUAL Residencial, agrícola-ramader 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Desviament de la carretera Palma-Manacor 

COORDENADES UTM X: 504426  Y: 4378650 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A005000550000JZ 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, a les elevacions situades al sud de la carretera de Manacor, entre Son 
Dixopta i s'hort de Cambuix 

3. DESCRIPCIÓ 
Cases de possessió de dos aiguavessos i dues altures, amb el parament paredats en verd i referits. La cornisa és 
una llivanya de marès, la canal és de giny i la coberta és de teula àrab. La façana principal presenta una disposició 
simètrica de les obertures, amb un portal central d'arc escarser, flanquejat per una finestra i un finestró. Al porxo 
s'obren tres finestres alineades amb les obertures anteriors. Totes les obertures es troben emmarcades en marès. A 
la dreta del portal s'adossa a la façana una cisterna de capelleta. El capcer de ponent presenta al segon aiguavés 
una obertura en planta baixa i l'obertura corresponent a la pallissa, ambdues allindades i emmarcades en marès. 
 
A la dreta del cos principal de les cases s'adossa un forn de pa de forma circular i coberta plana. Davant ell hi ha 
una porxada amb coberta de nova construcció, de teules sobre bigues de formigó. Al cantó esquerre d'aquesta 
porxada es localitza un rellotge de sol orientat, posseiblement siutat originàriament en un altre indret. Al migjorn de 
la porxada s'adossa una segona porxada de menors dimensions. Davant les cases hi ha un rentadors i el coll d'un 
pou amb brancals de marès on s'observa una data inscrita: 1958. A la part posterior del forn de pa també es 
localitza una segona inscripció amb la data de construcció: "Año 1885". 
 
Al costat de tramuntana s'adossa de forma transversal un buc d'una planta i un aiguavés, possiblement el celler. Té 
una obertura allindada a la façana del nord a la qual s'accedeix mitjançant quatre escalons. Al sud-est de les cases 
hi ha una edificació auxiliar paredada en verd i referida, d'una altura i un sol aiguavés. 
 

CRONOLOGIA Segle XIX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo. Les cases han estat rehabilitades 

INTERVENCIONS 
S'han renovat les cobertes del buc principal i les carreres a l'entorn de la casa. S'han construït 
porxades sobre bigues de formigó davant el forn de pa i al capcer de ponent de les cases. La 
cisterna de capelleta ha estat referida, pintada de blanc i coberta de teules. 

 



84 

 
 

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

B 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria, estructura i façanes del buc principal, incloent el tractament del parament. Rellotge 
de sol. Cisterna adossada a les cases. Teules canaleres de les façanes de tramuntana. Forn de 
pa i porxades adossades al forn. Rentadors i pou situat davant les cases. Edificació auxiliar 
aïllada al sud-est de les cases. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS - 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació 

 

SR-19 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA  
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SR-19 FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Hortella Vell CODI SR-20 

TIPOLOGIA Possessió 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 
2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Camí d'Hortella Vell 

COORDENADES UTM X: 505214  Y: 4379100 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A005012220000JW 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, sobre un turó situat al costat del camí d'Hortella, al sud-est del terme. 

3. DESCRIPCIÓ 
Cases de possessió disposades en torn una clastra interior de forma quadrangular que aglutina les cases i una 
sèrie de depèndencies agropecuàries, entre elles el celler.  

El buc principal de les cases presenta una planta i un aiguavés al frontis i dues plantes al costat sud-oest com a 
conseqüència de la seva adaptació al desnivell del terreny. Els paraments es troben paredats en verd i la coberta és 
de teula àrab. La façana principal s'orienta al sud-est. S'hi localitza el portal forà, d'arc de mig punt amb dovelles 
amb molt de regràs i carcanyols de marès, amb un pedrís a cada costat. Damunt la clau hi ha un escut. AIs seus 
costats hi ha diversos finestrons, un d'ells amb ampit motllurat, i una obertura gran corresponent a la pallissa. Al 
seu costat hi ha un annex amb una altra finestra quasi idèntica que correspon al magatzem. Les obertures es 
troben emmarcades en marès. La façana sud-oest presenta dos portals i una sèrie de finestres i finestros, algunes 
d'elles de nova construcció. Al portal de l'esquerra s'hi accedeix per una doble escala simètrica, de nova 
construcció. 

A través d'un arc carpanell s'accedeix a la clastra. En el cantó de migjorn, en un espai tancat per un paretó es 
localitza un aljub amb un coll de cisterna quadrangular amb brancals i travesser de marès. Al costat nord-oest una 
porxadeta es situa davant un portal d'arc escarser rebaixat. Dintre de la porxada es localitza un forn de pa i sobre un 
dels pilars de la porxada hi ha un rellotge de sol que ha estat canviat del seu lIoc original. Al cantó nord-oest de la 
clastra s'hi localitza el coll d'un pou amb una pica reconvertida en jardinera. 

El celler ocupa el buc del costat nord-oest de les cases i presenta dues altures. El parament es troba paredat en 
verd i referit de calç, la cornisa és una llivanya de marès i una filera de teules i la coberta, de dos aiguavessos és de 
teula àrab. A la planta baixa trobam dos portals d'arc escarser i cinc finestrons atrompetats. Al porxo hi ha set 
finestres amb ampit motllurat. Totes les obertures es troben emmarcades en marès. L'interior es composa de cinc 
trams separats per grans arcs carpanell rebaixats, amb dovelles de marès, i coberts per volta d'aresta. A una de les 
claus de volta hi ha una data inscrita: 1847. A l'exterior, al costat d'un dels portals s'observa una anella fermadora. 

Davant la façana principal de les cases hi ha una construcció auxiliar, d'una planta i un aiguavés, paredada en verd i 
coberta de teula àrab i un poc més lluny es localitza l'era , de 20 m de diàmetre i un marge de sosteniment  en el 
seu costat sud que assoleix una altura de 2,5 m i presenta una filada de dalt. 

CRONOLOGIA Segle XVIII-XX 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES, p. 66. GEM VII, p. 43 XVI p. 312-354. Mel i Sucre 112, 158. 
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4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo. El parament presenta alguns desperfectes en el frontis principal. 

INTERVENCIONS 

S'han practicat noves obertures, especialment a la façana sud-oest,  i s'han renovat algunes 
cobertes com la del buc del portal forà. S'ha reformat el celler. El buc situat al nord-oest de la 
clastra és de nova construcció. El repartiment en quatre propietats ha donat lloc a la 
compartimentació corresponent a la nova situació, visible en les noves obertures practicades i en 
la compartimenació del celler. S'ha adossat una construcció de marès i coberta de fibrociment a 
l'era 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

B 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria, estructura i façanes, incloent el tractament del parament i totes les obertures que 
conserven les característiques pròpies de l'arquitectura tradicional. Celler amb arcs carpanells 
rebaixats i volta d'aresta. Clastra. Aljub de la clastra. Pou i pica del cantó nord-oest de la clastra. 
Forn de pa i rellotge de sol. Portal forà. Edifici auxiliar d'una planta i un aiguavés situat davant les 
cases. Era. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS 

Eliminar el cos de blocs de formigó referits adossat a la façana nord-est de la clastra, entre el 
forn de pa i el pou. Eliminar l'armariet de bloc de formigó referits situat dintre de la clastra, al 
costat esquerre del portal forà. Eliminar el buc de marès i coberta de fibrociment adossat a l'era.. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació. 

6. DEFINICIÓ DE LA ZONA DE PROTECCIÓ 

Es delimita com a zona de protecció una franja envoltant les cases amb el concret traçat que figura a la 
documentació gràfica adjunta. En aquesta zona no es podrà fer cap tipus d'edificació. 

SR-20 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 
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SR-20 FOTOGRAFIA 
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SR-20 FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Molí d'en Martí Gran, d'en Fideuer o d'en Peris CODI MO-1 

TIPOLOGIA Molí de vent fariner amb les moles al sostre superior 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Amistat 24 

REFERÈNCIA CADASTRAL 000600900ED08D0001BM 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, al nord del poble, a la zona coneguda com es Turó 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Torre de molí de planta circular que s’aixeca sobre un cintell, totalment reestructurat, amb edificacions adossades a 
cada costat.  El parament és en verd, deixant parcialment vista la pedra, i referit amb ciment modern. La coberta de 
la torre és de capell. L’accés al molí es realitza a través d’una escala, amb barana de balustrada que també tanca la 
terrassa situada davant el portal. El portal és allindat i presenta a la seva dreta una ampla finestra, trobant-se 
ambdues obertures emmarcades per una faixa referida i pintada de blanc. La terrassa del cintell també és closa per 
una balustrada.  La torre del molí té un portal d’accés allindat i emmarcat per una faixa de referit  i a la part superior 
de la torre s'hi obre un petit finestró.  

 

CRONOLOGIA Segle XIX. Durant la postguerra s'hi instal.là una fàbrica de fideus. 

BIBLIOGRAFIA 

Catàleg dels molins de vent fariners (fitxa 299). Consell de Mallorca. 

GEM  XV , p. 338; GUIA POBLES, p. 36. 

Els molins fariners a Mallora. Mel i Sucre n 112. p 13-20 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo per a la torre del molí. La base del molí es troba totalment desfigurada per les reformes 
sofertes. 

INTERVENCIONS Totalment reestructurat abans de 1991. Ha estat restaurat recuperant-se el capell, de zinc, i 
l'antenada, de graelles de fusta. Sota el finestró superior s'ha instal.lat un rellotge de sol modern. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

B 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR La torre del molí, amb tots els seus elements característics: portal, finestró, capell i antenada 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Recuperar l'aterracat tradicional de la torre del molí, de morter de fang. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació.  
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MO-1 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Molí de Cas Puput o d'en Maneta CODI MO-2 

TIPOLOGIA Molí de vent fariner amb les moles al sostre superior 

ÚS ACTUAL Desús 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS camí de sa Bastida 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A009002300000JP 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, al nord des poble en la zona del turó des Revellar 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Torre de molí de planta circular que conserva una alçada de les parets d'uns 4,5 metres, sense base ni coberta. Té 
un diàmetre interior de 2,4 m i la gruixa de les parets és de 0,9 m, presentant un petit eixamplament o repeu a la 
base. Al costat de migjorn dos escalons de pedra precedeixen el portal d'accés, allindat, emmarcat en marès i amb 
llindar de pedra. Té unes mides de 1,6 m x 0,6 amb una segona obertura sobre el seu eix, de 0,6 x 0,6 m que es 
troba parcialment cegada. A la llinda es conserven dos troncs d'ullastre. Els paraments es troben paredats en verd 
conservant-se a l'interior restes del referit amb morter de calç. 
 
A I'interior es conserva una escala de caragol amb tretze escalons de pedra així com les mènsules de pedra que 
sostenien el sostre de les moles. A nivell del sòl s'observa un armariet. 
 
A un nivell inferior respecte del molí  es localitza una casa de pagès totalment enrunada. Al costat del portal de la 
casa es conserva una de les moles del molí, escapçada i emprada com a taula. 
 

 

CRONOLOGIA Segle XIX 

BIBLIOGRAFIA 
Els molins fariners a Mallora. Mel i Sucre n 112. p 13-20 

Catàleg dels molins de vent fariners (fitxa 300). Consell de Mallorca 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Dolent, es troba enrunat 

INTERVENCIONS  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

B 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Els paraments de la torre del molí i la seva obertura d'entrada amb els escalons d'accés, 
l'obertura sobre el portal i l'escala de caragol interior. Mènsules del pis. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Rehabilitació integral de la torre del molí, restaurant el sistema de coberta 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació 
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MO-2 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Molí de Can Teixidor o d'en Prudenci CODI MO-3 

TIPOLOGIA Molí de vent fariner amb les moles al sostre superior 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Mirador 15 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3233234ED0833S0001OK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, al nord des poble, a la zona coneguda com es Turó. 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Torre de molí circular sense base situada a un espai empedrat entre edificacions residencials. S'hi accedeix per un 
portal allindat emmarcat en marès i precedit per dos escalons. Al costat oposat la torre té un finestró emmarcat 
amb marès. A l’interior, referit de ciment i amb trespol enrajolat, es conserva l’escala de caragol de pedra i les 
jàsseres de fusta amb el bassi del pis de les moles. L'altura de la torre és de 6,5 m i el seu diàmetre interior és de 
2,6 m.  El parament es troba paredat en verd i referit. La coberta és plana amb terrat. No conserva la maquinària. Al 
jardí es localitzen les dues moles, emprades com a taules, i el cap de mort. La mola superior té un diàmetre de 
1,36 m i una gruixa de 0,19 mentre que les dimensions de la inferior són 1,33 i 0,11 m. 

 

CRONOLOGIA Segle XIX. Deixà de funcionar al 1920. 

BIBLIOGRAFIA 

GUIA POBLES, p. 37 

Els molins fariners a Mallora. Mel i Sucre n 112. p 13-20 

Catàleg dels molins de vent fariners (fitxa 298). Consell de Mallorca. 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS Ha estat rehabilitat restaurant-se el referit del parament. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

La torre del molí, amb els escalons i el portal d'accés, el finestró. Escala de caragol i jàsseres 
amb bassi. Moles situades a l'exterior. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS - 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació 
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MO-3 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Molí d'en Reüll CODI MO-4 

TIPOLOGIA Molí de vent fariner amb les moles al sostre superior 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Lluna 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3833003ED0833S0001IK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, a l'est del poble a la zona coneguda com es Barracar 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Molí amb torre de planta circular, amb una altura de 6,6 m i un diàmetre interior de 2,65 m. El parament es troba 
paredat en verd i referit amb morter de ciment. La coberta és plana, de revoltons. 

S'accedeix al molí mitjançant tres escalons i té un portal allindat, emmarcat amb carreus de marès. També s'hi 
obren dos finestrons, un d'ells sobre el portal. A l’interior hi ha una escala de caragol de pedra. No conserva la 
maquinària però a l'exterior es conserven les moles. Dues es troben encastades a la paret i una s'empra com a 
taula, amb un diàmetre de 1,4 m i una gruixa de 0,6 m. 

 

CRONOLOGIA Segle XIX. Al 1864 era propietat de Guillem Gayá, Reüll. 

BIBLIOGRAFIA 

GUIA POBLES, p. 52 

Els molins fariners a Mallora. Mel i Sucre n 112. p 13-20 

Catàleg dels molins de vent fariners (fitxa 301). Consell de Mallorca 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS El molí fou reformat al 1971, instal.lant-se bigues i blocs de ciment als dos sostres, referint-se de 
ciment i construïnt-se la terrassa exterior voltada amb paretó de maons vermells. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

La torre del molí, amb els escalons i el portal d'accés, els dos finestrons i l'escala de caragol. 
Moles situades a l'exterior. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS - 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació. 
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CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

1. IDENTIFICACIÓ   

DENOMINACIÓ Molí d'en Tronca o de Ca na Xisqueta CODI MO-5 

TIPOLOGIA Molí de vent fariner amb les moles al sostre superior 

ÚS ACTUAL Desús 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Molins 20 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3430003ED0833S0001WK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, a la zona de l'antic molinar situat al migjorn del poble 

3. DESCRIPCIÓ 
Molí amb torre i cintell.  Els paraments es troben paredats en verd i referits. La planta baixa correspon a l'habitatge 
del moliner i és un plataforma rectangular a la qual s'accedeix per un portal allindat, emmarcat per una faixa 
emblanquinada, amb un pedrís o carregador al costat dret. La coberta és de volta de mig canó, reforçada amb arcs 
a cadascun dels cantons. Al centre es localitza la planta baixa de la torre, que presenta incrustada una premsa de 
vi. Al seu costat hi ha el cup. A la foganya es conserva el cossi de la bugada. A les façanes de migjorn i de llevant 
de la base hi ha dues escales exteriors adossades, les quals permeten l'accés a l'envelador. 
La torre del molí és de planta circular, amb un diàmetre interior de 2,5 m, i té un portal allindat, amb llindar i un 
escaló i emmarcat en marès. També presenta dos finestrons. A l’interior es conserva l'escala de caragol de marès, 
els sostres, les bigues, les jàsseres i la maquinària. De la maquinària es conserven les moles, de diàmetre de 1,49 
m i gruixa de 0,29 m, el congreny i el regulador de Wat. La coberta és de teula àrab, d'un aiguavés sobre paretó de 
carreus de marès. 
A l'escala de la façana nord-est s’hi  adossa una cisterna de capelleta i una pica rectangular per a rentar. En 
aquesta mateixa façana s'obre una finestra allindada i a la raconada s'hi localitza el coll d'una cisterna.  Al costat 
sud-oest s'adossa al molí una porxada de teules amb un forn de pa. 

CRONOLOGIA Segle XIX. El molí deixà de funcionar devers el 1925 

BIBLIOGRAFIA 

GEM: v. XV, p. 335. Guia Pobles,  p. 12, 40, 41 
Els molins fariners a Mallora. Mel i Sucre n 112. p 13-20 
Catàleg dels molins de vent fariners (fitxa 297). Consell de Mallorca 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS La coberta del molí es va adaptar per a fer la teulada d'un aiguavés i es rebaixà l'altura del portal. 
S'ha empotrat el comptador d'electricitat. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

El conjunt del molí, amb el cintell i la torre. Escala de caragol, sostres i maquinària del molí. 
Premsa de vi, cup i cossi de la bugada. Escales exteriors. Cisterna de capelleta i pica. Coll de 
cisterna del racó. Porxada de teules amb forn de pa. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Suprimir la barra metàl.lica empotrada a la dreta del portal. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació. 
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MO-5 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Molí de Can Carritxó CODI MO-6 

TIPOLOGIA Molí de vent fariner amb les moles al sostre superior 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Molins 42 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3529018ED0832N0001BH 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, a la zona de l'antic molinar situat al migjorn del poble 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Torre de molí amb cintell paredats en verd, d’aparell irregular i referits, la torre amb ciment modern. La coberta de la 
torre és plana, amb terrat sobre revoltons. 

El cintell, de planta poligonal, té una escala exterior d'accés a l'envelador situada al costat del nord, de forma 
perpendicular al carrer. L’interior és de volta de canó. La torre, de planta circular, presenta un portal allindat, i 
emmarcat en marès, amb dos graons; té dos finestrons. A l’interior hi ha una escala de caragol de marès i tres 
sostres amb les bigues i jàsseres. Es conserva la mola inferior, de pedra blanca, amb un diàmetre de 1,34 m i una 
gruixa de 0,3 m. 

 

CRONOLOGIA Segle XIX 

BIBLIOGRAFIA 
Els molins fariners a Mallora. Mel i Sucre n 112. p 13-20 

Catàleg dels molins de vent fariners (fitxa 296). Consell de Mallorca 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS Ha estat reformat. S'han eliminat les dependències adossades al cintell. L'antic portal de la base 
ha estat transformat en finestra i s'ha obert un nou portal en el costat oposat. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

B 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

El cintell i la torre del molí, amb portal i escalons d'accés. Escala de caragol, sostres i mola 
inferior. Finestrons i escala exterior. Tractament del parament de la base del molí, paredat en verd 
i referit amb morter de fang. Sostres i mola inferior. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Recuperar l'aterracat tradicional de la torre del molí, de morter de fang 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació 
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MO-6 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA
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CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

1. IDENTIFICACIÓ  

DENOMINACIÓ Molí d'en Calderer CODI MO-7 

TIPOLOGIA Molí de vent fariner amb les moles al sostre superior 

ÚS ACTUAL Magatzem 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Costa d'en Pago, finca de Son Juny 

COORDENADES UTM X: 502842  Y: 4382800 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A003000040000JS 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, al nord del turó de Son Juny 

3. DESCRIPCIÓ 
Conjunt format pel molí, el cintell i una sèrie de dependències annexes que envolten el molí. Els paraments es 
troben paredats en verd i aterracats de fang. La torre és de planta circular i s'hi accedeix per un portal allindat, amb 
llinda de pedra i brancals de marès. Presenta a més sis finestrons. Es puja a l'envelador per l'interior de la torre. El 
cintell és de planta poligonal i envolta la torre només parcialment, allà on és absent la torre té un peu de murada. 
L'accés originari al cintell, d'arc escarser, ha estat cegat igual que una de les dues finestres. A la part posterior 
s'obren dos portals allindats, emmarcats en marès, que donen accés a dependències emprades com a magatzem. 
Al cintell s'hi adossen un forn de pa i una cisterna. No es conserva la maquinària. A l'exterior es localitzen dues 
moles, de 0,84 m de diàmetre i 0,2 m de gruixa. 

Al sud-oest del molí s'hi adossa una dependència agrícola de dos aiguavessos i una planta, la qual presenta afegits 
menors al nord-oest i al ponent, d'un aiguavés i una planta. Els paraments són paredats en verd i referits i la coberta 
és de teula àrab. El buc principal presenta al frontis del nord-oest un portal central d'arc escarser emmarcart en 
marès. Destaquen les teules canaleres que recorren les façanes de l'edificació principal. 

CRONOLOGIA Segle XIX. Al 1864 era propietat de Joan Bauçà, Calderer. 

BIBLIOGRAFIA 

GUIA POBLES, p. 62. GEM. 

Els molins fariners a Mallora. Mel i Sucre n 112. p 13-20 

Catàleg dels molins de vent fariners (fitxa 302). Consell de Mallorca 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ Bo 

INTERVENCIONS La coberta del cintell fou renovada, amb bigues i blocs de formigó, construïnt-se un terrat 
enrajolat amb paretó de maons vermells. 
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Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

B 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

El conjunt del molí, format per la base i la torre. Volumetria, estructura i façanes incloent les 
obertures i el tractament del parament, paredat en verd i aterracat de fang. Escala de caragol i 
primer sostre. Forn de pa i cisterna adossades al cintell. Volumetria i façanes de les edificacions 
adossades al sud-oest del molí incloent el tractament del parament i les obertures. Teules 
canaleres. Moles situades a l'exterior. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Donar un tractament tradicional al paretó de l'envelador. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES 

Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació. S'admet la reobertura del portal i de la 
finestra cegades. 

 

MO-7 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 
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MO-7 FOTOGRAFIA
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CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Molí de Son Brondo CODI MO-8 

TIPOLOGIA Molí de vent fariner amb les moles al sostre superior 

ÚS ACTUAL Desús 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Camí de Son Brondo 

COORDENADES UTM X: 499899  Y: 4383550 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A001004340000JE 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, al nord-oest del terme, al límit amb el terme de Lloret 

3. DESCRIPCIÓ 
  
Torre de molí situada al cantó sud-occidental de la gran carrera emmacada de Son Brondo.  La torre és de base 
circular, amb un cintell de forma poligonal que no arriba a englobar tota la torre. L'accés al molí és per un portal 
situat a nivell de la carrera, de 1,80 x 0,75 m amb llinda, brancals i emmarcament de peces de marès; al damunt hi 
ha un relleu amb la data de 1857 i una creu de Sant Antoni entre els números 8 i 5. L'escala de caragol, de 23 
escalons de marès, arriba al sostre de les moles, de pedra negra i unes dimensions de 1,67 m de diàmetre i 0,49 m 
de gruixa la superior i 0,39 m de gruixa la inferior. També es conserven les jàsseres, el banc i la palanca. El cintell, 
que sobresurt sobre la carrera, està rodejat per una barana de ferro. El parament es troba paredat en verd i referit 
fins al nivell de la terrassa on presenta un anell decoratiu de marès. El cos superior es resol amb carreus de marès 
verticals coronats per una faixa també de marès. La coberta és plana. La torre té quatre petites obertures 
quadrangulars i quatre desaigües a la part superior del primer cos. La base de la torre al nivell de la carrera presenta 
un banc perimetral. 

CRONOLOGIA Segle XIX (1857) 

BIBLIOGRAFIA 

GUIA POBLES, p.68. Mel i Sucre nº 164, nº 156. GEM II, p. 250, XVI p. 312-354 

Els molins fariners a Mallora. Mel i Sucre n 112. p 13-20 

Catàleg dels molins de vent fariners (fitxa 303). Consell de Mallorca 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Regular. Alguns elements de la torre del molí, com el banc perimetral, presenten desperfectes. 
Falta algun tram de la barana de ferro. 

INTERVENCIONS La torre del molí fou transformada en mirador, construïnt-se a la coberta un terrat amb pedrissos i 
a la planta baixa un banc d'obra. Part de la base fou eliminada per ampliar el camí. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria, estructura i façana incloent el tractament del parament i les obertures. Escala de 
caragol, sostres i moles. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Reparar els desperfectes dels elements de la torre i de la barana de ferro 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació 
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MO-8 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Molí de Son Ramon CODI MO-9 

TIPOLOGIA Molí de vent fariner amb les moles a la planta baixa 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Camí de Son Ramon 

COORDENADES UTM X: 505930  Y: 4378920 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A005004530000JL i 07049A005004530001KB 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, devora la possessió de Son Ramon, al sud-est del terme a prop dels límites 
amb els termes de Vilafranca i de Porreres. 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Torre de molí de planta circular sobre un cintell de base rectangular, irregular. A la façana nord-oest es situa l'accés 
principal al cintell, un portal allindat emmarcat amb carreus de marès. A la seva dreta s'adossa una escala de pedra 
que permet l'accés a l'envelador. A l'altre costat del portal, en una reculada de la façana hi ha una finestra de nova 
factura. L'interior ha estat reformat totalment, destacant el creuer de voltes de mig canó sota la torre del molí, espai 
on es situaven les moles. Es conserven les bigues de fusta per on passava l'eix de ferro que movia les moles. A la 
façana sud-oest es localitza un segon accés al cintell. Rodegen el cintell distints cossos d'edificació posteriors, 
d'una planta, paredats en verd i referits i coberta de teula àrab. Des de I'envelador es pot accedir a la torre, a través 
d'un portal d'arc escarser rebaixat. A la part superior de la torre del molí es conserva un finestró allindat. 

CRONOLOGIA Segle XIX. Construït per a ús propi de la finca deixà de moldre durant la guerra civil (1936-39). 

BIBLIOGRAFIA 
Els molins fariners a Mallora. Mel i Sucre n 112. p 13-20 

Catàleg dels molins de vent fariners (fitxa 304). Consell de Mallorca 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo. 

INTERVENCIONS 
El molí ha estat rehabilitat. El forjat del cintell s'ha renovat amb bigues de formigó i revoltons de 
test. S'ha instal.lat un depòsit d'aigua al primer sostre de la torre. S'ha adossat un nou cos al 
sud-oest del molí. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria, estructura i façanes, incloent les obertures i el tractament del parament, paredat en 
verd i referit, tant del molí com de les edificacions adossades. Escala interior de pedres 
encastades a la paret. Creuament de voltes i bigues de fusta sobre l'espai de les moles. Escala 
exterior adossada. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS - 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació.  
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 MO-9 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Molí aiguader de Son Brondo CODI MA-1 

TIPOLOGIA Molí de vent aiguader 

ÚS ACTUAL Infraestructura hidràulica 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular amb detalles modernistes 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Camí de Son Brondo a sa Pleta 

COORDENADES UTM X: 500032  Y: 4383500 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A001004340000JE 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, al nord-oest del terme, al límit amb el terme de Lloret 

3. DESCRIPCIÓ 
Un espai rectangular delimitat per parets on es situa una cisterna precedeix el molí, al qual s'accedeix mitjançant 
tres escalons amb baranes de ferro als costats, les quals continuen delimitant el corredor que rodeja la torre. 
Aquesta és dividida en tres cossos per dues Iínies d'imposta i acaba en una cornisa curvilínia volada i una terrassa 
amb balustrada de marès. Les façanes presenten un folre de pedra d'aparell poligonal amb la junta marcada i tenen 
cadenes cantoneres i sòcol de marès. Al primer cos de la façana principal, orientada cap el nord, hi ha un portal 
allindat emmarcat amb peces de marès. Sobre el seu eix hi ha una finestra amb ornamentació vegetal i un relleu 
sobre la clau amb la data de construcció: 1908. Aquesta finestra es repeteix a cada una de les altres tres façanes, 
presentant en aquest cas una gàrgola sobre les respectives llindes. L'interior té escales de trams rectes.  

L'interior de la torre presenta dos sostres als quals s'accedeix per una escala amb escalons de test i barana de 
ferro. Una obertura permet la sortida a l'envelador. Es conserva tota la maquinària del molí: roda, balancí, cua, 
caixó.... El caixó es sostingut per dues jàsseres de ferro sobre un pilar quadrangular de marès. 

Al costat de llevant del molí es localitzen un aljub i un safareig als quals es pot accedir per una escala de set 
escalons i barana de ferro. El safareig també mostra un folre de pedra amb la junta remarcada i l'interior es troba 
referit. Les seves dimensions aproximades són 8 x 3,5 x 5-6 metres de fondària. El safareig comunica per una canal 
amb un abeurador per al bestiar, cobert per una porxada de teula plana. 

La cistema situada a l'espai d'entrada al molí té planta circular, és de carreus de marès disposats verticalment, coll 
de marmolina i brancals de ferro. Completa el conjunt una mina d'aigua amb coberta de volta de mig canó de petites 
dimensions, amb una obertura lateral i un petit abeurador. 

CRONOLOGIA Segle XX (1908) 

BIBLIOGRAFIA 
Els molins fariners a Mallora. Mel i Sucre n 112. p 13-20 

Mel i Sucre nº 164 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo, el molí ha estat restaurat. L'espai que precedeix el molí es troba invadit per la vegetació i la 
cisterna presenta desperfectes. 

INTERVENCIONS S'han renovat els forjat de la segona planta i de l'envelador, amb bigues i blocs de formigó. S'ha 
restaurat la maquinària del molí. 
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5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Infraestructura hidràulica 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Torre del molí amb la seva maquinària. Safareig i aljub adossats, abeurador amb porxada de teula 
plana, mina d'aigua, espai anterior amb cisterna de coll circular. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Reparar els desperfectes de la cisterna. Netejar la vegetació. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació. 

 

MA-1 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 
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MA-1 FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ  

DENOMINACIÓ Molí d'Aigua CODI MA-2 

TIPOLOGIA Molí de vent aiguader 

ÚS ACTUAL Desús 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Carretera Vilafranca Ma-3222 intersecció amb la síquia de ses Veles 

COORDENADES UTM X: 504198  Y: 4381350 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A005004530001KB 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, a la plana situada entre la síquia de ses Veles i el torrent d'Horta 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Molí de vent aiguader de planta quadrada. Els paraments es toben paredats en verd i referits, amb cadenes 
cantoneres de marès. L'envelador presenta un paretó als quatre cantons, coronats per un pinacle. Presenta un 
safareig adossada al costat sud-est, amb el qual es connecta mitjançant una canal i un arc suportat per un pilar 
situat damunt el safareig. L'accés al molí és a través d'una escala lateral situada al costat de llevant. La torre 
presenta dues obertures: un portal allindat, emmarcat amb carreus de marès i una obertura per on passa la canal 
esmentada. La maquinària es conserva parcialment, mancant la cua i part de les pales.  
 
El safareig és de planta quadrangular, amb un costat de 12 m i una fondària de 2,5 m. Presenta deu contraforts: tres 
a cada costat, excepte al costat del molí que només en té un. 
 
 

CRONOLOGIA Segle XX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Dolent. El parament de la troba es troba erosionat. La maquinària es troba degradada i falten part 
de les peces. Tot l'àmbit es troba invadit per la vegetació de la síquia propera. 

INTERVENCIONS  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Infraestructura hidràulica 

ELEMENTS A 
PRESERVAR Torre amb la maquinària i safareig adossat 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Reparar els parament de la torre. Conservar la maquinària existent. Netejar la vegetació 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació 
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MA-2 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ   

DENOMINACIÓ Molí d'en Capbaix o des Ferros CODI MG-1 

TIPOLOGIA Molí d'aigua de roda horitzontal 

ÚS ACTUAL Desús 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Camí d'Horta 

COORDENADES UTM X: 503610  Y: 4380310 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A004005890000JZ 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, al costat dret del torrent d'Horta aigües avall del pont del mateix nom 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Únic molí d'aigua del terme. Emprava l'aigua del torrent d'Horta emmagatzemada a un assut situat a la zona de l'hort 
de Comelles i conduïda per una síquia situada al costat dret del torrent. Es conserva el cacau del molí, un diàmetre 
interior de 0,9 m, una gruixa de 0,65 m i una altura aproximada de 3 m. El cacau està paredat en verd i el seu 
interior es troba referit.  
 
Es conserva enrunada la caseta del moliner, amb dues de les quatre parets paredades en verd i dues, la façana i la 
paret del costat nord-oest, de carreus de marès sense referir . La coberta era d'un sol aiguavés, de teula àrab. Té 
forma trapeizodal per adaptar-se a la forma de la parcel.la i les dimensions dels seus costats majors són de 4,5 x 
4,2 m i les dels costats menors són de 3,7 x 2,6 m. La caseta comptava amb foganya i prestatge.  
 
Sota la caseta es conserva el carcavà, amb volta de marès de 1,7 m d'amplària i 1,4 m d'altura. L'aigua era 
desguassada novament al torrent per un canal de 1,3 m d'amplària. 
 

CRONOLOGIA  

BIBLIOGRAFIA Els molins fariners a Mallorca. Mel i Sucre n. 112, p. 13-20 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Dolent. La caseta del moliner està enrunada i sense coberta. La volta inferior està parcialment 
esbucada. Manquen les peces de la maquinària. Ha estat emprat com a abocador de deixalles i 
està cobert per la vegetació 

INTERVENCIONS  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Infraestructura hidràulica 

ELEMENTS A 
PRESERVAR El conjunt del molí, cacau, carcavà, canal de desguàs i caseta del moliner 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS 

Netejar la vegetació i les deixalles acumulades. Consolidar les parets del cacau i reparar la volta 
del carcavà. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació. 
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MG-1 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 
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MG-1 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Pou CODI PO-1 

TIPOLOGIA Pou 

ÚS ACTUAL Infraestructura hidràulica 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Amistat 

REFERÈNCIA CADASTRAL - 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, al nord del poble, a la zona coneguda com es Turó, a prop del moli d'en Peris. 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Pou amb coll circular paredat en verd i referit, amb un diàmetre exterior de 1,7 m i una altura del coll de 1,4 m. Els 
brancals del pou tenen forma quadrangular i 0,35 m de costat. També es troben referits i tenen una altura de 1,45 m. 
Entre els brancals es conserva el jou de fusta. 

 

CRONOLOGIA  

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS El coll i els brancals han estat referits amb ciment modern 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Infraestructura hidràulica 

ELEMENTS A 
PRESERVAR El conjunt del pou, tant la part exterior com la part subterrània 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Recuperar el tractament original del parament, aterracat amb morter de fang. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació. 
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PO-1 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ  

DENOMINACIÓ Cisterna devora el molí d'en Carritxó CODI PO-2 

TIPOLOGIA Cisterna 

ÚS ACTUAL Infraestructura hidràulica 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Molins 40 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3529017ED0832N0001AH  

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, a la zona de l'antic molinar situat al migjorn del poble 

3. DESCRIPCIÓ 

Cisterna amb coll quadrangular i capelleta apuntada feta amb carreus de marès travats amb argamassa que recull 
les aigües de la teulada de la casa situada al número 40 del carrer i que s'adossa al molí d'en Carritxó. L'obertura es 
tanca per una porteta de fusta amb reixeta metàl.lica. 

 

CRONOLOGIA  

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Infraestructura hidràulica 

ELEMENTS A 
PRESERVAR El conjunt de la cisterna, tant la part exterior com la part subterrània. Porta de fusta. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS  

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació 
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PO-2 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Pou de Son Santos CODI PO-3 

TIPOLOGIA Pou 

ÚS ACTUAL Infraestructura hidràulica 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Consolació 

REFERÈNCIA CADASTRAL - 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Pou comú de coll quadrat, amb dos pilars que formen un arc ogival flanquejat per dos pinacles que el decoren i 
abeurador de ciment. La seva forma és rectangular i la seva profunditat és de 13,5 m. A la clau de l’arc conserva 
l’anella per treure aigua. Fet amb peces de marès, ciment i pedra. 

 

 

CRONOLOGIA Segle XVI-XX 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES, p. 62. Els pous públics de Sant Joan. Mel i Sucre 157, p.19-22 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo. Ha estat rehabilitat 

INTERVENCIONS El pou actual, producte de la reforma efectuada al 1959, substitueix a l'anterior el qual comptava 
amb rentadors públics amb quatre piques de marès de Santanyí i un abeurador. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Infraestructura hidràulica 

ELEMENTS A 
PRESERVAR El conjunt del pou, tant la part exterior (brancals, arc i abeurador), com la part subterrània. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS  

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació 
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PO-3 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ  

DENOMINACIÓ Fonteta de Son Brondo CODI PO-4 

TIPOLOGIA Pou 

ÚS ACTUAL Infraestructura hidràulica 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS camí de Son Brondo a Son Munar 

COORDENADES UTM X: 499818  Y: 4383530 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A001004340000JE 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, a una cinquantena de metres al sudest de les cases de Son Brondo 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Pou situat a un eixamplament del camí de Son Brondo a Son Munar. El pou presenta planta elíptica i es troba 
paredat en verd, subdividint-se en dues parts al fons. Exteriorment presenta forma de capelleta allargada, amb el 
parament referit i unes dimensions de 3,2 m x 2,2 m. El coll, de peces de marès, té una altura de 0,8 m, assolint 
els brancals els 2,6 m. Conserva el jou de fusta. 
 
Precedeix el coll un petita zona emmacada i al pou s'adossen dues piques de marès amb unes dimensions de 1,2 x 
0,9 m i de 1,6 x 0,9 m. 

 

CRONOLOGIA  

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Regular, el coll i els pilars presenten crulls i pegats de ciment 

INTERVENCIONS  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Infraestructura hidràulica 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

El conjunt del pou tant la part exterior com la part interior. Zona emmacada que precedeix el coll. 
Piques adossades. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Consolidar el coll i reparar el referit. Netejar la vegetació i la brutícia. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació 
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PO-4 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Pou Nou o d'en Balaguer CODI PO-5 

TIPOLOGIA Pou 

ÚS ACTUAL Infraestructura hidràulica 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Carretera de Vilafranca 

COORDENADES UTM X: 503896  Y: 4382090 

REFERÈNCIA CADASTRAL - 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, a la intersecció dels camins d'Horta, des Caldereres i la carretera de 
Vilafranca Ma-3222 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Pou comú que presenta un coll rectangular amb dos pilars quadrangulars, amb travesser de fusta; té una pica de 
marès al costat. El pou té una profunditat de 9,8 m. El coll i els pilars presenten un folre de pedra discordant, fruit 
de la darrera rehabilitació. 

 

CRONOLOGIA  

BIBLIOGRAFIA Els pous públics de Sant Joan. Mel i Sucre 157, p.19-22 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo. Ha estat rehabilitat 

INTERVENCIONS El pou i l'area on es situa fou rehabilitat a mitjans dels anys 90. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Infraestructura hidràulica 

ELEMENTS A 
PRESERVAR El conjunt del pou i de l'espai empedrat on es situa. Pica de marès. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS 

Recuperar el tractament del coll i dels pilars anterior a la darrera rehabilitació, de carreus de 
marès travats amb morter. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació 



131 

 
 

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

PO-5 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Pou al costat des camí des Calderers CODI PO-6 

TIPOLOGIA Pou 

ÚS ACTUAL Infraestructura hidràulica 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS camí des Calderers 

COORDENADES UTM X: 504570  Y: 4382090 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A004006560000JH 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, a la plana situada al centre del municipi 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Conjunt de dos pous separats entre sí per una distància de 9 m. Els colls dels pous tenen forma de ferradura i 
presenten un ampitador, i es troben encarats entre sí. La seva altura i la seva gruixa és de 0,5 m i les dimensions 
interiors són de 1,5 m per 1-1,3 m. El pou situat al nord-oest té dos brancals de peces octogonals de marès 
travades amb ciment mallorquí. Tenen una altura de 1,2 m i es conserva el jou de fusta amb ganxo de ferro. Sobre el 
coll del pou del sud-est hi ha una pica de formigó, quadrangular, de 0,5 m de costat. 
 

 

CRONOLOGIA  

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS La part superior del coll dels dos pous ha estat encimentada. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Infraestructura hidràulica 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

El conjunt dels dos pous, tant la part exterior com la part subterrània, així com l'espai situat entre 
ells, en el qual no es podrà aixecar cap tipus de construcció ni edificació. Pica de formigó. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS  

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació 
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PO-6 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 
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PO-6 FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ  

DENOMINACIÓ Pou del molí d'Aigua CODI PO-7 

TIPOLOGIA Pou 

ÚS ACTUAL Infraestructura hidràulica 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Carretera de Vilafranca, Ma-3222 

COORDENADES UTM X: 504182  Y: 4381390 

REFERÈNCIA CADASTRAL - 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, a la plana situada al centre del municipi en la intersecció de la síquia de ses 
Veles i la carretera de Vilafranca 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Pou comú de planta rectangular, de 11,90 m de profunditat. Té un coll de planta quadrangular de 2,40 x 2,60 m i una 
altura de 0,50 m, tapat amb una reixa de ferro. Hi ha una pica de marès de planta quadrangular adossada al coll, 
amb un costat de  0,7 m. 

 

CRONOLOGIA  

BIBLIOGRAFIA Els pous públics de Sant Joan. Mel i Sucre 157, p.19-22 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS El pou ha estat rehabilitat 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Infraestructura hidràulica 

ELEMENTS A 
PRESERVAR El conjunt del pou, tant la part exterior com la part subterrània 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Netejar la vegetació que cobreix el coll del pou. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació 
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PO-7 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 
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1. IDENTIFICACIÓ  

DENOMINACIÓ Pou Bo de Son Font CODI PO-8 

TIPOLOGIA Pou 

ÚS ACTUAL Infraestructura hidràulica 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS camí d'Horta 

COORDENADES UTM X: 502834  Y: 4380340 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A003004510000JJ 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, a l'oest del municipi entre la possessió de Son Font i la serra d'Horta 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Pou de planta circular, paredat en sec,  de 0,8 m de diàmetre. Té un coll de planta rectangular, amb una altura de 
0,45 m, que està cobert per una capelleta semicircular, resolta per aproximació de fileres de pedra. Té una altura de 
1,40 m i l'obertura és allindada, amb dimensions de 1,35 x 0,9 m. Al coll hi destaca la gran pedra de l'ampitador, de 
dimensions de 1,35 x 0,5 x 0,2 m. 
 

 

CRONOLOGIA  

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Infraestructura hidràulica 

ELEMENTS A 
PRESERVAR El conjunt del pou, tant la part exterior com la part subterrània 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Netejar la vegetació 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació 
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PO-8 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

1. IDENTIFICACIÓ  

DENOMINACIÓ Pou de Son Pericàs CODI PO-9 

TIPOLOGIA Pou 

ÚS ACTUAL Infraestructura hidràulica 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Carretera de Vilafranca, Ma-3222, al sud del camí de Son Pericàs 

COORDENADES UTM X: 504608  Y: 4380810 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A004006370000JF 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, a la plana central del municipi, solcada pel torrent d'Horta 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Pou comú de forma trapezoidal, amb unes dimensions de 2,6 x 2,5 m. El coll està format per quatre grans pedres, 
la més grossa de les quals fa 1,3 x 0,7 x 0,3 n. L'interior del pou està paredat en sec, amb unes dimensions de 0,9 
m x 1 m x 0,5 m. 
 

 

CRONOLOGIA  

BIBLIOGRAFIA Els pous públics de Sant Joan. Mel i Sucre 157, p.19-22 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Dolent. Un dels cantons es troba esbucat 

INTERVENCIONS  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Infraestructura hidràulica 

ELEMENTS A 
PRESERVAR El conjunt del pou, tant la part exterior com la part subterrània 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Reparar el cantó que s'ha esbucat, emprant els materials i les tècniques tradicionals. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació 
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PO-9 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

1. IDENTIFICACIÓ  

DENOMINACIÓ Pou de Son Gil CODI PO-10 

TIPOLOGIA Pou 

ÚS ACTUAL Infraestructura hidràulica 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Son Gil 

COORDENADES UTM X: 506100  Y: 4380790 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A006006230000JF 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, enmig d'un gran sementer al migjorn de les cases 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Pou paredat en verd, de planta circular i capelleta sense coberta. El diàmetre interior és de 0,7 m i la gruixa de les 
parets és de 0,6 m. L'altura del pou és de 2,7 m. Presenta ampitador de pedra i conserva l'arbre de fusta on es 
situava la corriola. Al costat dret hi ha un antic carretó de batre incrustat al mur. Completen el conjunt una pica 
quadrangular de marès, de 0,4 m de costat, i un abeurador, de 3,1 x 1,1 m. 

Als costats del pou hi ha un curt tram de paret seca i una petita marjada. 

 

CRONOLOGIA  

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Infraestructura hidràulica 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

El conjunt format pel pou, la pica i l'abeurador, així com la paret seca i la marjada situades als 
seus costats. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS - 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació 
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PO-10 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 



143 

 
 

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 
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1. IDENTIFICACIÓ   

DENOMINACIÓ Pou de s'Hostalet CODI PO-11 

TIPOLOGIA Pou 

ÚS ACTUAL Infraestructura hidràulica 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Carretera de Manacor Ma-15 

COORDENADES UTM X: 504242  Y: 4379300 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A005000400000JT 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, enmig d'un sementer a prop de les cases de s'Hostalet, 100 metres al sud 
de la carretera de Manacor 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Pou de planta el·líptica. El coll té unes dimensions de  de 2,8 x 1 m i una altura de 0,6 m. S'hi adossa una pica de 
marès, de planta rectangular. Al costat del pou hi ha un safareig de carreus de marès, de planta quadrangular i 5,8 
m de costat, amb l'interior referit. S'hi adossa una pica de marès rectangular, de dimensions de 0,9 x 0,6 m. 

 

 

CRONOLOGIA  

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Infraestructura hidràulica 

ELEMENTS A 
PRESERVAR El conjunt format per el pou i el safareig 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Netejar la vegetació que cobreix el pou 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació 
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PO-11 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Pou d'en Còdol CODI PO-12 

TIPOLOGIA Pou 

ÚS ACTUAL Infraestructura hidràulica 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS camí d'Hortella Vell 

COORDENADES UTM X: 505023  Y: 4379220 

REFERÈNCIA CADASTRAL - 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, a la plana solcada per la síquia d'Hortella, al nord-oest de les cases del 
mateix nom 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Pou comú de planta circular amb un diàmetre interior de 1,1 m. La paret del coll té una gruixa de 0,6 mi una altura 
de 0,5 m i presenta ampitador. Adossades al coll del pou i formant una L hi ha una pica i un abeurador. La pica és 
de marès, de planta rectangular i unes dimensions exteriors de 0,75 x 1,30 m. L'abeurador, a l'altre costat del coll, 
és també de planta rectangular i té unes dimensions exteriors de 6 x 1,30 m. Es troba subdividit en dos 
compartiments de diferent mida. La profunditat del pou és de 3,7 m. 
 
 

 

CRONOLOGIA  

BIBLIOGRAFIA Els pous públics de Sant Joan. Mel i Sucre 157, p.19-22 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Infraestructura hidràulica 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

El conjunt del pou, tant la part exterior (coll i abeuradors) com la part subterrània. Espai on es 
situa el pou. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS  

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació 
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PO-12 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 



147 

 
 

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Pou de Son Barceló CODI PO-13 

TIPOLOGIA Pou 

ÚS ACTUAL Infraestructura hidràulica 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS camí d'Hortella Vell 

COORDENADES UTM X: 505441  Y: 4378670 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A005002330000JM 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, a 170 m al sud de les cases de Son Barceló, a la part meridional del terme 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Pou paredat en sec, de planta circular amb un diàmetre de 0,9 m, una gruixa de les parets de  0,6 m i una altura del 
coll de 0,7 m. Presenta una gran llosa col.locada verticalment. La seva profunditat aproximada és de 2 m. 
 
 

 

CRONOLOGIA  

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Infraestructura hidràulica 

ELEMENTS A 
PRESERVAR El conjunt del pou, tant la part exterior com la part subterrània. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS  

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació,  
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PO-13 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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ALJUBS 
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CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

1. IDENTIFICACIÓ   

DENOMINACIÓ Aljub de Son Gualet CODI AL-1 

TIPOLOGIA Aljub 

ÚS ACTUAL Infraestructura hidràulica 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS camí de Son Gual 

COORDENADES UTM X: 500980  Y: 4383470 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A001004050000JU 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, cent metres al nord-est de les cases de Son Gual 

3. DESCRIPCIÓ 
 
L'aljub recull l'aigua del vessant mitjançant un cap-rec que té al costat de ponent, paredat en sec. L'aljub és de 
planta rectangular amb dimensions aproximades de 6 x 3 m i es troba rodejat per un paretó. L'aigua passa 
prèviament per una pica rectangular semicoberta en la qual es produeix la decantació. L'aljub combina el paredat en 
verd i els carreus de marès referits de ciment. Presenta un coll quadrangular amb arc de mig punt, de carreus de 
marès referits, on es conserven la corriola i el poal. Als costats té una pica i un rentador i a un dels cantons s'ha 
empotrat un ribell. A la clau de l'arc s'observa una data inscrita sobre el referit de ciment: 1937. 

 

CRONOLOGIA Segle XX (1937) 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo. El parament presenta alguns pegats de ciment 

INTERVENCIONS  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Infraestructura hidràulica 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

El conjunt de l'element, tant la part interior com exterior, incloent decantador, rentador, pica i cap-
rec. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS  

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació 
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AL-1 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 
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1. IDENTIFICACIÓ   

DENOMINACIÓ Aljub de Son Ramonet CODI AL-2 

TIPOLOGIA Aljub 

ÚS ACTUAL Infraestructura hidràulica 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS camí de Son Ramonet 

COORDENADES UTM X: 506062  Y: 4379780 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A005005310000JJ 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, a 120 m al sud-est de la possessió de Son Ramon 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Aljub de planta rectangular, paredat en verd i referit. L'interior presenta una volta de canó i la coberta exterior forma 
un terrat tancat per un paretó. El coll és una cisterna de capelleta situada en un dels seus cantons, accessible 
desde l'exterior. Al costat del coll hi ha una pica de planta quadrada i adossat a l'aljub hi ha un clot quadrangular on 
es produeix la decantació de l'aigua abans d'entrar a l'aljub. 

 

CRONOLOGIA  

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS El paretó de l'aljub ha estat refet i s'ha instal.lat una filera de teules en el seu coronament 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Infraestructura hidràulica 

ELEMENTS A 
PRESERVAR El conjunt de l'aljub, tant la part exterior com la subterrània,  i la pica de decantació. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS  

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació 
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AL-2 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ   

DENOMINACIÓ Aljub de sa Penya de Dalt CODI AL-3 

TIPOLOGIA Aljub 

ÚS ACTUAL Infraestructura hidràulica 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Camí de sa Penya 

COORDENADES UTM X: 505961  Y: 4378880 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A005010210000JI 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, al sud-est del municipi, a prop del límit amb el terme de Vilafranca 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Aljub de planta rectangular, paredat en verd i referit. L'interior presenta una volta de canó i la coberta exterior format 
un terrat que es troba referit. El coll és una cisterna de capelleta situada en un dels seus cantons, accessible desde 
l'exterior. 

 

CRONOLOGIA  

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Infraestructura hidràulica 

ELEMENTS A 
PRESERVAR El conjunt de l'aljub, tant la part exterior com la part subterrània 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS  

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació 
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AL-3 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Sistema hidràulic de l'hort de sa Bastida CODI SH-1 

TIPOLOGIA Sistema hidràulic 

ÚS ACTUAL Infraestructura hidràulica 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Camí de sa Bastida 

COORDENADES UTM X: 503535  Y: 4384810 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A009009050000JO   

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, a la plana situada 500 metres a l'oest de les cases de sa Bastida 

3. DESCRIPCIÓ 
Sistema hidràulic situat al ponent de les cases de la possessió de sa Bastida, al costat del camí. Està constituït 
per una síquia i un safareig, als quals s'adossa una torre mirador. 

La síquia té una longitud de 96 m i una amplària interior de 2,5 m. Les parets laterals, d'esquena d'ase i una altura 
de 1,5 m, estan paredades en verd i referides. Un tram de la síquia es troba compartimentat per deu paretons de 
llivanya amb quatre obertures quadrangulars cadascun per a permetre el pas de l'aigua. 
 
El safareig és rectangular, de 17 x 12 m amb una altura de les parets de 2,2 m. Està paredat en verd, referit a 
l'interior i té dues piques adossades als costats de tramuntana i de ponent. 
 
Al costat del nord del safareig s'adossa una torre mirador , de ciment mallorquí amb un folre de pedra disposades de 
caire la qual cosa li dona un aspecte de gruta. L'interior és de volta i presenta tres finestres i un armariet. Les 
finestres són atrompetats i a l'exterior apareixen com espitlleres. Dues fileres de pedres ressortides marquen la línia 
d'imposta i la culminació del paretó del terrat. Una escala adossada al safareig, de 19 escalons, condueix a la 
terrassa mirador, de 3,2 m per 2,8 m, amb un paretó i bancs adossats per descansar. 
 

CRONOLOGIA Segle XIX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS  
5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Infraestructura hidràulica 

ELEMENTS A 
PRESERVAR El conjunt format per la síquia, el safareig i la torre miraor 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS - 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació 
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SH-1 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA  
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 SH-1 FOTOGRAFIA
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CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Sistema hidràulic de l'hort vell de sa Bastida CODI SH-2 

TIPOLOGIA  

ÚS ACTUAL Infraestructura hidràulica 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Camí de sa Bastida a Son Baró 

COORDENADES UTM X: 504515  Y: 4384945 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A009008540000JS  

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, a 500 metres al nord-est de les cases,   devora el camí de Son Baró 

3. DESCRIPCIÓ 
Sistema hidràulic constituït per una sínia i un safareig on antigament es recollien les aigües filtrades del coster. 

La sínia presenta una mota paredada en verd, amb una garlanda de pedres, un diàmetre de 3,6 m i una altura de 0,6 
m. Adossat a la mota hi ha un abeurador modern. El coll del pou és rectangular, de carreus de marès, amb unes 
dimensions de 2,3 x 1,6 m. Els brancals que sostenien el jou assoleixen una altura de 1,3 m. L'interior del pou està 
paredat en sec i té unes dimensions de 4,6 x 1,6 m i la part coberta és sostinguda per una biga d'ullastre. Al costat 
del pou s'adossa una arqueta de decantació quadrangular. 
 
El safareig es troba enrunat i cobert de vegetació. Les seves dimensions són 15,5 x 7,1 m amb una gruixa de les 
parets de 0,55 m. Està paredat en verd i referit interiorment de morter hidràulic. Al costat del nord s'adossa una 
paret seca de 1,3 m d'amplària i 0,8 m d'altura que actuava de contrafort. Al costat est s'observa un desaigua de 
pedra. 
 

CRONOLOGIA Medieval islàmica 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Infraestructura hidràulica 

ELEMENTS A 
PRESERVAR El conjunt del sistema format per la sínia i el safareig 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Netejar la vegetació del safareig. Consolidar els murs del safareig. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, 
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1. IDENTIFICACIÓ   

DENOMINACIÓ Sistema hidràulic de s'hort de Son Baró CODI SH-3 

TIPOLOGIA Qanat, síquia i safareig 

ÚS ACTUAL Infraestructura hidràulica 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Camí de Son Baró 

COORDENADES UTM X: 505173  Y: 4384640 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A008002340000JI 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, al nord de les cases de Son Baró d'en Soler 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Sistema hidràulic de tipus qanat format per un pou mare, una síquia i safareig. El qanat presenta un pou mare de 
6,50 m de profunditat. S'hi davalla per uns graons de pedres volades. La mina té una alçada de 1,70-1,90 m, una 
amplària de 0,75-0,85 m i una llargària de 63,1 m. Presenta tres pous d'aireig de planta quadrangular,  de 5,5 m, 5 
m i 4,25 m de fondària respectivament. La coberta de la mina és arquitravada de grans lloses de pedra, el trespol és 
recorregut per una teula canalera i els costats es troben referits. La conducció a cel obert té 32,3 m. El safareig, és 
de planta rectangular, té una cabuda de 688 m3 i té unes dimensions de 18 m x 12 m x 3  m. Al cap de la 
conducció a cel obert hi havia una sortida lateral per a les aigües. 
 
 

CRONOLOGIA Medieval islàmic 

BIBLIOGRAFIA SOLER GAYA, R. El qanat de Son Baró i altres del terme. 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS El safareig fou recrescut en 0,6 m. Els pous d'aireig i la sortida lateral han estat condemnades. 
S'ha instal.lat un motor per a l'extracció d'aigua, protegit per una coberta de fibrociment. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Infraestructura hidràulica 

ELEMENTS A 
PRESERVAR El conjunt del sistema hidràulic format pel pou mare, la síquia i el safareig 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Eliminar la coberta de fibrociment 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació 
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SH-3 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 
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 SH-3 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ   

DENOMINACIÓ Sistema hidràulic des Camp Rafal CODI SH-4 

TIPOLOGIA Sistema hidràulic 

ÚS ACTUAL Infraestructura hidràulica 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS camí des Calderers 

COORDENADES UTM X: 506118  Y: 4382800 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A006008560000JI 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, a l'oest del terme a prop del límit amb el terme de Petra 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Sistema hidràulic compost per un pou mare, una síquia i un safareig. El pou mare es troba tancat dintre d'un buc de 
carreus de marès adossat a la façana sud-oest de les cases des camp Rafal. La síquia té un tram subterrani, de 26 
m, i un tram aeri. En aquest tram es troba paredada en verd i referida, té els murs laterals amb paret d'esquena 
d'ase, una longitud de 83 m i una amplària interior de 1,9 m. El safareig, també referit, és rectangular amb una 
llargària de 14 m i una amplària de 5,3. Presenta un contrafort al costat nord-oest. 
 

 

CRONOLOGIA  

BIBLIOGRAFIA SOLER GAYA, R. El qanat de Son Baró i altres del terme. 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS Algun tram de la síquia i la part superior del safareig han estat referits amb ciment. S'ha fet un 
compartiment amb blocs de formigó al costat nord-oest del safareig. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Infraestructura hidràulica 

ELEMENTS A 
PRESERVAR El conjunt del sistema, format pel pou mare, la síquia i el safareig. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Donar un tractament tradicional al compartiment del costat nord-oest del safareig. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació,  

6. ZONA DE PROTECCIÓ 

 

Es delimita com a zona de protecció una franja envoltant les cases amb el concret traçat que figura a la 
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documentació gràfica adjunta. En aquesta zona no es podrà fer cap tipus d'edificació. 

 

SH-4 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA  
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1. IDENTIFICACIÓ   

DENOMINACIÓ Sistema hidràulic de Son Rabassa  CODI SH-5 

TIPOLOGIA Qanat, síquia i safareig 

ÚS ACTUAL Infraestructura hidràulica 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Carretera de Petra Ma-3220 

COORDENADES UTM X: 505037  Y: 4382900 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A007001980000JS 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, a l'est del municipi al costat de la carretera de Petra 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Sistema hidràulic tipus qanat format per un pou mare, una síquia i safareig. El qanat presenta un pou mare, una 
mina de 63 m de llargària i un safareig. La mina presenta tres pous d'aireig de secció circular. La galeria es troba 
paredada i té una coberta formada per dues peces de pedra formant angle. L'amplària de la galeria és de 0,65 m i 
l'altura variable (de 1 a 2 m). El trespol té una canaleta de teules. El safareig tenia originalment forma quadrada, amb 
11 m de costat i una gruixa de les parets de 0,6 m. 
 
 

CRONOLOGIA Medieval islàmica 

BIBLIOGRAFIA SOLER GAYA, R. El qanat de Son Baró i altres del terme. 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS 

El safareig ha estat malmès per l'ampliació de la carretera i ha esta reduït a manco de la mitat, 
quedant amb unes dimensions de 11 x 4,7 m. El primer dels pous d'aireig està tapat mitjançant 
una comporta metàl.lica. El coll del pou mare s'ha refet amb carreus de marès i forma part d'un 
conjunt de construccions adossades a una caseta moderna. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Infraestructura hidràulica 

ELEMENTS A 
PRESERVAR El conjunt del sistema hidràulic format pel pou mare, la síquia i el safareig. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Consolidar els paraments originals del safareig que es troben enrunats. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació 
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 SH-5 FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Sistema hidràulic de s'Hort de Don Xim (Tres 
Safareigs) 

CODI SH-6 

TIPOLOGIA Sistema hidràulic 

ÚS ACTUAL Infraestructura hidràulica 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Camí des Calderers, hort de Don Xim 

COORDENADES UTM X: 504375  Y: 4382170 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A006007620000JI 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, a la zona central del terme aferrat al camí des Calderers 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Sistema hidràulic format per un pou mare, una síquia, tres safareigs i un safaretxet. El pou mare, excavat en la roca 
, té forma rectangular, amb un dimensions de 12 m x 3 m i una fondària de sis metres aproximadament. Damunt la 
roca presenta parets paredades en verd. 

L'aigua era conduïda als sarafeigs mitjanaçant una canaleta de marès, de 0,35 x 0,22 m. 

Els tres safareigs, adossats al costat de migjorn del camí,  tenen unes dimensions de 12 m x 7 m x 1,7, els 
paraments paredats en verd i atalussats, amb cadenes cantoneres de marès. Al costat de llevant dels safareigs 
s'adossa un altre safaretxet, de menors dimensions, i una escala d'accés al conjunt, amb vuit escalons. 

CRONOLOGIA  

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Regular, els safareigs es troben abandonats i la canaleta es troba deteriorada. 

INTERVENCIONS 

Sobre el pou mare i protegint el motor d'extracció hi ha una construcció de carreus de marès 
sense referir i coberta de fibrociment. Aquesta construcció tapa parcialment el pou i és 
sostinguda per un arc rebaixat de pedra i una placa de formigó. Al costat nord del pou mare hi ha 
una construcció moderna de bloc de formigó sense referir i coberta de fibrociment. 

La funcionalitat de la canaleta és duita a terme per una tuberia de polietilè. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Infraestructura hidràulica 

ELEMENTS A 
PRESERVAR El conjunt format pel pou mare, la canaleta, el safaretxet i els tres safareigs. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS 

Donar un tractament tradicional a al construcció sobre el pou mare, referint els carreus de marès 
i subsituint la coberta de fibrociment per coberta de teula àrab. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació 
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6. ZONA DE PROTECCIÓ  

Es delimita com a zona de protecció una franja envoltant les cases amb el concret traçat que figura a la 
documentació gràfica adjunta. En aquesta zona no es podrà fer cap tipus d'edificació. 

SH-6 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ  

DENOMINACIÓ Sistema hidràulic d'Horta CODI SH-7 

TIPOLOGIA Font de mina 

ÚS ACTUAL Infraestructura hidràulica 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Camí d'Horta 

COORDENADES UTM X: 503430  Y: 4380270 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A004004700000JA 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, al sud-oest del terme a 100 al nord-est de les cases d'Horta 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Sistema hidràulic format per un pou mare, una síquia subterrània i un safareig, situat al costat de llevant del camí 
d'Horta. El pou mare té un vestíbul rectangular, de 2,25 x 1 m, al qual s'accedeix mitjançant quatre escalons. Una 
porta de 0,7 m d'amplària dona accés  al pou, de forma rectangular i dimensions de 3,6 x 1,8 m i una altura de 3,7 
m. El pou està cobert per una volta de pedra paredada en verd, amb una obertura zenital avui cegada. 
 
Un estret corredor de 7 m de longitud, 0,5 d'amplària i 2 m d'altura comunica amb la galeria, de 1,2 m d'amplària per 
1,4 m d'altura i una longitud de 26,5 m. Les parets de la galeria es troben referides de ciment fins a una altura de 1,1 
m. La galeria es troba compartimentada per les parets d'una pica i presenta un forat d'aireig. 

El safareig es situa a uns 70 m cap el ponent i té forma rectangular i unes dimensions aproximades de 16 x 11 m. 

 

CRONOLOGIA Medieval 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Dolent, el sistema es troba abandonat i la volta del pou mare amenaça ruïna 

INTERVENCIONS Al costat del pou i adossades al saferig hi ha algunes construccions modernes, de bloc de 
formigó i coberta de fibrociment. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Infraestructura hidràulica 

ELEMENTS A 
PRESERVAR El conjunt del sistema hidràulic, format pel pou mare, la síquia subterrània i el safareig. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Netejar la vegetació que rodeja el pou mare, causa del seu futur enrunament. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació 
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1. IDENTIFICACIÓ   

DENOMINACIÓ Sistema hidràulic de la font de Cugulutx CODI SH-8 

TIPOLOGIA Font de mina 

ÚS ACTUAL Infraestructura hidràulica 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS camí de Cugulutx 

COORDENADES UTM X: 504329  Y: 4378760 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A005000550000JZ 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, 150 metres al nord de les cases de Cugulutx 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Sistema hidràulic compost per un pou, una síquia subterrània, dos pous d'aireig i dos safareigs. El pou és de planta 
el·líptica, amb les parets de ciment mallorquí. El coll és de carreus de marès, amb unes dimensions de 1,6 x 1,9 m. 
Una escala de 10 escalons davalla fins a una cambra rectangular amb coberta de volta, a la qual s'accedeix per una 
obertura allindada. Aquest vestíbul té unes dimensions de 3,4 x 2,1 m i presenta una segona obertura situada al 
costat oposat a l'entrada, la qual dona accés al pou. 
 
A uns 50 m de distància del pou hi ha dos safareigs que reben I'aigua de la font a través d'una síquia subterrània. Un 
d'ells té forma rectangular i l'altre, que es troba adossat, té planta quadrada i unes dimensions aproximades de 8 x 8 
m.  
 
Entre el pou i el safareig hi ha una marjada de 2,3 m d'altura, atalussada, amb cantonera escairada i filada de dalt. 
S'hi obre la boca d'una mina. 

 

CRONOLOGIA Segle XVI-XX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Regular, el sistema es troba abandonat i invadit per la vegetació. 

INTERVENCIONS S'ha instal.lat una bomba extractora i un motor. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Infraestructura hidràulica 

ELEMENTS A 
PRESERVAR El conjunt del sistema, amb el pou, els pous d'aireig, els safareigs i la marjada. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Netejar la vegetació que cobreix els safareigs 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació 
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SH-8  FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ   

DENOMINACIÓ Sistema hidràulic de la font d'en Cambuix CODI SH-9 

TIPOLOGIA Sistema hidràulic 

ÚS ACTUAL Infraestructura hidràulica 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS camí d'Hortella Vell (hort d'en Cambuix) 

COORDENADES UTM X: 504592  Y: 4378560 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A005001890000JB 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Sistema hidràulic compost per un pou mare, una síquia i un safareig. El pou mare és de planta rectangular, amb el 
coll de forma irregular i parcialment tapat per una gran llosa de pedra. El pou es comunica a través d'una síquia 
subterrània amb un altre pou, de planta el·líptica. S'accedeix al pou mare a través d'una escala de pedra, de vuit 
escalons, i el pou es comunica a través d'un portal allindat amb el pou de planta el·líptica. A uns 50 m de distància 
al nord-est hi ha un safareig, de planta rectangular de 11 x 16 m . La conducció entre el pou i el safareig presenta un 
pou d'aireig, paredat en verd, de 1,6 m diàmetre exterior, una gruixa de les parets del coll de 0,5 m i una altura del 
coll de 0,5 m. 

 

CRONOLOGIA  

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Regular, el sistema es troba afectat per intervencions poc respetuoses amb el conjunt 

INTERVENCIONS S'ha instal.lat un motor per a l'extracció de l'aigua al pou elíptic i s'ha cobert amb una estructura 
de blocs de formigó i coberta de fibro-ciment. S'han recrescut dues de les parets del safareig. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Infraestructura hidràulica 

ELEMENTS A 
PRESERVAR El conjunt del sistema format pel pou mare, el pou d'aireig, la conducció subterrània i el safareig. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Donar un tractament tradicional a l'estructura que cobreix el pou. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació 
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SH-9 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 
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SH-9  FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ   

DENOMINACIÓ Sistema hidràulic de s'hort d'Hortella CODI SH-10 

TIPOLOGIA Sistema hidràulic 

ÚS ACTUAL Infraestructura hidràulica 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS camí des Calderers, hort d'Hortella 

COORDENADES UTM X: 505117  Y: 4378760 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A005002450000JS 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, a 300 m al sud-oest de les cases d'Hortella Vell 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Sistema hidràulic compost per dues captacions superficials, una síquia i un safareig. Les captacions estan 
paredades en sec i tenen una coberta de pedres planes. Una té unes dimensions de 4,1 m (llargària) x 0,5 m 
(amplària) x 1 m (altura). L'altre té unes dimensions de 6,6 m (llargària) x 0,5 m (amplària) x 1,4 m (altura). 
 
La mina està paredada, té coberta de volta i trespol amb canaleta de teules. Té una longitud de 13,6, una altura de 
1,6 m i una amplària de 0,8 m. No presenta pous d'aireig. Segueix una canal aèria amb una longitud de 53,5 m. 
Està paredada en verd i té una amplària de 0,4 m i una altura de 1 m. Les aigües són conduïdes a un safareig 
rectangular, de 22 x 18 m aproximadament. 
 
Complementa el sistema hidràulic un pou paredat en verd, de planta elíptica, de 2 x 1,5 m, amb una altura del coll 
de 0,4 i un safareig quadrangular, ambdós elements situats a l'est del conjunt. 
 

CRONOLOGIA Medieval islàmic 

BIBLIOGRAFIA SOLER GAYA, R. El qanat de Son Baró i altres del terme. 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS Algun tram de la síquia i la part superior del safareig han estat referits amb ciment nou. S'ha fet 
un compartiment amb blocs de formigó al costat nord-oest del safareig. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Infraestructura hidràulica 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

El conjunt del sistema, format pel pou mare, la síquia i el safareig. Safareig i pou de planta 
elíptica a l'est del conjunt. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Donar un tractament tradicional al compartiment del costat nord-oest del safareig principal. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació,  
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SH-10 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 
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SH-10 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Pou Bo o pou de la Sínia CODI SI-1 

TIPOLOGIA Sínia 

ÚS ACTUAL Infraestructura hidràulica 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Petra 85 

REFERÈNCIA CADASTRAL - 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, a la sortida del poble per la carretera de Petra 

3. DESCRIPCIÓ 

Sínia situada al costat esquerra de la carretera de Petra. El pou és elíptic i paredat en verd, amb unes dimensions 
de 2,6 m per 1,2. El coll és de carreus de marès i forma rectangular, de 3,6 m per 1,2 m. Els brancals tenen una 
altura de 1,8 m. Davant la sínia hi ha una pica de marès, de 0,7 x 0,8 m. 

Documentat el 1597, data en la que es volia aprofundir el pou. Posteriorment s’hi instal·là una sínia.   

 

CRONOLOGIA Segle XVI (1597) 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES, p. 52 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo.  

INTERVENCIONS El pou fou restaurat per l'Ajuntament al 1989, instal·lant-se la maquinària, de ferro amb els 
cadufos de fang. A la part posterior es construí un armariet per al motor de la bomba extractora.  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Infraestructura hidràulica 

ELEMENTS A 
PRESERVAR Pou subterrani paredat en verd. Coll i brancals de la sínia. Pica adossada. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS - 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Sínia al camí de ses Minoies CODI SI-2 

TIPOLOGIA Sínia 

ÚS ACTUAL Infraestructura hidràulica 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS camí de ses Minoies 

COORDENADES UTM X: 501831  Y: 4382640 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A002000970000JH 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, al pla situat a l'oest del terme entre la síquia de Solanda i la carretera de 
Montuïri Ma-3220 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Sínia de ferro amb pou de planta elíptica paredat en sec, amb unes dimensions interiors de 2 metres per 1 metre. El 
coll està paredat en verd i presenta brancals de marès, amb una altura de 2 metres. Conserva in situ part de la 
maquinària: la roda de fusta amb una sola ànima de ferro sostinguda per dos jous de fusta. El rodet dentat es 
localitza a la vorera de la sínia. És de ferro i té un diàmetre de 1,3 m i igual longitud de l'eix. Es tractava d'una sínia 
de rosari. 
 

 

CRONOLOGIA Segle XX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Dolent, el coll presenta desperfectes. 

INTERVENCIONS  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Infraestructura hidràulica 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

El conjunt de la sínia, tant la part exterior com la part subterrània. Maquinària conservada: rodet i 
roda. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Consolidar els paraments del coll 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Sínia devora el pou Nou CODI SI-3 

TIPOLOGIA Sínia 

ÚS ACTUAL Infraestructura hidràulica 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS camí des Calderers 

COORDENADES UTM X: 503874  Y: 4382130 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A006011900000JX 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, al costat del creuer format pels camins d'Horta, des Calderers i la carretera 
de Vilafranca Ma-3222 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Sínia de ferro amb pou paredat en sec de planta circular i un diàmetre interior de 1,40 m. El coll de la sínia està 
paredat en verd i referit amb parts fetes amb carreus de marès. Exteriorment el coll té una amplària de 0,8 m i els 
brancasls assoleixen una altura de 1,4 m. Conserva part de la maquinària: jous i arbre del rodet, de fusta, rodet de 
ferro, de 0,6 m de diàmetre.  

 

 

CRONOLOGIA Segle XX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Dolent, el coll presenta desperfectes. 

INTERVENCIONS S'ha instal.lat una bomba per a l'extracció de l'aigua 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Infraestructura hidràulica 

ELEMENTS A 
PRESERVAR El conjunt de la sínia, tant la part exterior com la part subterrània. Maquinària: rodet de ferro. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Consolidar els paraments del coll 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Sínia al costat de l'hort de Don Xim CODI SI-4 

TIPOLOGIA Sínia 

ÚS ACTUAL Infraestructura hidràulica 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS camí des Calderers 

COORDENADES UTM X: 504338  Y: 4382070 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A006006930000JK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, al sud del nucli urbà a la zona de l'hort de Don Xim 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Sínia de ferro, de planta elíptica, amb unes dimensiones exteriors del coll de 3,4 m per 2,2 m i una gruixa de les 
parets de 0,6 m. El pou està paredat en sec mentre que el coll està paredat en verd, amb brancals de marès que 
assoleixen una altura de 2,8 m. Conserva bona part de la maquinària: perxa, jou i trugeta, de fusta, arbre i  rodet de 
ferro i la roda, de tipus tambor, de ferro i de giny. 
 
El coll presenta un forat que permet entrar al pou l'aigua que s'escola pel terreny. 

 

CRONOLOGIA Segle XX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Dolent, el coll presenta desperfectes 

INTERVENCIONS  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Infraestructura hidràulica 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

El conjunt de la sínia, tant la part exterior com la part subterrània. Maquinària: rodet i roda de 
tambor. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Consolidar els paraments del coll 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Sínia al camí des Clotal CODI SI-5 

TIPOLOGIA Sínia 

ÚS ACTUAL Infraestructura hidràulica 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS camí des Clotal 

COORDENADES UTM X: 503711  Y: 4381940 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A004000380000JX 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, al centre del municipi a la zona des Clotal devora el camí d'Horta 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Sínia de ferro amb pou paredat en sec de planta el·líptica. El coll està paredat en verd amb unes dimensions 
exteriors de 2,4 x 1,5 m. Els brancals estan fets amb carreus de marès i tenen una altura de 1,5 m. Es conserva 
part de la maquinària de la sínia: jou de fusta, arbre de ferro enganxat per una trugeta de fusta. També es conserven 
el rodet de ferro i l'ànima de ferro de la roda, de tipus tambor. 

 

 

CRONOLOGIA Segle XX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Dolent, el coll està romput 

INTERVENCIONS  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Infraestructura hidràulica 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

El conjunt de la sínia, tant la part exterior com la part subterrània. Maquinària: rodet i ànima de 
ferro de la roda 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Consolidar els paraments del coll 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Sínia al camí des Clotal CODI SI-6 

TIPOLOGIA Sínia 

ÚS ACTUAL Infraestructura hidràulica 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS camí des Clotal 

COORDENADES UTM X: 503526  Y: 4381940 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A004000440000JE 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, al centre del municipi a la zona des Clotal devora el camí d'Horta 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Sínia de ferro amb pou paredat en sec de planta el·líptica. El coll està paredat en verd amb unes dimensions 
exteriors de 1,9 x 1,2 m. Els brancals, separats entre si  1,3 m, estan fets amb carreus de marès i tenen una altura 
de 1,7 m. Es conserva bona part de la maquinària de la sínia, de ferro : dos jous, arbre, rodet, i roda de tipus 
tambor, de ferro i de giny. Tambe s'observen parts del rest articulat i dels cadufos de ferro. 
 
La sínia presenta una pastereta de marès connectada mitjançant una canonada amb un safaretxet quadrangular. 
Situat a uns dos metres de distància té unes dimensions de 3,2 x 3 m i una altura de 0,8 m, amb les parets 
referides i una pica adossada. 
 

 

CRONOLOGIA Segle XX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Infraestructura hidràulica 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

El conjunt de la sínia, tant la part exterior com la part subterrània. Safaretxet. Maquinària: jous, 
arbre, rodet i roda. Rest articulat i cadufos de ferro. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS - 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Sínia al camí des Clotal CODI SI-7 

TIPOLOGIA Sínia de tambor 

ÚS ACTUAL Infraestructura hidràulica 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS camí des Clotal 

COORDENADES UTM X: 503452  Y: 4381500 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A004003150000JL 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, al centre del municipi a la zona des Clotal devora el camí d'Horta 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Sínia de ferro amb pou paredat en verd de planta el·líptica. El coll està paredat en verd amb unes dimensions 
exteriors de 2,2 x 1,5 m i una altura de 0,7 m. Els brancals, separats entre sí 1,3 m, estan fets amb carreus de 
marès i tenen una altura de 1,1 m. Es conserva part de la maquinària de la sínia, de ferro: dos jous, i roda de tipus 
tambor, de ferro i de giny.  
 
Una pastereta de marès i una canonada distribueixen l'aiga a una pica situada a dos metres de distància 

 

CRONOLOGIA Segle XX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS S'ha instal.lat una bomba extractora de l'aigua 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Infraestructura hidràulica 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

El conjunt de la sínia, tant la part exterior com la part subterrània. Pastereta de marès i pica. 
Maquinària: dos jous i roda de tipus tambor. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS - 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Sínia al camí de Son Maurè CODI SI-8 

TIPOLOGIA Sínia 

ÚS ACTUAL Infraestructura hidràulica 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS camí de Son Maurè 

COORDENADES UTM X: 504277  Y: 4381640 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A006006370000JZ 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, al centre del municipi a la zona de Son Maurè 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Sínia amb pou paredat en sec de planta el·líptica. El coll està paredat en verd i té unes dimensions exteriors de 2,1 
x 1,3 m. Els brancals estan fets amb carreus de marès i tenen una altura de 1,4 m. La pica de marès té unes 
dimensions de 0,6 m x 0,7 m. No conserva cap peça de la maquinaria, a excepció dels dos jous de ferro entre els 
brancals. 
 
 

 

CRONOLOGIA Segle XX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Dolent. El coll presenta un tram esboldregat 

INTERVENCIONS S'ha instal.lat una bomba extractora de l'aigua 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Infraestructura hidràulica 

ELEMENTS A 
PRESERVAR El conjunt de la sínia, tant la part exterior com la part subterrània 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Consolidar els paraments del coll. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Sínia al camí de Son Maurè CODI SI-9 

TIPOLOGIA Sínia 

ÚS ACTUAL Infraestructura hidràulica 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS camí de Son Maurè 

COORDENADES UTM X: 504200  Y: 4381480 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A006006270000JR 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, al centre del municipi al costat de la intersecció de la  carretera de 
Vilafranca Ma-3222 amb la síquia de ses Veles 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Sínia de ferro amb el coll de planta elíptica, de carreus de marès i unes dimensions exteriors de 2,2 x 1,6 m. i una 
altura de 0,70 m. Els brancals, de carreus de marès, tenen una altura de 1,45 m. Es conserva bona part de la 
maquinària de ferro amb excepció de la perxa, de fusta: el jou, I'arbre, el rodet i la roda de tipus tambor, de ferro i de 
giny. A la sínia s'adossa una pica rectangular de marès, amb unes dimensions interiors de 0,70 x 0,2 m. 

 

CRONOLOGIA Segle XX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Infraestructura hidràulica 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

El conjunt de la sínia, tant la part exterior com la part subterrània. Pica de marès. Maquinària: 
jou, arbre, rodet i roda de tambor 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS  

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Sínia al camí de Son Maurè CODI SI-10 

TIPOLOGIA Sínia 

ÚS ACTUAL Infraestructura hidràulica 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS camí de Son Maurè 

COORDENADES UTM X: 504233  Y: 4381440 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A006006260000JK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, al centre del municipi al costat de la intersecció de la  carretera de 
Vilafranca Ma-3222 amb la síquia de ses Veles 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Sínia de planta el·líptica amb el coll paredat en verd i els brancals de marès, d'una altura de 2,2 m. La base d'una de 
les parets del coll presenta un arc rebaixat de pedra que sustenta part de la coberta del pou. De les distintes peces 
només es conserva el jou de fusta entre els brancals. 

 

CRONOLOGIA Segle XX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Regular, està molt alterada per les intervencions efectuades 

INTERVENCIONS S'ha instal.lat una bomba extractora de l'aigua. S'ha condemnat la boca del pou amb una placa 
de formigó. S'han coronat els paraments del coll amb una capa de ciment modern. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Infraestructura hidràulica 

ELEMENTS A 
PRESERVAR El conjunt de la sínia, tant la part exterior com la part subterrània. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS  

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació 
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SI-10 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Sínia devora el molí d'Aigua CODI SI-11 

TIPOLOGIA Sínia 

ÚS ACTUAL Infraestructura hidràulica 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Carretera de Vilafranca, Ma-3222 

COORDENADES UTM X: 504375  Y: 4381270 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A006005200000JY 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, al centre del municipi, entre el molí de s'Aigua i la síquia de ses Veles 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Sínia de ferro amb pou paredat en sec de planta el·líptica amb el coll paredat en verd, d'unes dimensions de 1,6 x 
1,1 m. Els brancals són de marès, amb una altura de 1,25 m. De les distintes peces de la maquinària només es 
conserven dos jous de fusta, l'arbre amb el rodet de ferro i l'ànima de ferro de la roda. Es tractava d'una sínia de 
tipus rosari. 
 
Al costat de la sínia hi ha una pica quadrangular de marès, de 0,8 m de costat. 

 

CRONOLOGIA  

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS S'ha condemnat la boca del pou amb una placa de formigó 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Infraestructura hidràulica 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

El conjunt de la sínia, tant la part exterior com la part subterrània. Pica de marès. Maquinària: 
arbre i rodet de ferro, ànima de ferro de la roda. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS - 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació 
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SI-11 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Sínia devora el molí d'Aigua CODI SI-12 

TIPOLOGIA Sínia 

ÚS ACTUAL Infraestructura hidràulica 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Carretera de Vilafranca, Ma-3222 

COORDENADES UTM X: 504335  Y: 4381130 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A006005100000JS 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, al centre del municipi a prop de la intersecció de la carretera de Vilafranca 
Ma-3222 amb el torrent d'Horta. 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Sínia de ferro de planta el·líptica amb el coll paredat en verd i els brancals de marès, d'una altura de 2,1 m. El pou té 
unes dimensions interiors de 1,6 x 1,1 m. Es conserven totes les peces de la maquinària de la sínia amb excepció 
de la perxa: jous, arbre i rodet, roda de tipus tambor, de ferro i de finy, rest articulat de ferro i cadufos de giny. 

 

CRONOLOGIA Segle XX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS 
S'ha instal.lat una bomba extractora de l'aigua i s'ha adossat una caseta de marès amb coberta 
de fibrociment per a cobrir el motor. S'ha construït una columna de bloquet de formigó vist per 
donar altura a una pica. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Infraestructura hidràulica 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

El conjunt de la sínia, tant la part exterior com la part subterrània. Maquinària: arbre i rodet, roda 
de tipus tambor, de ferro i de giny, rest articulat de ferro i cadufos de giny. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS 

Eliminar la columna de bloquet de formigó vist. Substituir la coberta de fibrociment per una 
coberta de teula àrab. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació 
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SI-12 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ  

DENOMINACIÓ Sínia al camí de Son Burritxó CODI SI-13 

TIPOLOGIA Sínia 

ÚS ACTUAL Infraestructura hidràulica 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS camí de Son Burritxó 

COORDENADES UTM X: 504534  Y: 4381060 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A006005370000JJ 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, al centre del municipi a prop del torrent de Son Pericàs 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Sínia amb mota situada al costat del camí. La mota està paredada en verd i té un diàmetre de 4 m i una altura 
màxima de 1,8 m. El coll de la sínia és de carreus de marès i té forma elíptica, amb unes  dimensions de 2 m x 1,9 
m. Per la seva banda els brancals tenen una altura de 1,8 m. La mota presenta una connexió lateral amb el pou, 
amb l'obertura cegada. No es conserva la maquinària. 

 

 

CRONOLOGIA Segle XIX-XX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Dolent. La mota i el coll de la sínia presenten crulls. 

INTERVENCIONS S'ha instal.lat una bomba extractora i s'ha construït un armariet de carreus de marès per al 
motor. També s'ha instal.lat una coberta de fibrociment sobre bigues de formigó. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Infraestructura hidràulica 

ELEMENTS A 
PRESERVAR El conjunt de la sínia, mota i coll,  tant la part exterior com la part subterrània. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS 

Consolidar els paraments de la mota i del coll. Eliminar la coberta de fibrociment sobre bigues de 
formigó. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació 
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SI-13 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Sínia al camí de Son Burritxó CODI SI-14 

TIPOLOGIA Sínia 

ÚS ACTUAL Infraestructura hidràulica 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS camí de Son Burritxó 

COORDENADES UTM X: 504497  Y: 4380990 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A006005020000JD 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, al centre del municipi devora la intersecció entre el camí de Son Burritxó i la 
carretera de Vilafranca Ma-3222 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Sínia de ferro amb pou de planta elíptica paredada en sec, amb unes dimensions de 1,8 m x 1 m. El coll és de 
carreus de marès, de 1,5 m x 1,8 m, amb dos brancals de 1,6 m d'altura. Es conserva el jou i I'arbre que són de 
fusta, així com el rodet de ferro. També es conserva la perxa, encara que està fora del emplaçament original, 
recolzada a la paret de la sínia. 

 

 

CRONOLOGIA Segle XX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Dolent. El coll presenta desperfectes i es troba invadida per la vegetació 

INTERVENCIONS  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Infraestructura hidràulica 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

El conjunt de la sínia, tant la part exterior com la part subterrània. Maquinària: arbre i rodet de 
ferro. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Netejar la vegetació. Consolidar el coll. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació 
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S-14 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Sínia devora el molí des Ferros CODI SI-15 

TIPOLOGIA Sínia 

ÚS ACTUAL Infraestructura hidràulica 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Camí d'Horta 

COORDENADES UTM X: 503621  Y: 4380340 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A004005890000JZ 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, a l'oest del municipi al costat del torrent d'Horta i del molí d'aigua des Ferros 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Sínia de ferro. de planta el·líptica amb el coll paredat en verd i els brancals de marès. Es conserven totes les peces 
de la maquinària de la sínia: jou de fusta, arbre i rodet de ferro, roda de tipus tambor, de ferro i de giny, rest articulat 
i cadufos de giny. 

 

CRONOLOGIA Segle XX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS S'ha instal.lat una bomba extractora i s'ha adossat una columna de marès per tal de donar altura 
a una pica. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Infraestructura hidràulica 

ELEMENTS A 
PRESERVAR El conjunt de la sínia, tant la part exterior com la part subterrània 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS - 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Sínia al costat del pou d'en Còdol CODI SI-16 

TIPOLOGIA Sínia de rosari 

ÚS ACTUAL Infraestructura hidràulica 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS camí d'Hortella Vell 

COORDENADES UTM X: 505022  Y: 4379200 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A005001590000JG 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, a la plana solcada per la síquia d'Hortella, al nord-oest de les cases del 
mateix nom 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Sínia de ferro, de tipus rosari,  amb pou paredat en sec de planta circular i coll i brancalas de marès, de  1,55  m. 
d'altura. Conserva bona  part de la maquinària: jou i arbre del rodet de fusta, trugeta de fusta, rodet i roda de ferro, 
així com la cadena de ferro amb unes petites rodes de goma, en molt mal estat de conservació, que passen per 
dins un tub de ferro, trencat. Hi ha una pastera de marès rectangular que comunica amb una canonada adossada a 
la paret de la sínia per la qual s'evacuava I'aigua. 

 

 

CRONOLOGIA Segle XX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS S'ha instal.lat una bomba extractora de l'aigua 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Infraestructura hidràulica 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

El conjunt de la sínia, tant la part exterior com la part subterrània. Pastera de marès. Maquinària: 
arbre i rodet de ferro, ànima de ferro de la roda, cadena de ferro. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS - 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació 
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SI-16 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Àrea marjada i sistema hidràulic de la vinya de 
Son Brondo 

CODI AM-1 

TIPOLOGIA Sistema hidràulic i àrea marjada 

ÚS ACTUAL Agrícola-ramader 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Camí de Son Brondo 

COORDENADES UTM X: 500183  Y: 4383440 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A001004340000JE 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, al nord-oest del terme, al límit amb el terme de Lloret 

3. DESCRIPCIÓ 
 
El conjunt format pel sistema hidràulic i l'àrea marjada es localitza al llevant de les cases. El sistema hidràulic 
consisteix en un pou mare, tres pous intermitjos que actuen com a obertures de ventilació i un safareig on 
s'emmagatzemen les aigües. Els pous es troben paredats en sec i tenen forma elíptica, essent la gruixa de les 
parets del coll de 0,7-0,8 m. La distància entre el pou mare i el safareig és de 120 m. 

El pou mare té unes dimensions de 1,6 x 1,2 m i el coll és de marès, amb una altura de 0,7 m. El  pou recull les 
aigües del comellar on es troba situat mitjançant una obertura tancada per un reixat de ferro.   

El segon pou, situat a una marjada inferior, té unes dimensions de 3,2 x 1,2 m. El tercer pou, a una marjada inferior 
respecte del segon, té unes dimensions de 2,2 x 0,8 m i l'altura del coll és de 0,8 m. El quart pou, a la mateixa 
marjada que el tercer té unes dimensions de 2 x 0,8 m i mostra restes de les estaques de fusta que protegien de 
caigudes accidentals. 

Una síquia subterrània connecta els distints pous i desemboca posteriorment en una galeria oberta, de 30 m de 
longitud, limitada per parets seques la qual desemboca en un espai circular  i finalment en el safareig. Aquest té 
forma quadrangular, de 18,5 m de costat, presenta un paretó de carreus de marès i es troba rodejat de marjades de 
paret seca disposades escalonadament. En el costat del sud-est una galeria de sis arcs escarsers sosté un 
corredor lateral protegit per una barana de ferro, disposat a manera de mirador. L'interior del safareig es troba referit. 

Pel que fa al conjunt de marjades cal destacar que la marjada on es situa el pou mare té una altura de 2,5 m. La 
marjada on es situa el segon pou té una altura de 1,8 m. Al llevant del safareig es localitzen tres marjades que 
s'adapten al perfil del terreny mitjançant un traçat curvilini. Les marjades sumen un total de 1.300 m lineals de paret 
seca. 

Limita el conjunt marjat per la seva banda nord el camí de sa Pleta. El costat nord té una marjada atalussada amb 
filada de dalt, que arriba als 2,3 m d'altura. Un tram es troba coronat per una filada de carreus de marès. El costat 
sud es troba limitat per un mur d'esquena d'ase paredat en verd de 0,5 m de gruixa i 1 m d'altura. L'amplària del 
camí és de 3,6 m. S'hi troben quatre portells resolts amb carreus de marès, dos als extrems i dos a la part central. 

CRONOLOGIA  

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo. La barana de ferro del safareig està rovellada i feta malbé. 

INTERVENCIONS S'han referit de ciment els colls dels pous. S'ha netejat de vegetació el safareig. 
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5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Rurals de caràcter extensiu 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

El conjunt format pel sistema hidràulic (pou mare, pous d'aireig, síquia i safareig), les marjades 
situades al seu entorn incloses a l'àrea catalogada i els murs de tancament i portells del camí de 
sa Pleta 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Renovar la barana de protecció del safareig 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES 

Restauració, conservació, consolidació dels elements de paret seca de les marjades, dels murs 
del camí i dels elements constitutius del sistema hidràulic. 

 

AM-1 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 
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AM-1 FOTOGRAFIA 
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AM-1 FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Àrea marjada de ses Algorfes CODI AM-2 

TIPOLOGIA Àrea marjada 

ÚS ACTUAL Agrícola ramader 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Camí de ses Algorfes 

COORDENADES UTM X: 501119  Y: 4383920 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A001003050000JE, 07049A001003070000JZ, 07049A001003090000JH, 
07049A001003100000JZ, 07049A001003110000JU i 07049A001003140000JA 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic,  a un comellar situat al nord del terme, a prop de la possessió de ses 
Algorfes 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Es tracta d'un conjunt de sis marjades construïdes amb la intenció de permetre el cultiu del comellar i destinar-lo 
parcialment a hort de tarongers. Es troben paredades en sec i la seva longitud total és de 370 m i les altures 
assoleixen els 2,7 m. El conjunt marjat presenta un tancament en la seva part sud-occidental, amb una paret 
d'esquena d'ase de 0,6 m de gruixa i 1,2 m d'altura. El costat oriental limita amb un camí que es troba asfaltat. 
Dintre del conjunt es troba un pas sostingut per paret seca atalussada, de 50 m de longitud i  que permetia l'accés 
a les propietats veïnes. 

 

CRONOLOGIA  

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo. Algun tram de la paret d'esquena d'ase s'ha esboldregat. 

INTERVENCIONS S'han consolidat alguns trams amb bloquet de formigó i s'ha construït una escala entre dues 
marjades amb el mateix material. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Rurals de caràcter extensiu 

ELEMENTS A 
PRESERVAR Els elements de paret seca que formen conjunt marjat 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Donar un tractament tradicional a les intervencions modernes amb bloc de formigó. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació i consolidació dels elements de paret seca del conjunt 
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227 

 
 

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Àrea marjada de la font d'en Llargo CODI AM-3 

TIPOLOGIA Àrea marjada 

ÚS ACTUAL Agrícola ramader 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Camí de s'hort d'en Cambuix 

COORDENADES UTM X: 504758  Y: 4378440 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A005001250000JB 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, al sud del terme a prop del límit amb el terme de Porreres 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Àrea marjada localitzada al comellar on es situa la font d'en Llargo. Es tracta d'un conjunt de marjades que 
totalitzen fins a 300 m lineals, amb altures que varien entre els 1,2 i els 2,8 m. Les pedres són grosses i poc 
obrades. No presenten filada de dalt. Dues rampes paredades en sec faciliten l'accés entre les marjades. 
 
A un petit abric rocallós situat al centre del comellar hi ha una sorgència natural coneguda amb el nom de la font 
d'en Llargo. 

 

CRONOLOGIA  

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo. Un dels marges presenta un gran esboldrec 

INTERVENCIONS  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Rurals de caràcter extensiu 

ELEMENTS A 
PRESERVAR El conjunt format per les marjades i les rampes. Abric rocallós on es situa la font d'en Llargo. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Reparar el marge esboldregat 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació i consolidació dels elements de paret seca del conjunt 
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229 

 
 

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

AM-3 FOTOGRAFIA
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1. IDENTIFICACIÓ  

DENOMINACIÓ Àrea marjada d'Hortella Vell CODI AM-4 

TIPOLOGIA Àrea marjada 

ÚS ACTUAL Agrícola ramader 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Camí d'Hortella Vell 

COORDENADES UTM X: 505200  Y: 4379060 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A005012220000JW 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, al coster d'un turó situat al costat del camí d'Hortella, al sud-est del terme. 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Conjunt marjat situat al sud-oest de les cases d'Hortella Vell, format una escalonada que realça l'arquitectura de la 
possessió. Totalitzen 125 metres lineals de paret seca distribuïts en quatre marjades que assoleixen altures de 2 
m. Les marjades es troben atalussades i presenten una filada de dalt i cadenes cantoneres escairades. Les pedres 
són de mida petita i es troben obrades. El conjunt de marjades es situa dins un tancat limitat per una paret seca. 

 

CRONOLOGIA  

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo. Alguna de les marjades inferiors presenta esboldrecs. 

INTERVENCIONS S'ha instal.lat una piscina prefabricada a la marjada superior. A la paret de sosteniment d'aquesta 
marjada s'ha adossat una caseta desmontable.  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Rurals de caràcter extensiu 

ELEMENTS A 
PRESERVAR El conjunt format per les marjades i el mur de pedra seca que el tanca. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Reparar els esboldrecs 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació i consolidació dels elements de paret seca del conjunt 
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1. IDENTIFICACIÓ   

DENOMINACIÓ Àrea de protecció paisatgística i ambiental es 
Turó 

CODI PA-1 

TIPOLOGIA Àrea de protecció paisatgística i ambiental 

ÚS ACTUAL Residencial, xarxa viària, espai lliure públic 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT  

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Carrers del Mirador, del Vent i de l'Amistat 

REFERÈNCIA CADASTRAL - 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic 

3. DESCRIPCIÓ 

Es tracta de l'àmbit de sòl urbà situat al nord del poble, caracteritzat pels desenvolupaments residencials en els 
terrenys més elevats del nucli, sobre un conjunt de turons. Presenta una mescla de mostres d'arquitectura 
tradicional, les més destacades de les quals han estat catalogades amb fitxa pròpia, i d'edificis plurifamiliars de 
nova construcció, sorgits arran de l'important impuls de la construcció experimentat a principis de segle. Aquesta 
mescla planteja la necessitat d'analitzar específicament la problemàtica de la zona per tal de procedir a la seva 
regulació. Amb aquesta finalitat les normes subsidiàries en tramitació estableixen per aquest àmbit, en el seu 
annex IV, que l'instrument adient per a regular l'urbanisme és un Pla especial de reforma interior (PERI) i a aquest 
instrument es remet la present fitxa del catàleg. 

 

CRONOLOGIA Segle XIX-XX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

 

INTERVENCIONS  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

L'establerta per a cada zona en la documentació del PERI previst a les Normes subsidiàries. 

USOS PERMESOS Els usos permesos seran els regulats en la normativa del PERI previst a les Normes subsidiàries. 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

A més inclosos específicament en el Catàleg de protecció del patrimoni històric seran preservats 
aquells elements  que resultin afegits per determinació del PERI previst a les Normes 
subsidiàries. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES 

Les intervencions preferents i admissibles seran les detallades en la documentació del PERI 
previst a les Normes subsidiàries. 
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1. IDENTIFICACIÓ   

DENOMINACIÓ Àrea de protecció paisatgística i ambiental de 
Consolació 

CODI PA-2 

TIPOLOGIA Àrea de protecció paisatgística i ambiental 

ÚS ACTUAL Religiós, espai lliure públic 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT  

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Camí de Consolació 

COORDENADES UTM X: 502987  Y: 4382315 

REFERÈNCIA CADASTRAL - 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic. Al turó de Consolació, al costat del cementeri municipal i la seva 
prolongació cap el collet de Son Juny 

3. DESCRIPCIÓ 

L'àrea paisatgística de Consolació coincideix amb el sistema general SG-EL-09 regulat a les Normes Subsidiàries 
l'àmbit del qual s'esten als costers que rodegen el turó on es situa l'oratori, incloent també la carena que comunica 
aquest amb el col.legi públic de Son Juny, per la qual discorre un vial peatonal. L'oratori, la fonteta i l'escala d'accés 
estan catalogats en fitxa pròpia estenent-se per tant amb aquesta fitxa la protecció als terrenys que els envolten, 
avui coberts per un pinar i en els quals es poden troben alguns elements de paret seca així com el camí original 
d'accés a l'oratori. 

 

CRONOLOGIA  

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Infraestructures de la Matriu de Sòl Rústic. Espai Lliure Públic. Protecció i educació ambiental 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Els elements de pedra en sec situats dintre de l'àrea delimitada. L'antic camí peatonal que 
accedia a l'oratori mitjançant tres revolts. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS 

Creació d'itineraris de caràcter ambiental o històricopatrimonial. Manteniment del sotabosc de 
l'àrea per tal de minimitzar el risc d'incendis forestals. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES 

Restauració, conservació, consolidació. S'admet per a tot l'àmbit una única edificació de 
superfície màxima igual a 20 m2 i altura total igual a 4 m. Les característiques tipològiques i 
constructives hauran d'adequar-se a les característiques pròpies de l'arquitectura tradicional de 
Sant Joan: paraments referits, obertures emmarcades en marès, coberta de teula àrab, etc. 
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1. IDENTIFICACIÓ   

DENOMINACIÓ Àrea de protecció paisatgística i ambiental del 
puig de Sant Onofre 

CODI PA-3 

TIPOLOGIA Àrea de protecció paisatgística i ambiental 

ÚS ACTUAL Rural extensiu 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT  

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Camí de sa Bastida 

COORDENADES UTM X: 504181  Y: 4385220 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A009008540000JS  

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, al nord del terme, a la partió amb el terme de Sineu 

3. DESCRIPCIÓ 
El puig de Sant Onofre, situat al nord del terme, a la partió amb el terme de Sineu assoleix una altura de 254 m. La 
seva orientació és sud-oest nord-est presentant els diferents costers característiques diferencials pel que fa a la 
vegetació i fisiografia. Així el coster nord-oest es caracteritza per la presència d'abruptes penyalars calcaris de color 
blanquinós que presenten un marcat contrast amb el bosc que cobreix el vessant. Per la seva banda el coster sud-
est es caracteritza per una pendent més suau i per haver estat històricament explotat la qual cosa fa que i siguin 
presents marjades i parets seques entre d'altres elements, elements cobertes avui en dia per l'ullastrar. El puig de 
Sant Onofre forma part de les àrees naturals d'especials interès (ANEI)  protegides en virtut de la Llei 1/1991, de 30 
de gener, d'espais naturals i de règim urbanístic de les Àrees d'Especial Protecció de les Illes Balears. En concret 
es tracta de l'ANEI número 41 del llistat inclòs en l'article 3.1 de la Llei. 
Dintre de l'àrea es localitza l'ermita de Sant Onofre la qual juntament amb el seu camí d'accés es troben 
catalogades en fitxa a part.  

CRONOLOGIA  

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Rurals de caràcter extensiu. Activitats de protecció i educació ambiental. 

ELEMENTS A 
PRESERVAR Vegetació natural i els elements de pedra seca testimoni de l'antiga explotació del puig 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Reparar els esboldrecs de marjades i parets 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES 

Restauració, conservació i consolidació de les marjades i parets que es localitzen al coster sud-
est del puig. Es prohibeix qualsevol tipus de nova edificació, construcció o infraestructura. 

PROTECCIÓ 
ESPECÍFICA 

Part de l'àmbit compta amb la declaració de BIC amb la categoria de monument i per tant hi són 
d'aplicació les determinacions establertes a la Llei 12/98 per aquest tipus de béns. 



238 

 
 

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

PA-3 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



239 

 
 

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMINS 



240 

 
 

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

1. IDENTIFICACIÓ   

DENOMINACIÓ Camí del puig de Sant Onofre CODI CM-1 

TIPOLOGIA Camí 

ÚS ACTUAL Infraestructura de comunicació 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Camí de sa Bastida 

COORDENADES UTM X: 504302 Y: 4385163 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A009008540000JS  

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, al nord del municipi en el límit amb el terme de Sineu, sobre el puig de Sant 
Onofre, l'elevació més notable del terme amb 254 m d'altura 

3. DESCRIPCIÓ 

Camí de carro que puja pel coster sud-est del puig de Sant Onofre des dels sementers del sud-oest fins al replà on 
es situa l'ermita. Des del portell situat a 350 m de les cases ascendeix fent quatre revolts pel coster, trobant-se 
sostigut en certs trams per marges paredats en sec. Té una longitud de 430 m i una amplària mitjana de 2,4 m. El 
ferm és de terra. 

 

TITULARITAT Privada 

CRONOLOGIA  

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Regular. Part del traçat ha desaparegut i l'existent es troba ple de pedres. 

INTERVENCIONS  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Infraestructura de comunicació  

ELEMENTS A 
PRESERVAR El traçat i els elements de pedra seca. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Consolidar murs de paret seca. Netejar de pedres el traçat. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació. 
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1. IDENTIFICACIÓ   

DENOMINACIÓ Camí de sa Bastida a Son Baró CODI CM-2 

TIPOLOGIA Camí 

ÚS ACTUAL Infraestructura de comunicació 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Camí de sa Bastida/camí de Son Baró 

COORDENADES UTM X: 504384 Y: 4384484 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A009008540000JS  

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, al nord del municipi en el límit amb el terme de Sineu, sobre el puig de Sant 
Onofre, l'elevació més notable del terme amb 254 m d'altura 

3. DESCRIPCIÓ 

Camí de carro de 600 m de longitud i una amplària mitja de 3 m que comunica les cases de sa Bastida amb el camí 
de Son Baró passant pel migjorn de l'anomenat hort Vell. En el primer tram després de les cases és sostingut per 
un marge de 1,5 m d'altura mentre que una vegada passat el desviament de s'hort Vell el més destacable és la paret 
que el limita en el seu costat sud. Aquesta paret té una amplària de 1,2 m i una altura que varia entre els 0,5 i 1 m.  
Una barrera sense tancar dona accés al camí de Son Baró. El ferm del camí és de terra 

 

TITULARITAT Pública 

CRONOLOGIA  

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Regular. La paret que limita el camí en el seu costat sud presenta algun esboldrec 

INTERVENCIONS S'ha consolidat amb morter de ciment la part superior d'alguns trams de la paret que limita el 
camí 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Infraestructura de comunicació  

ELEMENTS A 
PRESERVAR El traçat i els elements de pedra seca. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Reparar els esboldrecs.  

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació. 
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1. IDENTIFICACIÓ   

DENOMINACIÓ Camí de sa Bastida CODI CM-3 

TIPOLOGIA Camí 

ÚS ACTUAL Infraestructura de comunicació 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Camí de sa Bastida 

COORDENADES UTM X: 503559 Y: 4384386 

REFERÈNCIA CADASTRAL - 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic 

3. DESCRIPCIÓ 

Tram de camí de 937 m de longitud que constitueix el tram final del camí que comunica el poble de Sant Joan amb 
les cases de sa Bastida. Les parets, d'esquena d'ase, es troben paredades en verd i tenen una gruixa de 0,4 m i 
una altura de 1,3 m. En una part del recorregut presenta al seu costat dret una síquia que desguassa les aigües del 
torrent de sa Bastida cap el torrent de Son Riutord. El ferm del camí està asfaltat 

 

TITULARITAT Pública 

CRONOLOGIA  

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS 
Algun tram del camí ha estat reformat renovant-se la síquia lateral amb formigó. El coronament de 
les parets ha estat referit de ciment. En el costat de la possessió s'ha instal.lat una filferrada 
entre barres de ferro inclinades. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A pels elements de paret seca que limiten el camí 

USOS PERMESOS Infraestructura de comunicació  

ELEMENTS A 
PRESERVAR Els elements de pedra seca. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Consolidar murs de paret seca.  

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació. 
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1. IDENTIFICACIÓ   

DENOMINACIÓ Camí de Son Brondo CODI CM-4 

TIPOLOGIA Camí 

ÚS ACTUAL Infraestructura de comunicació 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Carretera d'Algaida Ma-3230 

COORDENADES UTM X: 499911 Y: 4383154 

REFERÈNCIA CADASTRAL - 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic 

3. DESCRIPCIÓ 
Camí de 1575 m de longitud que comunica la carretera d'Algaida amb les cases de Son Brondo i de Son Munar i 
que posteriorment entra al terme de Lloret. El camí es troba asfaltat.Es poden diferenciar tres trams. En el primer 
tram, que arriba fins al portell de la finca, l'ample del camí és de 6 m i preseenta parets d'esquena d'ase de 0,5 m de 
gruixa. La de ponent té una altura de 1,4 m i la de llevant de 0,9 m. Al portell té el camí té una amplària de 4,3 m. 
Els pilars tenen una secció quadrada de 0,45 m de costat i una altura de 2,60 m. 
El segon tram de camí no presenta elements laterals de delimitació però hi destaca un pont d'ull rectangular 
subdividit, paredat en verd i amb elements de marès. El pont té una amplària de 2,5 m i una altura de 1,5 m i es 
troba sudividit per dos pilars que deixen tres espais rectangulars per al pas de l'aigua, de 0,5 m d'amplària per 1 m 
d'altura. La longitud del pont és de 7,3 m del quals 4,6 corresponen al camí asfaltat. 
El tercer tram comença a les cases de Son Brondo i el camí es troba novament limitat per parets seques, que 
assoleixen els dos metres d'altura en el tram final, abans del desviament de Son Munar. 
Es cataloga també la paret que limita la finca de Son Brondo amb la carretera d'Algaida. Es tracta d'un  tram de 750 
m de longitud paredat en verd, amb 6 clavegueres situades a la dreta de l'entrada, per permetre el desguàs de 
l'aigua. 

TITULARITAT Pública 

CRONOLOGIA Segle XIX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS  
5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Infraestructura de comunicació  

ELEMENTS A 
PRESERVAR El traçat del camí i els elements de pedra seca. Portell, pont i clavegueres. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS  

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació 
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1. IDENTIFICACIÓ   

DENOMINACIÓ Camí des Pujol CODI CM-5 

TIPOLOGIA Camí 

ÚS ACTUAL Infraestructura de comunicació 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Camí d'Horta 

COORDENADES UTM X: 502772 Y: 4381357 

REFERÈNCIA CADASTRAL - 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, a l'oest del municipi, a prop del creuer del camí d'Horta amb el camí des Pou 
Nou. 

3. DESCRIPCIÓ 

Camí de 900 m de longitud i 3,5 m d'amplària que té el seu començament al camí d'Horta i acaba al límit amb el 
terme de Montuïri. El primer tram del camí presenta, en el seu costat de tramuntana, unes marjades molt 
elaborades, amb la pedra grossa i ben escairada, pedres cantoneres i filades de dalt. L'altura de les parets varia 
entre 1 m i 2,8 m. El ferm està asfaltat en els primers 150 m i és de terra a la resta del tram. 

 

TITULARITAT Pública 

CRONOLOGIA  

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Infraestructura de comunicació  

ELEMENTS A 
PRESERVAR El traçat i els elements de paret seca del camí. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS  

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació 
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CM-5 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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RELLOTGES DE SOL 
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CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

1. IDENTIFICACIÓ   

DENOMINACIÓ Rellotge de sol de s'escola Vella CODI RS-1 

TIPOLOGIA Rellotge de sol 

ÚS ACTUAL Ornamental 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT  

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Lluna 3 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3633006ED0833S0001TK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, a la zona coneguda com es Barracar 

3. DESCRIPCIÓ 

Rellotge de sol situat damunt la teulada del porxo del pati posterior. És un rellotge gravat sobre marès fi, de 0,6 m 
d'alçada per 0,4 m d'amplada, de forma rectangular amb una prolongació corbada a la part superior. La busca és de 
ferro. És del tipus orientat, amb hores senceres, mitges i quarts i numeració aràbiga. 

 

CRONOLOGIA Segona mitat del segle XIX 

BIBLIOGRAFIA SOLER GAYA, RAFEL. Els rellotges de sol a Sant Joan 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo. Es troba parcialment cobert de líquen. 

INTERVENCIONS El repeu ha estat renovat. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Element que no admet cap ús dels urbanísticament regulats 

ELEMENTS A 
PRESERVAR El conjunt del rellotge i del repeu 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS  

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació. 
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CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

RS-1 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

1. IDENTIFICACIÓ   

DENOMINACIÓ Rellotge de sol de Consolació CODI RS-2 

TIPOLOGIA Rellotge de sol 

ÚS ACTUAL Ornamental 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT  

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Oratori de Nostra Senyora de Consolació 

COORDENADES UTM X: 502979 Y: 4382302 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A003000580000JK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Al turó de Consolació 

3. DESCRIPCIÓ 

Rellotge de sol del tipus canònic o de missa, situat a la clau de l’arc del portal lateral de l’oratori . És un rellotge 
gravat damunt el marès de les dovelles, amb unes dimensions del cercle on acaben les línies horàries de 0,27 m. 
Rodejant el cercle apareixen gravats i pintats en color verd els noms de les hores canòniques: matutinum, prima, 
tertia, sexta, nona i vesperae. La busca és de ferro i es troba sostinguda per tretze fils de ferro clavats al marès. 

 

CRONOLOGIA Segle XIII-XIV 

BIBLIOGRAFIA SOLER GAYA, RAFEL. Els rellotges de sol a Sant Joan 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo. Ha estat restaurat 

INTERVENCIONS El 1994 se li posà la busca de ferro i es graveren i pintaren els noms de les hores canòniques  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Element que no admet cap ús dels urbanísticament regulats 

ELEMENTS A 
PRESERVAR El conjunt del rellotge i del portal on està inscrit. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS  

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació. 
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CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

RS-2 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

1. IDENTIFICACIÓ   

DENOMINACIÓ Rellotge de sol sa Bastida CODI RS-3 

TIPOLOGIA Rellotge de sol 

ÚS ACTUAL Ornamental 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT  

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Camí de sa Bastida 

COORDENADES UTM X: 504046  Y: 4384760 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A009009220000JH 

ENTORN / CLASSE DE SÒL A la clastra de la possessió de sa Bastida 

3. DESCRIPCIÓ 

Rellotge de sol del tipus orientat empíric, situat sobre la teulada de l’edifici situat  al nord-oest de la clastra de les 
cases. És un rellotge fet  sobre rajola de test cuit, amb unes dimensions aproximades de 0,45 m d’amplària per 
0,35 m alçària. Presenta inscrites les hores senceres i mitges. La numeració és aràbiga. No es conserva la busca. 

 

CRONOLOGIA Principis del segle XIX 

BIBLIOGRAFIA SOLER GAYA, RAFEL. Els rellotges de sol a Sant Joan 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Dolent. El rellotge està migpartit i les inscripcions es troben molt esborrades 

INTERVENCIONS  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Element que no admet cap ús dels urbanísticament regulats 

ELEMENTS A 
PRESERVAR El conjunt del rellotge. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS  

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació. 
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CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

RS-3 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

1. IDENTIFICACIÓ   

DENOMINACIÓ Rellotge de sol de Son Baró d'en Soler CODI RS-4 

TIPOLOGIA Rellotge de sol 

ÚS ACTUAL Ornamental 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT  

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Camí de Son Baró 

COORDENADES UTM X: 505158  Y: 4384580 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A008002340000JI 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, al nord-est del terme, a la façana de les cases de Son Baró d'en Soler o hort 
de Son Baró 

3. DESCRIPCIÓ 

Rellotge de sol de tipus orientat, situat sobre una base motllurada i empotrat a la cantonada sud-oest de la façana 
de les cases. Està gravat en pedra fina de Santanyí  i té les hores senceres i mitges i la numeració aràbiga, pintats 
en negre. Les seves dimensions són de 0,48 m d'amplària i 0,6 m d'altura. Du gravada la data de construcció: 1886. 
Conserva la busca, de llautó. 

 

CRONOLOGIA Segle XIX (1886) 

BIBLIOGRAFIA SOLER GAYA, RAFEL. Els rellotges de sol a Sant Joan 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Element que no admet cap ús dels urbanísticament regulats 

ELEMENTS A 
PRESERVAR El conjunt del rellotge i del repeu 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS  

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació. 
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CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

RS-4 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

1. IDENTIFICACIÓ   

DENOMINACIÓ Rellotge de sol de Son Brondo CODI RS-5 

TIPOLOGIA Rellotge de sol 

ÚS ACTUAL Ornamental 

AUTORIA Joaquim Aguiló, promotor 

ESTIL O CORRENT  

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Camí de Son Brondo 

COORDENADES UTM X: 499884  Y: 4383600 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A001004340000JE 

ENTORN / CLASSE DE SÒL A la façana de les cases de Son Brondo 

3. DESCRIPCIÓ 

Rellotge de sol del tipus declinant, situat al centre de la balustrada que clou la façana principal de les cases, 
orientada al sud-est. És un rellotge fet sobre una peça de pedra marbre, amb hores senceres i mitges i numeració 
aràbiga pintades en negre. Té unes dimensions aproximades de 1 m d’amplària per 0,9 m d'alçària. Es conserva la 
busca. 

A la part superior du la inscripció: JO FAS VIA I TU PERDS VIDA. Al centre hi ha el nom de la possessió, la data 
de la seva reforma i les inicials del promotor de la mateixa (Joaquim Aguiló): 

SON BRONDO 

1893 

J.A. 

S'inscriu dintre del conjunt que decora la zona central de la coberta de les cases dels senyors, juntament amb les 
balustrades, els acroteris, les hídries i l 'espadanya situat al costat oposat al rellotge. 

CRONOLOGIA Segle XIX (1893) 

BIBLIOGRAFIA SOLER GAYA, RAFEL. Els rellotges de sol a Sant Joan 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Regular. La pedra presenta crulls provocats per l'oxidació de la busca. 

INTERVENCIONS  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Element que no admet cap ús dels urbanísticament regulats 

ELEMENTS A 
PRESERVAR El conjunt del rellotge i de la resta d'elements decoratius del cos central de la coberta 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS  

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació. 
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RS-5 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

1. IDENTIFICACIÓ   

DENOMINACIÓ Rellotge de sol de Gossalba d'en Rafel o ses 
Minoies 

CODI RS-6 

TIPOLOGIA Rellotge de sol 

ÚS ACTUAL Ornamental 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT  

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Carretera d'Algaida Ma-3230 

COORDENADES UTM X: 501942  Y: 4382850 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A002000230000JX 

ENTORN / CLASSE DE SÒL ses Minoies, a la planes que ocupen l'oest del terme, entre les carreteres d'Algaida i de 
Montuïri 

3. DESCRIPCIÓ 

Rellotge de sol del tipus orientat, situat al cantó sud-oest de la façana de la caseta. És un rellotge gravat sobre una 
peça de marès quadrangular, amb la part superior corbada. Té les hores senceres i mitges i la numeració aràbiga. 
La mida del costat és aproximadament  de 0,4 m. Es conserva la busca de ferro. 

Al requadre central, devora la busca, du la inscrit l'any de construcció: 1870. 

 

CRONOLOGIA Segle XIX (1870) 

BIBLIOGRAFIA SOLER GAYA, RAFEL. Els rellotges de sol a Sant Joan 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Regular. Presenta desperfectes provocats per l'oxidació de la busca i està parcialment cobert per 
líquens. La numeració i la inscripció es troben molt esborrats. 

INTERVENCIONS Originalment situat al cantó dret sobre un repeu, ha estat mogut de posició i adossat al fumeral 
del cantó esquerre de la teulada. S'ha eliminat el repeu d'orientació. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Element que no admet cap ús dels urbanísticament regulats 

ELEMENTS A 
PRESERVAR El conjunt del rellotge. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS  

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació. 
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CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

 RS-6 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

1. IDENTIFICACIÓ   

DENOMINACIÓ Rellotge de sol de Son Rabassa d'en Mallol CODI RS-7 

TIPOLOGIA Rellotge de sol 

ÚS ACTUAL Ornamental 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT  

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Carretera de Petra Ma-3220 

COORDENADES UTM X: 505518  Y: 4382960 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A006008680000JB 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, a l'est del municipi al costat de la carretera de Petra, a les cases de Son 
Rabassa d'en Mallol 

3. DESCRIPCIÓ 

Rellotge de sol del tipus orientat, empotrat al cantó sud-oest de la façana principal de la casa. És un rellotge gravat 
sobre una peça de marès rectanguar, de 0,6 x 0,4 m, amb els cantons retallats simètricament per trams d'arc. Té 
les hores senceres i mitges i la numeració romana. Es conserva la busca de ferro, la qual s'incriu en un motiu 
decoratiu: una flor de sis pètals inscrita en un cercle. 

 

 

CRONOLOGIA Segle XIX 

BIBLIOGRAFIA GARCÍA ARRANDO, Miguel Angel: Los relojes de sol de Mallorca. Catálogo 2006 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Regular. Presenta un rotura provocada per l'oxidació de la busca i es troba parcialment cobert de 
líquen. 

INTERVENCIONS  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Element que no admet cap ús dels urbanísticament regulats 

ELEMENTS A 
PRESERVAR El conjunt del rellotge. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS  

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació. 
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CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

RS-7 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

1. IDENTIFICACIÓ   

DENOMINACIÓ Rellotge de sol des Calderers CODI RS-8 

TIPOLOGIA Rellotge de sol 

ÚS ACTUAL Ornamental 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT  

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Camí des Caldereres 

COORDENADES UTM X: 505482  Y: 4381890 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A006013120000JR 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, a la clastra de la possessió des Calderers 

3. DESCRIPCIÓ 

Rellotge de sol situat a la façana del cos de tramuntana de la clastra de les cases. És un rellotge del tipus 
declinant, amb hores senceres i mitges i números romans. Està pintat de color negre damunt la façana, en un pany 
referit amb morter de calç. Té forma rectangular amb unes dimensions aproximades de 1,2 (amplària) per 1 m 
(altura). Conserva la busca de ferro amb peu. Presenta la singularitat de què l'hora vuit s'escriu restant dos a deu 
(IIX) en lloc de la forma habitual (VIII). 

 

CRONOLOGIA Finals segle XIX 

BIBLIOGRAFIA SOLER GAYA, RAFEL. Els rellotges de sol a Sant Joan 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Regular. El referit presenta desperfectes i els números i les línies s'estant despintant 

INTERVENCIONS  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Element que no admet cap ús dels urbanísticament regulats 

ELEMENTS A 
PRESERVAR El conjunt del rellotge 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS 

Reparar el referit del  rellotge i repintar la numeració. Tallar les branques de la vegetació que 
impedeix la visió del rellotge. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació. 
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CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

RS-8 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

1. IDENTIFICACIÓ   

DENOMINACIÓ Rellotge de sol de Meià CODI RS-9 

TIPOLOGIA Rellotge de sol 

ÚS ACTUAL Ornamental 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT  

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Carretera de Montuïri, Ma-3220 

COORDENADES UTM X: 500765  Y: 4381370 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A002002560000JH 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, a la clastra de la possessió de Meià 

3. DESCRIPCIÓ 

Rellotge de sol empotrat a la part superior del parament, sota la cornisa de la teulada, de l’edifici situat al nord de la 
clastra de les cases. És un rellotge del tipus declinant, amb hores senceres i mitges i números aràbics. Te unes 
dimensions de 1 m d’amplària per 1,2 m d’alçària i està gravat damunt pedra de Santanyí, en sis peces diferents 
que es combinen per composar el rellotge . Presenta decoracions com la representació parcial del sol i de la lluna 
als cantons superiors, els apunts flordelisats de les línies horàries  o els dos claus doblers de la part superior per 
simular que el rellotge va penjat. No es conserva la busca. 

Du la llegenda “Dª. 45 Gº A PTE 1778” que vol dir “Declina 45 grados a poniente 1778”. Segons Rafael Soler és una 
indicació errònia ja que el rellotge en realitat declina a llevant. 

 

CRONOLOGIA Segle XVIII (1778) 

BIBLIOGRAFIA SOLER GAYA, RAFEL. Els rellotges de sol a Sant Joan 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo. La peça central, on es situava la busca està crullat. 

INTERVENCIONS  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Element que no admet cap ús dels urbanísticament regulats 

ELEMENTS A 
PRESERVAR El conjunt del rellotge 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS  

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació. 
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CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

RS-9 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

1. IDENTIFICACIÓ   

DENOMINACIÓ Rellotge de sol d’Horta CODI RS-10 

TIPOLOGIA Rellotge de sol 

ÚS ACTUAL Ornamental 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT  

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Camí d'Horta 

COORDENADES UTM X: 503314  Y: 4380220 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A003003940000JH 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, al capcer de les cases de la possessió d'Horta 

3. DESCRIPCIÓ 

Rellotge de sol situat al capcer del sud-est de les cases. És un rellotge del tipus declinant, amb hores senceres i 
mitges i números aràbics. L'estil és de requadres amb escafada i està pintat de color vermell damunt la façana, en 
un pany referit amb morter de calç. Té forma quadrangular amb un costat de 1,5 m. Conserva la busca de ferro amb 
dos peus. 

 

CRONOLOGIA Finals segle XVIII-Principis segle XIX 

BIBLIOGRAFIA SOLER GAYA, RAFEL. Els rellotges de sol a Sant Joan 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS Ha estat restaurat 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Element que no admet cap ús dels urbanísticament regulats 

ELEMENTS A 
PRESERVAR El conjunt del rellotge 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS  

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació. 
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CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

RS-10 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



271 

 
 

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

1. IDENTIFICACIÓ   

DENOMINACIÓ Rellotge de sol de Son Dixopta CODI RS-11 

TIPOLOGIA Rellotge de sol 

ÚS ACTUAL Ornamental 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT  

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Camí de Son Dixopta 

COORDENADES UTM X: 503731  Y: 4379220 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A005009740000JD 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, a la façana de les cases de la possessió de Son Dixopta 

3. DESCRIPCIÓ 

Rellotge de sol situat a la cantonada sud-oest de la façana principal de les cases. És un rellotge del tipus orientat, 
amb hores senceres i mitges i números aràbics, i ornamentacions florals als cantons superiors. Està gravat damunt 
una rajola de test cuit i té forma quadrangular. Conserva la busca de ferro. 

 

CRONOLOGIA Segle XIX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Element que no admet cap ús dels urbanísticament regulats 

ELEMENTS A 
PRESERVAR El conjunt del rellotge 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS  

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació. 
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CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

RS-11 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

1. IDENTIFICACIÓ   

DENOMINACIÓ Rellotge de sol de Cugulutx d'en Pallasso CODI RS-12 

TIPOLOGIA Rellotge de sol 

ÚS ACTUAL Ornamental 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT  

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Camí de Cugulutx 

COORDENADES UTM X: 504426  Y: 4378650 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A005000550000JZ 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, a una de les edificacions auxiliars de les cases de la possessió de Cugulutx 

3. DESCRIPCIÓ 

Rellotge de sol situat sobre un repeu damunt la teulada del porxo del forn de pa. És un rellotge gravat sobre marès 
fi, de 0,6 m d'alçada per 0,4 m d'amplada aproximadament, de forma quadrangular amb una prolongació corbada a 
la part superior. La busca és de ferro. És del tipus orientat, amb hores senceres i mitges i numeració aràbiga. 

 

 

CRONOLOGIA Segona mitat del segle XIX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Regular. La part superior del rellotge s'ha romput com a conseqüència de l'oxidació de la busca i 
es troba parcialment cobert de líquen 

INTERVENCIONS Element possiblement reubicat amb motiu de la reforma de les cases 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Element que no admet cap ús dels urbanísticament regulats 

ELEMENTS A 
PRESERVAR El conjunt del rellotge i del repeu 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS  

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació. 
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Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

RS-12 LOCALITZACIÓ I CARTOGRAFIA 
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CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

1. IDENTIFICACIÓ   

DENOMINACIÓ Rellotge de sol d’Hortella Vell CODI RS-13 

TIPOLOGIA Rellotge de sol 

ÚS ACTUAL Ornamental 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT  

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Camí d'Hortella Vell 

COORDENADES UTM X: 505214  Y: 4379100 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A005012220000JW 

ENTORN / CLASSE DE SÒL A la clastra de les cases de la possessió d'Hortella Vell 

3. DESCRIPCIÓ 

Rellotge de sol situat sobre la porxada situada a l'entrada del cos nord-est de la clastra, a l'enfront del forn de pa. 
És un rellotge del tipus orientat, amb hores senceres i mitges i números aràbics. Te unes dimensions de 0,45 m 
d’amplària per 0,55 m d’alçària i està gravat damunt marès. Conserva la busca de ferro. 

 

CRONOLOGIA Primera mitat del segle XIX 

BIBLIOGRAFIA SOLER GAYA, RAFEL. Els rellotges de sol a Sant Joan 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Regular, es troba migpartit i parcialment cobert de liquen 

INTERVENCIONS Element possiblement reubicat amb motiu de la reforma de les cases 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Element que no admet cap ús dels urbanísticament regulats 

ELEMENTS A 
PRESERVAR El conjunt del rellotge 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS  

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació. 
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CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

RS-13 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCUTS 
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CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

1. IDENTIFICACIÓ   

DENOMINACIÓ Escut dels Ferrandis a sa Bastida CODI ES-1 

TIPOLOGIA Escut familiar 

ÚS ACTUAL Ornamental 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT  

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Camí de sa Bastida 

COORDENADES UTM X: 504046  Y: 4384760 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A009009220000JH 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, a la clastra de les cases de la possessió de sa Bastida 

3. DESCRIPCIÓ 

Escut situat al capitell de la columna central de la galeria de la clastra de les cases. Representa les armes de la 
família Ferrandis: quatre faixes d'or en camp de gules (vermell) la part esquerra i un cap amb tres losanges d'or en 
camp d'atzur (blau) i la resta un camper d'or a la part dreta. L'escut de sa Bastida presenta només tres faixes d'or. 
Està esculpit en relleu en el marès i té una altura de 0,19 m i una amplària de 0,15 m. El capitell és motllurat i les 
seves dimensions són de 0,4 x 0,25 m. 

 

CRONOLOGIA Segle XIV 

BIBLIOGRAFIA Els escuts d'armes. La Bastida. Mel i Sucre n. 113. p.22-23 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Element que no admet cap ús dels urbanísticament regulats 

ELEMENTS A 
PRESERVAR L'escut i el conjunt format per la columna i els dos arcs de la galeria 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS  

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació. 
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CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

ES-1 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

1. IDENTIFICACIÓ   

DENOMINACIÓ Escut dels Santjoan a sa Bastida CODI ES-2 

TIPOLOGIA Escut familiar 

ÚS ACTUAL Ornamental 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT  

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Camí de sa Bastida 

COORDENADES UTM X: 504046  Y: 4384760 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A009009220000JH 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Possessió de sa Bastida 

3. DESCRIPCIÓ 

Escut familiar situat a la clau de la cara interior del portal forà de les cases de sa Bastida. Representa les armes de 
la família Santjoan: tres faixes de sable (negre) en camp d'or. Està emmarcat per traços lineals, esborrats a la part 
inferior, i formant mitges estrelles als cantons superiors de l'escut. Està pintat a l'almangra sobre el marès de la 
clau del portal i les seves dimensions són reduïdes, 0,2 x 0,15 m aproximadament. 

 

CRONOLOGIA Segle XV-XVII 

BIBLIOGRAFIA Els escuts d'armes. La Bastida. Mel i Sucre n. 113. p.22-23 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Dolent. Està afectat per la instal.lació de cablejat elèctric i pels soports del tancament metàl.lic 
del portal forà. 

INTERVENCIONS  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Element que no admet cap ús dels urbanísticament regulats 

ELEMENTS A 
PRESERVAR L'escut i la clau on es situa 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS 

Eliminar el cablejat elèctric i resituar el soport de la barrera metàl.lica per tal de no afectar a 
l'escut. Repintar l'escut emprant els materials i les tècniques originals. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació. 
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CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

ES-2 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

1. IDENTIFICACIÓ   

DENOMINACIÓ Escut d'Horta CODI ES-3 

TIPOLOGIA Escut familiar 

ÚS ACTUAL Ornamental 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Barroc 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Camí d'Horta 

COORDENADES UTM X: 503314  Y: 4380220 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A003003940000JH 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, a la façana del capcer sud-est de les cases de la possessió d'Horta 

3. DESCRIPCIÓ 

Escut situat sobre la porta principal de les cases, situada al capcer sud-est. És un relleu de pedra  amb cartel.la 
barroca que representa les armes de la família Llull, mitja lluna invertida. Als armorials es descriu "en camp de 
gules un minvant d'or". Sobre l'escut hi la següent inscripció:  

ANY 

1774 

 

CRONOLOGIA Segle XVIII 

BIBLIOGRAFIA 
GUIA POBLES. p.66 

Els escuts d'armes. Horta. Mel i Sucre nº 111. p. 21 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Regular, la pedra es troba erosionada. 

INTERVENCIONS La inscripció amb la data estava originalment sota l'escut, trasllandant-se a la part superior amb 
motiu de la construcció de la porxada del portal. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Element que no admet cap ús dels urbanísticament regulats 

ELEMENTS A 
PRESERVAR El conjunt format per l'escut i la inscripció de la part superior 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS  

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació. 
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CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

ES-3 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

1. IDENTIFICACIÓ   

DENOMINACIÓ Escut d'Hortella Vell CODI ES-4 

TIPOLOGIA Escut familiar 

ÚS ACTUAL Ornamental 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Barroc 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Camí d'Hortella Vell 

COORDENADES UTM X: 505214  Y: 4379100 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A005012220000JW 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, sobre el portal forà de les cases de la possessió d'Hortella Vell 

3. DESCRIPCIÓ 

Escut familiar situat sobre  el portal forà de les cases. Relleu en pedra que representa les armes de la família 
Simonet: un dofí que emergeix de la mar i expulsa un raig d'aigua per la boca. Està voltat per una cartel.la barroca i 
un marc motllurat de forma quadrangular. Els armorials descriuen les armes com "tot natural en camp natural amb 
dos estels atzurs de sis puntes". Aquests estels no apareixen representats al present escut. 

 

CRONOLOGIA Segle XV-XVII 

BIBLIOGRAFIA 
GUIA POBLES. p.66. p. 69 

Els escuts d'armes. Hortella. Mel i Sucre n. 112 p.27 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo, la pedra presenta un cert grau d'erosió. 

INTERVENCIONS  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Element que no admet cap ús dels urbanísticament regulats 

ELEMENTS A 
PRESERVAR El conjunt format per l'escut i el portal on es situa 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS  

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació. 
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CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

ES-4 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 

 
 



286 

 
 

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALTRES ELEMENTS 
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CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

1. IDENTIFICACIÓ   

DENOMINACIÓ Era de Son Gil CODI ER-1 

TIPOLOGIA Era 

ÚS ACTUAL Agrícola-ramader 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Camí des Caldereres 

COORDENADES UTM X: 505984  Y: 4380750 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A006013090000JR 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, al migjorn de les cases de Son Gil, a l'altre costat del camí des Calderers 

3. DESCRIPCIÓ 

Era de 25 m de diàmetre situada a 150 m de les cases de Son Gil. El costat de migjorn de l'era està paredat en 
sec, assolint una altura de 2,1 m. 

 

CRONOLOGIA  

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Regular. Un tram de la marjada que sosté l'era s'ha esboldregat. 

INTERVENCIONS  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Rurals de caràcter extensiu 

ELEMENTS A 
PRESERVAR L'era. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Reparar l'esboldrec del parament. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació. 
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CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

ER-1 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

1. IDENTIFICACIÓ   

DENOMINACIÓ Era de Son Ramon CODI ER-2 

TIPOLOGIA Era 

ÚS ACTUAL Desús 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Camí de Son Ramon 

COORDENADES UTM  

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A005004540000JT 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, al costat de les cases de la possessió de Son Ramon, a l'est del terme. 

3. DESCRIPCIÓ 

Era de 24 m de diàmetre situada a l'est de les cases, al costat del camí. El costat de migjorn de l'era està paredat 
en sec, assolint una altura de 1,3 m. 

 

CRONOLOGIA  

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Rurals de caràcter extensiu 

ELEMENTS A 
PRESERVAR L'era. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS  

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació. 
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ER-2 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

1. IDENTIFICACIÓ   

DENOMINACIÓ ses Tres Fites CODI FI-1 

TIPOLOGIA Fita de terme 

ÚS ACTUAL Fita de terme 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS  

COORDENADES UTM X: 502056  Y: 4384340 

REFERÈNCIA CADASTRAL - 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, al límit amb els termes de Lloret i de Sineu 

3. DESCRIPCIÓ 

Fita de terme formada per tres grans blocs prismàtics de pedra, de dimensions 0,5 m (amplària), 0,6 m (gruixa) i 1 
m (altura) travats amb ciment que conformen una base piramidal, de 1,1 de costat. Sobre aquesta base es disposa 
un bloc de pedra de dimensions 0,55 x 0,35 m x 1 m. L'altura total de la fita és de 1,9 m . 

 

CRONOLOGIA  

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo. La base presenta un gran crull en l'argamassa que uneix els blocs, fruit del desplaçament 
d'algun dels elements del conjunt. 

INTERVENCIONS  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Element que no admet cap ús dels urbanísticament regulats 

ELEMENTS A 
PRESERVAR El conjunt de la fita 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Netejar la vegetació que rodeja la fita. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació. 
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Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

FI-1 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

1. IDENTIFICACIÓ   

DENOMINACIÓ Fita de ses Teuleres CODI FI-2 

TIPOLOGIA Punt quilomètric 

ÚS ACTUAL Fita de terme 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT  

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Carretera de Manacor, Ma-15 

COORDENADES UTM X: 507062  Y: 4379970 

REFERÈNCIA CADASTRAL - 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, Al límit amb el terme de Vilafranca, a l'aparcament del restaurant ses 
Teuleres 

3. DESCRIPCIÓ 

Fita de terme de pedra de forma prismàtica, amb unes dimensions de 0,8 m (altura) per 0,3 m (amplària) per 0,25 m 
(fondària) i els caires esmotxats. A l'anvers es pot llegir una inscripció: K 39. Es tracta per tant d'un antic punt 
quilomètric de la carretera reconvertit en fita de terme. 

 

CRONOLOGIA Segle XIX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Element que no admet cap ús dels urbanísticament regulats 

ELEMENTS A 
PRESERVAR El conjunt de la fita 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS  

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació. 
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CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

FI-2 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

1. IDENTIFICACIÓ   

DENOMINACIÓ Barraca de Son Buscai CODI BA-1 

TIPOLOGIA Barraca de roter 

ÚS ACTUAL Agrícola-ramader 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Son Buscai 

COORDENADES UTM X: 505325  Y: 4378110 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A005002700000JK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, a prop de la possessió de Son Buscai, al límit amb el terme de Porreres 

3. DESCRIPCIÓ 

Gran barraca de roter adossada a les parets que limiten la tanca. És de forma rectangular, amb una llargària de 5,3 
m i una amplària de 4,7 . Està paredada en sec, les parets estan atalussades i presenta cadenes cantoneres 
escairades. La coberta és una falsa volta per aproximadció de filades, amb una altura de 3,4 m. 

El portal té 1,7 m d'altura i 1 m d'amplària, destacant les dues pedres que formen la llinda. L'interior té unes 
dimensions de 3,7 m per 2,5 m i presenta una armariet al costat sud-oest. 

 

CRONOLOGIA Segle XIX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Dolent. S'ha esboldregat tota la part exterior del parament del nord-oest 

INTERVENCIONS Alguns trams del parament així com la culminació de la volta han estat referits. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Rurals 

ELEMENTS A 
PRESERVAR El conjunt format per la barraca i la paret a la qual s'adossa. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Reparar el parament nord-oest de la barraca emprant els materials i les tècniques originals. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació. 
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1. IDENTIFICACIÓ   

DENOMINACIÓ es Torreó CODI MI-1 

TIPOLOGIA Torre mirador i berenador 

ÚS ACTUAL Desús 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Camí de Son Brondo a Son Munar 

COORDENADES UTM X: 499529  Y: 4383480 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A001004340000JE 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, al turó situat al costat de la possessió de Son Munar, a uns 350 m al sud-
oest de les cases de Son Brondo 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Edificació destinada a la funció de mirador amb un berenador al seu costat. Té forma quadrangular, amb unes 
dimensions de de 3,2 per 2,9 m. La coberta és plana amb terrat i s'hi puja mitjançant una escala de 12 escalons. Al 
terrat hi ha un banc de 0,5 m d'amplària adossat al paretó. Els paraments són de carreus de marès i es troben  
referits, excepte al paretó del terrat, de marès vist. L'interior presenta una volta de marès, amb unes dimensions de 
1,9 x 1,4 m. Hi ha un prestatge i un armariet. 
 
Un banc de pedra rodeja l'edifici, amb una amplària de 0,4 m. Al costat de la torre hi ha un berenador. Es tracta d'un 
espai circular empedrat, de 1,2 m de radi, amb una taula de pedra, d'un metre de diàmetre i una gruixa de 0,25 m, 
sobre una base cilíndrica de 0,4 m de diàmetre. 

 

CRONOLOGIA Finals del segle XIX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Dolent. La torre presenta un crull vertical sobre el portal. Falten els primers escalons de pedra de 
l'escala i més de la mitat del banc que rodeja el torreó. 

INTERVENCIONS  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Rurals 

ELEMENTS A 
PRESERVAR El conjunt format per la torre i el berenador. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Reparar el crull vertical de la torre i el banc de pedra que rodeja la torre. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació 
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1. IDENTIFICACIÓ   

DENOMINACIÓ Torre Vermella de Son Brondo CODI MI-2 

TIPOLOGIA Torre mirador i berenador 

ÚS ACTUAL Desús 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Son Brondo 

COORDENADES UTM  

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A001004340000JE 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, a la màxima elevació de la serra de ses Algorfes, a 900 m nord-est de les 
cases de Son Brondo 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Torre mirador de planta quadrada, de 6 m de costat, dee dues plantes d'altura i coberta plana amb terrat limitat per 
un paretó de carreus de marès. Els paraments estan atalussats i es troben paredats en verd i referits, presentant un 
sòcol de pedra amb la junta remarcada i cadenes cantoneres de marès. Al frontis principal, orientat al sud-oest, 
s'obre en planta baixa un gran portal d'arc escarser, de 3 m d'altura. A la planta pis la torre presenta una finestra, 
també d'arc escarser, a cadascun dels quatre costats. Totes les obertures es troben emmarcades en marès. La 
sortida al terrat es troba protegida per un buc d'un aiguavés i coberta de fibrociment. 

Al costat nord-oest s'adossa una caseta d'una planta i un aiguavés, paraments paredats en verd i referits deixant la 
pedra parcialment vista. La coberta és de teula àrab i el portal és d'arc escarser, emmarcat en marès. 

L'espai situat davant la torre i la caseta forma una petita carrera, de 3,8 m d'amplària i limitada per un paretó. S'hi 
localitza un berenador, una taula de pedra de 1 m de diàmetre i 0,35 m de gruixa. Dos pedrissos adossats a la torre 
completen el conjunt. 

CRONOLOGIA Finals del segle XIX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Regular, l'edificació pateix símptomes d'abandó, amb la carrera desmantellada per la vegetació. 

INTERVENCIONS  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Rurals 

ELEMENTS A 
PRESERVAR El conjunt format per la torre, la caseta adossa i la carrera amb pedrissos i berenador. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Netejar la vegetació de la carrera. Substituir la coberta de fibrociment del buc del terrat. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació 
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1. IDENTIFICACIÓ   

DENOMINACIÓ Garrover de sa Marquesa  CODI AR-1 

TIPOLOGIA Arbre singular 

ÚS ACTUAL Ornamental 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT  

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Camí des Quatre Vents 

COORDENADES UTM X: 500739  Y: 4381280 

REFERÈNCIA CADASTRAL - 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, al nord del nucli urbà, a la zona anomenada es Revellar 

3. DESCRIPCIÓ 

Garrover (Ceratonia siliqua) situat al costat nord del camí. A 1,5 m d'altura presenta una circumferència de 2,6 m. El 
diàmetre del tronc és de 1,5 m i el diàmetre aproximat de la copa de 9 metres. Originalment constituït per tres 
grans cimals ja ha patit la caiguda d'algunes branques fet que ha motivat la pèrdua de simetria de la copa. 

 

CRONOLOGIA  

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Regular. La base del tronc presenta un important grau de buidament. 

INTERVENCIONS Ha estat objecte d'algunes podes. S'ha instal.lat una reixeta metàl.lica a la partió de la finca 
situada devora el garrover. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Element que no admet cap ús dels urbanísticament regulats, es situa a una infraestructura de 
comunicació 

ELEMENTS A 
PRESERVAR L'arbre i l'espai situat sota la copa 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Desviar a l'altre costat del camí el cablejat telefònica que travessa el fullatge. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES 

Restauració, conservació, consolidació. Les possibles canalitzacions subterrànies de serveis 
hauran de separar-se de l'eix del tronc un mínim de 4,5 metres. 

 



304 

 
 

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

AR-1 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



305 

 
 

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

1. IDENTIFICACIÓ   

DENOMINACIÓ Mata escrita de Meià CODI AR-2 

TIPOLOGIA Arbre singular 

ÚS ACTUAL Ornamental 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT  

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Carreró de Meià 

COORDENADES UTM X: 500739  Y: 4381280 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A002002560000JH 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, a uns 100 m al sud de les cases de Meià en l'anomenat carreró de Meià 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Mata (Pistacia lentiscus) que presenta la singularitat d'una malformació en la pigmentació de les fulles. Dita 
malformació es manifesta en l'aparició de línies despigmentades irregulars, formant conjunts paral.lels, motiu pel 
qual tradicionalment s'han assimilat a línies escrites. 
 
La mata es localitza al marge inferior d'un camí de tres més d'amplària. En aquest lloc es localitza una rabassa de 
la qual surten sis tanyades de fins a 0,12 m de diàmetre. L'altura de la mata és aproximadament de 4 m i l'amplària 
de la copa és de 7 m de diàmetre. 

 

CRONOLOGIA  

BIBLIOGRAFIA La mata escrita de Meià. Mel i sucre nº 114. 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo, la mata presenta un aspecte vigorós, amb nombroses branques. 

INTERVENCIONS  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Element que no admet cap ús dels urbanísticament regulats 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

La mata i tot l'espai situat dintre del perímetre d'una àrea de 5 m de radi amb centre a la rabassa 
principal de la mata 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS  

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació. 
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1. IDENTIFICACIÓ   

DENOMINACIÓ Fonteta de Meià CODI FO-1 

TIPOLOGIA Font de mina 

ÚS ACTUAL Infraestructura hidràulica 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT  

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Carretera de Montuïri, Ma-3220 

COORDENADES UTM X: 500620  Y: 4381060 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A002002560000JH 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, a uns 350 m al sud-oest de les cases de Meià 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Font de mina que forma una càmara subterrània de 4,5 m de llargària per 1,4 m d'amplària amb una coberta de volta 
de 1,7 m d'altura. L'obertura a l'exterior és allindada, de 0,85 x 0,75 m i es troba en un pany paredat en verd de 4 m 
d'amplària per 1,9 m d'altura. Un espai rectangular, de 9 x 4 m, amb els costats paredats en sec, precedeix la 
sorgència. 

 

 

CRONOLOGIA  

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo. L'entrada de l'espai anterior es troba obstruïda per la vegetació caiguda 

INTERVENCIONS  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Infraestructura hidràulica 

ELEMENTS A 
PRESERVAR El conjunt format per la mina i l'espai anterior delimitat per paret seca 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Netejar la vegetació de l'espai anterior a la fonteta 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació. 
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1. IDENTIFICACIÓ   

DENOMINACIÓ Font de Son Font CODI FO-2 

TIPOLOGIA Sorgència natural 

ÚS ACTUAL Desús 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT  

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Camí de Son Font 

COORDENADES UTM X: 502741  Y: 4380313 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A003003050000JP 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, dintre d'una zona de garriga situada a 100 m al sud-est de les cases 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Sorgència natural situada dintre d'una cavitat amb l'obertura orientada cap a tramuntana. La cavitat té una forma 
arrodonida i probablement ha estat ampliada artificialment. Les seves dimensions interiors són 3 m d'amplària, 2,4 
de longitud i 1,2 m d'altura. El nivell de la sorgència es troba 0,7 m per davall del nivell del terreny de la boca. 

 

CRONOLOGIA  

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo. La sorgència es trobava eixuta en el moment de la visita. 

INTERVENCIONS  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Infraestructura hidràulica 

ELEMENTS A 
PRESERVAR El conjunt de la cavitat on es troba la sorgència 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS  

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació. 
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1. IDENTIFICACIÓ   

DENOMINACIÓ Forn de calç de sa Bastida CODI FC-1 

TIPOLOGIA Forn de calç 

ÚS ACTUAL Desús 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS sa Bastida 

COORDENADES UTM X: 507420  Y: 4385300 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A009008540000JS 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic, dintre d'una zona de garriga situada al coster de llevant del puig de Sant 
Onofre 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Forn de calç de considerables dimensions completament invaït per la vegetació. L'amplària de la porta és de 0,7 m i 
les parets assoleixen una altura de 2,1 m, ressolent-se amb quatre filades de pedres de grans dimensions. 

 

CRONOLOGIA  

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Dolent. Un dels cantons de la porta i un tram de paret es troben esboldregats. El forn està invaït 
per la vegetació 

INTERVENCIONS  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Rurals de caràcter extensiu 

ELEMENTS A 
PRESERVAR El conjunt del forn de calç 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Netejar la vegetació de l'interior i del perímetre del forn. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació. 
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FC-1 FOTOGRAFIES 


