Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0620

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Fatxada i elements singulars que previa visita i informe de
la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

DIRECCIÓ:

POLIGON:
23

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
312

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Son Mesquida de Can Catany

Obres privades; Feines agrícoles; Reutilitzacions;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-3-3

LONGITU
493.500

LATITUD
4367.000

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Fora vila
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XVII

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

NIVEL
DESCRIPCIÓ
Casa de possessió integrada per diversos bucs adossats que
formen una " U" amb clastra interior. Aquests bucs són l’habitatge
humà i les dependències agropecuàries annexes: païssa, estables,
forn, i un aljub. A la clastra s’accedeix a través del portal forà d’arc
de mig punt amb dovelles no integrades en el mur. L’habitatge té
dues altures: planta baixa i porxo. La façana principal, orientada al
sud, presenta una disposició simètrica de les obertures. Una escala
lateral comunica exteriorment les dues altures. La planta baixa
consta d’un portal d’arc escarser. El porxo presenta una finestra
allindanada amb canal a sobre. La coberta exterior és de dos
aiguavessos i teula àrab. Els paraments de la façana principal són
d’aparell rústic irregular referit i parcialment emblanquinat.

OBSERVACIONS
A partir del segle XVII, la possessió de Son Mesquida es fragmentà i actualment pertany a quatre propietaris diferents. Aquesta casa està
adossada a les cases de Son Mesquida de Can Bonjesús i de Son Mesquida de ca l'amo en Biel. No s'ha pogut visitar l'interior de l'immoble.
Forma part del llogaret de Son Mesquida. Hi ha un aljub comunitari a l'entrada del camí que duu al llogaret.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0618

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Fatxada i elements singulars que previa visita i informe de
la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

DIRECCIÓ:

POLIGON:
23

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
312

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Son Mesquida de Can Perdiuet

Obres privades; Feines agrícoles; Reutilitzacions;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-3-3

LONGITU
493.422

LATITUD
4367.054

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Fora vila
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XVII

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

NIVEL
DESCRIPCIÓ
Casa de pagès que forma un bloc integrant l’habitatge humà i les
dependències agropecuàries annexes: païssa, estables, graner i
celler. De forma aïllada, al costat de la casa, es situen altres
dependències agropecuàries: solls i portasses cobertes amb voltes
de canó. L’habitatge té dues altures: planta baixa i porxo. La façana
principal, orientada al sud, presenta una disposició simètrica de les
obertures. La planta baixa consta d’un portal d’arc de mig punt amb
llindar, dovelles i carcanyols, flanquejat per un finestró atrompetat i
dues obertures quadrades situades al nivell del terra. El porxo
presenta dues finestres allindanades amb ampit motllurat. La
coberta exterior és d’un aiguavés i teula àrab. Els paraments de la
façana principal són de marès amb restes de referit, excepte als
marcs de les obertures i cadenes cantoneres de carreus escairats on
el marès es deixa a la vista.

OBSERVACIONS
No s'ha vist l'interior de l'immoble. Forma part del llogaret de Son Mesquida.
Es situa aïllada dintre el llogaret. Hi ha un aljub comunitari situat a l'entrada del camí que duu al llogaret.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0619

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Fatxada i elements singulars que previa visita i informe de
la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

DIRECCIÓ:

POLIGON:
23

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
312-333

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Son Mesquida de Ca l'amo en Biel

Obres privades; Feines agrícoles; Reutilitzacions;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-3-3

LONGITU
493.500

LATITUD
4367.000

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Fora vila
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XVII

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

NIVEL
DESCRIPCIÓ
Casa de pagès amb forma de bloc i dues altures: planta baixa i
porxo. A l’interior trobam el celler i el porxo s’usa com a graner.
Al costat de la casa es situen les dependències agropecuàries:
païssa, estables, portassa i solls. La façana principal de l’habitatge,
orientada al sud, presenta una disposició asimètrica de les
obertures. La planta baixa consta d’un portal d’entrada reestructurat
formant un arc escarser dintre una forma allindanada. El portal està
flanquejat per una finestra allindanada i un finestró tancat amb
barrots de ferro situat al nivell del terra. El porxo presenta una
finestra allindanda. Té voravia i pedrís adossat a la façana
principal. La coberta exterior és d’un aiguav és i teula àrab.
Els paraments són de marès referit excepte als marcs de les
obertures i a la cadena cantonera de carreus escairats, on el marès
es deixa a la vista.

OBSERVACIONS
No s'ha pogut veure l'interior de l'immoble. Forma part del llogaret de son Mesquida. Està adossada a la casa de Son Mesquida de Can
Catany. Hi ha un aljub comunitari situat a l'entrada del camí que duu al llogaret.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0654

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Fatxada i elements singulars que previa visita i informe de
la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

DIRECCIÓ:

POLIGON:
23

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
313

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Son Mesquida de Can Bonjesús

Obres privades; Feines agrícoles; Reutilitzacions;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-3-3

LONGITU
493.500

LATITUD
436.700

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Fora vila
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XVII

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

NIVEL
DESCRIPCIÓ
Casa de pagès que forma un bloc integrant l’habitatge humà i les
dependències agropecuàries annexes: païssa, estables, forn, celler
amb coberta de volta de canó, portassa i solls. Els sestadors es
troben aïllats al costat de la casa. Com a instal·lacions hidràuliques
trobam un aljub i una cisterna situada front a la façana principal de
l’habitatge. L’habitatge té una crugia i dues altures: planta baixa i
porxo (usat com a graner). La façana principal, orientada a l’oest,
presenta una distribució simètrica de les obertures sobre dos eixos
verticals. La planta baixa té dos portals, un és d’arc de mig punt
amb dovelles i carcanyols, i l’altre és allindanat. Dos pedrissos
adossats a la façana flanquegen els portals. El porxo consta de
dues finestres allindanades, una d’elles amb ampit motllurat.

OBSERVACIONS
Aljub comunitari situat a l'entrada del camí que duu al llogaret.
S'ha vist l'interior. Forma part del llogaret de Son Mesquida.Està adossada per la part posterior a la casa anomenada Son Mesquida de Can
Catany. A partir del segle XVII, la possessió de Son Mesquida es fragmentà i actualment està dividida en quatre propietats diferents.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0717

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Fatxada i elements singulars que previa visita i informe de
la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

DIRECCIÓ:

POLIGON:
24

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
16

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Son Reviu

Obres privades; Erosió;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-3-5

LONGITU
492.774

LATITUD
4362.710

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Fora vila
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XVIII

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

OBSERVACIONS
Té un petit rellotge de sol a la façana principal.
S'ha vist l'interior.

NIVEL
DESCRIPCIÓ
La carrera ens porta a les cases de pagès de Son Reviu. Són bucs
annexes que es disposen en "L" integrant el cos principal o vivenda
(amb cuina i cambres a l’interior de la planta baixa, i sala i graner al
porxo) i les dependències agropecuàries annexes a la vivenda
(portassa, sestadors, païssa, estables i forn). Aïlladament i al
costat del volum principal trobam portasses i solls, així com les
instal·lacions hidràuliques (un aljub i una cisterna). La vivenda
presenta dues altures, planta baixa i porxo. La façana principal,
orientada al sud-est, és d’esquema asimètric: A la planta baixa, amb
voravia al terra i pedrís adossat a la façana, trobam un portal central
d’arc de mig punt amb dovelles i carcanyols flanquejat per dues
finestres allindanades (segurament reestructurades a causa del
referit d’aspecte recent que les envolta).

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0725

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Fatxada i elements singulars que previa visita i informe de
la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

DIRECCIÓ:

POLIGON:
24

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
23

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Son Rafeló

Feines agrícoles; Erosió;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
724-3-5

LONGITUD
493.172

LATITUD
4361.727

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Fora vila
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XIX

Contemporani

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Casa de pagès integrada per diversos bucs adossats que formen
una "U", aquests bucs són l’habitatge humà i algunes dependències
agropecuàries: estables i païssa, portasses (una amb volta de
canó), un forn i un colomer. De forma aïllada, front a la casa,
trobam la resta de dependències agropecuàries com una granja ara
sense ús, una vaqueria ara utilitzada com a escorxador i uns
sestadors en runes. Com a instal·lacions hidràuliques hi ha un aljub i
una cisterna situats de forma aïllada. Dintre la planta baixa de la
vivenda trobam una altra cisterna. L’habitatge humà té dues crugies,
dues vessants i dues altures: la planta baixa, on hi ha les estances
d’ús comú, i el porxo, destinat a l’emmagatzematge de gra.

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

OBSERVACIONS
Vist l'interior.
Inscripcions a la façana principal amb les dates 1801 i 1829. Les cases de Son Rafeló es troben adossades a les de Son Perdiu des de mitjan
segle XX. És una segregació de Es Llobets.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0677

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Fatxada i elements singulars que previa visita i informe de
la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

DIRECCIÓ:

POLIGON:
24

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
25

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Son Perdiu

Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-3-5

LONGITU
493.172

LATITUD
4361.727

NIVEL

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Fora vila
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segles XVIII-XIX

Modern-Contempora

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

DESCRIPCIÓ
Casa de possessió que ha sofert una sèrie de reestructuracions a
causa de la seva actual condició d’agroturisme. Ha conservat gran
part de la seva estructura originària, havent-se modificat només l’ús
d’algunes de les seves dependències. La casa forma una "U"
integrant l’habitatge humà i les dependències agropecuàries annexes:
païssa i estables. De forma aïllada, front a la casa, trobam altres
dependències agropecuàries: solls i sestadors. Com a instal·lacions
hidràuliques trobam un aljub aïllat i una cisterna adossada a la
façana de la casa. L’habitatge humà té dues crugies i dues altures:
planta baixa i porxo. La façana principal, orientada al sud-oest,
presenta una disposició asimètrica de les obertures. La planta baixa
consta de dos portals, el principal és d’arc de mig punt amb llindar,
dovelles i carcanyols.

OBSERVACIONS
És una segregació de Es Llobets.
S'ha vist l'interior.
La casa de Son Perdiu es troba adossada a la casa de possessió de Son Rafeló, que és d'un altre propietari.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0700

GRAU DE PROTECCIÓ:

D

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Fatxada i elements singulars que previa visita i informe de
la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

DIRECCIÓ:

POLIGON:
24

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
3

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Son Quartera Vell

Obres privades; Reutilitzacions;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-3-4

LONGITU
491.360

LATITUD
4364.360

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Fora vila
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XVIII

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS
S'ha vist l'interior.
Documentada el 1702.

NIVEL
DESCRIPCIÓ
Casa de pagès convertida en agroturisme, però que ha conservat en
gran part la seva estructura originària i ha deixat en funcionament
algunes de les dependències agropecuàries. La casa forma un bloc
integrant l’habitatge humà i les dependències agropecuàries annexes:
bovals, païssa, graner i magatzems. Hi ha un petit pati interior. De
forma aïllada, al costat de la casa, trobam altres dependències
agropecuàries: una barraca, un colomer, una portassa, solls i
sestadors. Com a instal·lacions hidràuliques trobam una cisterna i un
safareig. L’habitatge humà té dues crugies i dues altures: planta
baixa (destinada a la vida domèstica) i porxo (destinat a graner). La
façana principal, orientada al sud, presenta una disposició asimètrica
de les obertures.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0653

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Fatxada i elements singulars que previa visita i informe de
la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

DIRECCIÓ:

POLIGON:
24

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
9

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Sa Talaia

Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-3-4

LONGITU
492.249

LATITUD
4363.529

NIVEL

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Fora vila
Rural
PERIODE:
Medieval cristià-Cont

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

DESCRIPCIÓ
Casa de possessió que forma un bloc integrant una sèrie de bucs
adossats. Aquests bucs són: l’habitatge humà, la capella, una
cotxeria i uns estables. La majoria de dependències agropecuàries
es troben disperses, entorn a la casa. Trobam algunes naus de
construcció recent però les dependències antigues han canviat el
seu ús a causa de la conversió de la finca en empresa de fabricació
de formatges. D’aquestes dependències cal destacar: la païssa i els
sestadors que ara són usats com a formatgeria però encara
conserven al seu interior arcades de mig punt; el boval s’ha habilitat
com a oficina; l’establa s’ha convertit en casa de jocs infantils; i les
solls s’usen com a magatzems. Tres són les instal·lacions
hidràuliques de la possessió: un safareig, un pou de 85 metres de
profunditat ubicat dintre d’una de les dependències agropecuàries, i
una cisterna adossada a la porxada posterior de la vivenda.

OBSERVACIONS
No s'ha vist l'interior de les cases, però sí de les instal·lacions agropecuàries i de la capella.
Documentada el 1268.
La capella es troba documentada al segle XVI.
El nom de la possessió es deu al talaiot circular que es troba dins el poblat talaiòtic proper a les cases.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0643

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Fatxada i elements singulars que previa visita i informe de
la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

DIRECCIÓ:

POLIGON:
25

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
13

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Son Bieló

Obres privades; Reutilitzacions;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-3-6

LONGITU
493.366

LATITUD
4359.643

NIVEL

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Fora vila
Rural
PERIODE:
Modern-Contempora

DESCRIPCIÓ
Casa de possessió integrada per una sèrie de bucs adossats que
formen una "L", aquests bucs són: la casa dels amos, la casa dels
senyors i les dependències agropecuàries annexes a les dues cases
(una portassa, una antiga quartera convertida en cotxeria, l’estable i
la païssa). De forma aïllada trobam altres dependències
agropecuàries: tres barraques de roter, un boval, un après, una
vaqueria, les solls i els sestadors. Com a instal·lacions hidràuliques
trobam: un safareig (adossat al boval), un aljub (aïllat al costat d’una
barraca) i una cisterna (adossada a la façana principal de casa dels
amos).

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS
Documentada al segle XVI.
Rellotge de sol a un cantó de la façana de l'estable, adossat a les cases, documentat l'any 1843.
S'ha vist l'interior de les cases.
Creus esculpides en pedra a les façanes exteriors de l'estable i de la vaqueria i el boval d'enfront.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0689

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Fatxada i elements singulars que previa visita i informe de
la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

DIRECCIÓ:

POLIGON:
25

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
14

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Son Reinés

Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-3-6

LONGITU
492.887

LATITUD
4359.627

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Fora vila
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XVIII

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS
S'ha vist l'interior.
Rellotge de sol a la façana principal.
Documentada el 1777.
És una segregació de Es Llobets.

NIVEL
DESCRIPCIÓ
Casa de pagès que forma una "L" integrant l’habitatge humà i les
dependències agropecuàries annexes: païssa, estables, forn i
portasses. De forma aïllada, al costat de la casa, trobam altres
dependències agropecuàries: solls, graner i sestadors. Com a
instal·lacions hidràuliques trobam un aljub aïllat i una cisterna
adossada a la façana principal de l’habitatge. L’habitatge humà té
dues altures: planta baixa i porxo. La façana principal, orientada al
sud, presenta una disposició simètrica de les obertures. La planta
baixa consta d’un portal d’arc de mig punt amb llindar, dovelles i
carcanyols, flanquejat per dos finestrons atrompetats i pedrissos
adossats a la façana. Al nivell del terra es situa un finestró
quadrangular. El porxo presenta dues finestres allindanades amb
ampit motllurat. La coberta exterior és de dos aiguavessos i teula
àrab.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0692

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Fatxada i elements singulars que previa visita i informe de
la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

DIRECCIÓ:

POLIGON:
26

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
1

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Purgatori

Erosió; Feines agrícoles;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-2-6

LONGITU
490.068

LATITUD
4360.578

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Fora vila
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segles XVII-XVIII

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

NIVEL
DESCRIPCIÓ
Casa de possessió que forma una "U" integrant l’habitatge humà i
les dependències agropecuàries annexes: païssa, estables, bovals,
forn, graner, colomer i portasses. De forma aïllada, al costat de la
casa, trobam altres dependències agropecuàries: sestadors, solls i
portassa. Com a instal·lació hidràulica trobam un aljub aïllat.
L’habitatge humà té dues crugies i dues altures: planta baixa i porxo.
La façana principal, orientada al sud, presenta una disposició
asimètrica de les obertures. La planta baixa consta d’un portal
allindanat amb llindar que apareix sobre l’empremta de l’antic portal
d’arc de mig punt, ve flanquejat per dues finestres allindanades amb
ampit i per dos pedrissos adossats a la façana. El porxo presenta
una sèrie de finestres allindanades. La coberta exterior és de dos
aiguavessos i teula àrab. La cornisa és plana.

OBSERVACIONS
Documentada el 1685, any en el qual fou dividida en tres parts. Rellotge de sol a un cantó de la façana principal. Inscripció damunt del portal
d'entrada: 1781. No s'ha vist l'interior.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0611

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Fatxada i elements singulars que previa visita i informe de
la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

DIRECCIÓ:

POLIGON:
26

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
6

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Vernissa

Erosió; Feines agrícoles;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-3-6

LONGITU
491.723

LATITUD
4360.953

NIVEL

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Fora vila

Rural
PERIODE:
Medieval cristià-Cont

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

OBSERVACIONS
S'ha vist només l'interior de la casa dels amos.
Aquesta possessió està documentada el 1280.

DESCRIPCIÓ
Casa de possessió amb carrera davantera i pavimentada. Integra
una sèrie de bucs adossats que es disposen en forma de"U",
aquests bucs són: l’habitatge dels senyors, l’antiga torre de defensa,
l’habitatge dels amos i algunes dependències agropecuàries: una
portassa, un forn, estables i païssa. De forma dispersa, al voltant
del volum principal, trobam la resta de dependències agropecuàries:
portasses, una vaqueria, solls, dues barraques (una d’elles
esbucada); i les instal·lacions hidraùliques: una cisterna front a la
façana oest de la casa i un aljub al costat de la vaqueria.
L’habitatge dels amos és el buc més antic, té dues altures: planta
baixa (amb estances d’ús comú tal com la cuina, els dormitoris, etc.)
i porxo (utilitzat com a graner). La façana principal està orientada al
sud i presenta una disposició asimètrica de les obertures.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0598

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Fatxada i elements singulars que previa visita i informe de
la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

DIRECCIÓ:

POLIGON:
27

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
11

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Vallgornera Vell

Obres privades; Reutilitzacions;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-2-6

LONGITU
488.925

LATITUD
4359.058

NIVEL

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Fora vila

Rural
PERIODE:
Medieval cristià-Mode

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

DESCRIPCIÓ
La possessió de Vallgornera Vell segueix la tipologia de casa amb
torre; a partir de la torre es varen anar construint els bucs que
formen la possessió. El conjunt de les cases es troba envoltat d’un
mur construït recentment per protegir-les d’un camí públic que passa
just arran de la vivenda, i separa així la finca deixant les cases a
una banda del camí i algunes instal·lacions agrícola-ramaderes a
l’altra banda. El conjunt de les cases envoltades pel mur forma una
U amb clastra interior. En aquest conjunt es troben l’habitatge humà,
la torre de defensa, dependències per a les feines agrícoles (un forn
i una portassa), i com a instal·lacions hidràuliques, dues cisternes
situades a la clastra.
De forma aïllada i allunyats del conjunt de les cases trobam: un
molí, les solls, els sestadors, una barraca de roter i una altra de
bestiar, tres aljubs i un safareig.

OBSERVACIONS
La possessió de Vallgornera apareix documentada el 1269.
S'ha pogut veure només l'exterior de les cases.
La torre de defensa apareix documentada al segle XVI.
El 1631 la possessió de Vallgornera es dividí en tres propietats: Vallgornera Vell, Vallgornera Nou i Vallgornereta.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0590

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Fatxada i elements singulars que previa visita i informe de
la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

DIRECCIÓ:

POLIGON:
27

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
14

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Guiamarà

Obres privades; Feines agrícoles; Reutilitzacions;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
724-2-6

LONGITUD
489.373

LATITUD
4360.258

NIVELL

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Fora vila
Rural
PERIODE:
Medieval cristià-Cont

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

OBSERVACIONS
S'ha pogut visitar l'interior de l'immoble.
La torre de defensa està documentada al segle XVII.
La possessió està documentada al segle XIV.

DESCRIPCIÓ
Casa de possessió que integra una sèrie de bucs disposats en bloc,
aquests són: l’habitatge humà, la torre de defensa i algunes
dependències agrícola-ramaderes (païssa, estables i portassa).
Aïlladament, dins els terrenys de la possessió, trobam la resta de
instal·lacions agropecuàries: el forn, unes altres estables i portassa
dins un mateix bloc, una cisterna adossada als estables, una
barraca, els sestadors, les solls i dos assecadors de fruits. La torre
es troba adossada a l’habitatge humà, actualment està en obres de
restauració a causa del seu estat ruinós, així mateix, ha estat, al
llarg del temps, objecte de greus transformacions que han degradat
el seu aspecte original.
L’habitatge té una crugia i dues altures: planta baixa i primer pis.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0884

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Fatxada i elements singulars que previa visita i informe de
la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

DIRECCIÓ:

POLIGON:
27

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
19

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

S'Estalella
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
724-2-7

LONGITUD
491.000

LATITUD
4357.850

NIVELL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Fora vila
Rural
PERIODE:
Medieval cristià-Cont

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS
No s'ha vist l'interior.
La possessió està documentada des del 1256.
Hi ha un rellotge de sol a un cantó de la façana de la pallissa, amb la data de 1882.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0608

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Fatxada i elements singulars que previa visita i informe de
la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

DIRECCIÓ:

POLIGON:
27

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
4

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Guiamaranet

Erosió; Obres privades; Reutilitzacions;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-2-6

LONGITU
489.373

LATITUD
4360.258

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Fora vila

Rural
PERIODE:
Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

NIVEL
DESCRIPCIÓ
Casa de possessió amb carrera davantera i pavimentada. Integra
una sèrie de bucs adossats en forma de "U". El buc principal
presenta l’habitatge dels amos i el dels senyors separats per pisos.
La torre de defensa es troba adossada al buc principal i comunicada
interiorment amb aquest, destaca per ésser de planta circular i tenir
major alçada que la resta de bucs. Annexes a la vivenda i a la torre
trobam algunes dependències agropecuàries: graners, un assecador
d’ametlles, una portassa i el forn.
De forma aïllada, en front de la casa, trobam la resta de
dependències agropecuàries: uns sestadors, dues barraques (una de
carro i l’altra de bestiar), uns habitacles pels missatges, estables,
païssa i portasses. També hi ha un aljub i dues cisternes.

OBSERVACIONS
S'ha vist l'interior de l'immoble.
Hi ha un rellotge de sol amb la data de 1942, ubicat a la façana exterior de la torre de defensa.
Possessió documentada al segle XIV, quan formava una única possessió amb Guiamarà. Al segle XVII es separaren.
Hi ha un jaciment prehistòric als terrenys de la possessió.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0693

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Fatxada i elements singulars que previa visita i informe de
la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

DIRECCIÓ:

POLIGON:
28

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
1

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Solleric

Obres privades; Feines agrícoles;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-2-6

LONGITU
488.309

LATITUD
4360.156

NIVEL

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Fora vila
Rural
PERIODE:
Medieval cristià-Mode

DESCRIPCIÓ
Casa de possessió integrada per una sèrie de bucs adossats que
formen una "L". Aquests bucs són: l’habitatge dels amos, l’habitatge
dels senyors i les dependències agropecuàries annexes (molí de
sang, estables i païssa). De forma aïllada, entorn a la casa, trobam
altres dependències agropecuàries: solls, portasses, caneres,
sestadors, vaqueria, colomer, barraca, païssa i quartera. Com a
instal·lacions hidràuliques trobam un aljub situat a un pati de devora
la casa i un safareig aïllat. La casa té dues crugies i dues altures:
planta baixa (destinada a la vida domèstica) i porxo (destinat a
graner només a la zona dels amos).

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS
Existeix una declaració de BIC a la finca.
S'ha vist l'interior.
Dos rellotges de sol es troben en procés de restauració; ubicats a les façanes principal i lateral.
Documentada al 1307.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0594

GRAU DE PROTECCIÓ:

D

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Fatxada i elements singulars que previa visita i informe de
la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

DIRECCIÓ:

POLIGON:
28

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
31

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Cala Pi

Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
724-1-6

LONGITUD
486.741

LATITUD
4359.044

NIVELL

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Fora vila
Rural
PERIODE:
Medieval cristià-Mode

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS
S'ha catalogat l'interior de l'antiga vivenda.
La possessió es troba documentada des del segle XIII.
A una inscripció apareix la data de 1657.
La torre està documentada des del segle XVII.

DESCRIPCIÓ
Casa de possessió amb torre de defensa, constituïda per diversos
bucs adossats que es disposen linealment davant de la carrera amb
voravia. Antigament, la casa estava limitada per la torre de defensa
però, als anys 30 del segle XX, es va edificar un nou cos juxtaposat
a la torre. D’altra banda, un mur separa la possessió en dos
propietats diferents, amb una vivenda per a cada un dels propietaris.
Els bucs disposats linealment integren els dos habitatges humans, el
més antic d’aquests habitatges conserva, al seu interior, la cuina
amb la llar de foc, el rebost i una sala on hi havia un molí de sang.
Annexes als habitatges trobam una sèrie de dependències
agropecuàries: una portassa, una païssa i estables amb una salera.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0668

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Fatxada i elements singulars que previa visita i informe de
la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

DIRECCIÓ:

POLIGON:
28

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
37

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Ca Serrero

Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-2-7

LONGITU
487.892

LATITUD
4358.485

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Fora vila
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segles XVII-XVIII

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS
Sobre el portal principal hi ha la inscripció 1843.
No hem vist l'interior.

NIVEL
DESCRIPCIÓ
Casa de pagès que forma un bloc integrant l’habitatge humà i les
dependències agropecuàries annexes: païssa, colomer i portassa.
De forma aïllada, entorn a la casa, trobam altres dependències
agropecuàries: una barraca, un magatzem de nova construcció i
formant un mateix bloc trobam estables, una païssa, una portassa,
un forn i solls. Com a instal·lacions hidràuliques trobam un safareig
nou, una cisterna i un aljub, aïllats.
L’habitatge humà té dues crugies i dues altures: planta baixa i
porxo. La façana principal, orientada al sud-est, presenta una
disposició asimètrica de les obertures. La planta baixa consta d’un
portal d’arc de mig punt amb llindar, dovelles i carcanyols, flanquejat
per dues finestres allindanades. El porxo presenta una finestra
quadrangular situada a l’eix vertical del portal, i una finestra de
païssa de grans dimensions.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0604

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Fatxada i elements singulars que previa visita i informe de
la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

DIRECCIÓ:

POLIGON:
28

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
7

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Vallgornera Nou

Erosió; Reutilitzacions;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
724-2-6

LONGITUD
488.293

LATITUD
4359.360

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Fora vila
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XVII

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Aquesta construcció respon a la tipologia de casa amb torre; a partir
de la torre es varen anar construint els bucs que l’envolten formant
una L.
L’habitatge humà té dues altures: planta baixa i porxo. A la planta
baixa es fa la vida domèstica i dues crugies separen l’interior. Dins
la primera crugia trobam la cambra bona, una habitació a un costat
de l’eix central i a l’altre costat una escala que puja al pis superior.
La segona crugia conserva l’antiga cuina amb la llar de foc, una
pica, el cossi i el rebost; en front de la cuina hi ha una zona
d’habitacions de recent construcció que abans eren dependències
per a animals (estables i païssa). El porxo, destinat com a espai
d’emmagatzematge, es troba en desús.
Annexes a l’habitatge es disposen tres cisternes que l’abasteixen
d’aigua i diverses de pendències agropecuàries ara ja en desús: una
portassa amb volta de canó i amb un forn a dintre, un altre forn

OBSERVACIONS
S'ha pogut veure l'exterior i l'interior de les cases.
L'antiga possessió de Vallgornera està documentada en el 1269. Posteriorment, l'any 1631 es dividí en tres propietats: Vallgornera Nou, Vell i
Vallgornereta. Algunes dependències agropecuàries i portasses de marès s'han construït en el segle XX.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0595

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Fatxada i elements singulars que previa visita i informe de
la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

DIRECCIÓ:

POLIGON:
30

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
2

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Cap Blanc

Erosió; Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
723-8-6

LONGITUD
483.576

LATITUD
4359.233

NIVELL

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Fora vila
Rural
PERIODE:
Medieval cristià-Cont

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

DESCRIPCIÓ
Cases de possessió disposades linealment que incorporen
l’habitatge humà, dues torres i algunes dependències agropecuàries.
Una de les torres és, possiblement, un antic molí amb una part
integrada dins la vivenda i l’altra part sobresortint de la façana
principal. L’altra torre és una torre de defensa, situada just davant de
la façana principal i que queda comunicada amb el buc principal
mitjançant una escala exterior construïda amb posterioritat. La torre
de molí és de planta circular i es troba coberta de forma cònica. Se li
ha fet una reestructuració interior, convertint les dues plantes en
banys, i obrint finestres allindanades (una per planta) a l’exterior.
La torre de defensa també té dues altures. Consta de dos portals
exteriors (un per a cada planta) i una finestra amb ampit.

OBSERVACIONS
Hi ha un rellotge de sol del 1960 situat al terrat de la torre de defensa.
No s'ha pogut catalogar l'interior de les cases.
La possessió està documentada des del segle XIII, mentre que les torres estan documentades des del XVII.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0606

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Fatxada i elements singulars que previa visita i informe de
la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

DIRECCIÓ:

POLIGON:
30

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
4

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Capocorb Nou

Abandonament;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-1-6

LONGITU
485.070

LATITUD
4359.244

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Fora vila

Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XVI

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

OBSERVACIONS

NIVEL
DESCRIPCIÓ

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0630

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Fatxada i elements singulars que previa visita i informe de
la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

DIRECCIÓ:

POLIGON:
31

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
23

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Betlem

Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-1-6

LONGITU
485.024

LATITUD
4360.957

NIVEL

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Fora vila
Rural
PERIODE:
Modern-Contempora

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

DESCRIPCIÓ
Casa de possessió formada per diversos bucs adossats disposats
en "L" davant la carrera. Els bucs integren l’habitatge humà i algunes
dependències agropecuàries: colomer, estables i païssa.
Aïlladament, al voltant dels bucs principals, es situen altres
instal·lacions per a usos agrícola-ramaders: un forn, una portassa i
una païssa dintre un mateix bloc, estables i sestadors. Com a
instal·lacions hidràuliques hi ha un abeurador, un aljub i una cisterna.
La vivenda humana té dues altures, planta baixa i pis superior. La
façana principal, orientada al sud, distribueix les obertures
asimètricament. A la planta baixa trobam el portal d’entrada, que és
d’arc de mig punt amb dovelles i carcanyols, i finestrons
atrompetats. Al pis superior s’obrin una sèrie de finestres, totes amb
ampit motllurat. La coberta exterior és de dos aiguavessos amb
teula àrab limitada al frontis per cornisa plana.

OBSERVACIONS
Un rellotge de sol del 1885 es situa sobre una de les cadenes cantoneres que limita la façana principal de la vivenda.
S'ha pogut accedir a l'interior.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0602

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Fatxada i elements singulars que previa visita i informe de
la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

DIRECCIÓ:

POLIGON:
32

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
7

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

S'Aguila Vella

Erosió; Reutilitzacions;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
723-8-5

LONGITUD
483.277

LATITUD
4362.823

NIVELL

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Fora vila
Rural
PERIODE:
Medieval cristià-Cont

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

DESCRIPCIÓ
Casa de possessió de caire senyorial constituïda per diversos bucs
adossats que configuren, en planta, un bloc amb clastra interior. Al
davant de la façana exterior del bloc es disposen la carrera i la
voravia. El bloc integra la torre de defensa, la capella, l’habitatge
dels amos, l’habitatge dels senyors i les següents dependències
agropecuàries: portasses, magatzem, païssa i forn.
Altres instal.lacions agrícola-ramaderes es troben aïllades fora del
bloc principal: sestadors, solls, estables, païssa, après, galliner,
colomer, magatzem, barraques i una era en desús. Com a
instal·lacions hidràuliques hi ha una cisterna a la clastra, i un aljub de
planta rectangular, amb volta de canó i amb un abeurador front al
bloc principal.

OBSERVACIONS
No s'ha vist l'interior. Possessió documentada el 1443. El portal de la capella duu la data de 1694. Hi ha un escut sobre la clau del portal
forà.
Hi ha un altre escut i un òcul sobre el portal de la capella que dóna a la clastra. Hi ha una espadanya sense campana i un torreó amb creu de
pedra sobre el terrat de la torre de defensa.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0614

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Fatxada i elements singulars que previa visita i informe de
la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

DIRECCIÓ:

POLIGON:
34

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
11

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Sa Caseta

Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
723-8-4

LONGITU
482.625

LATITUD
4363.924

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Fora vila

Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XVII

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

NIVEL
DESCRIPCIÓ
Casa de possessió integrada per una sèrie de bucs adossats que
formen una "U", aquests bucs són: una torre de defensa, l’habitatge
humà i algunes dependències agropecuàries (estables, païssa,
portassa i magatzem). De forma dispersa al voltant de la casa es
disposen altres instal·lacions agrícola-ramaderes: antigues barraques
ara convertides en solls i canera, una era en desús, un galliner, un
molí de vent i els sestadors. També consta de diverses
instal·lacions hidràuliques: un aljub, dues cisternes (una adossada a
la façana posterior de la casa, l’altra aïllada front a la façana
principal), dues basses cobertes i un pou. La casa té dues crugies i
dues altures: planta baixa, on es situa l’habitatge dels amos, i porxo,
on es situa l’habitatge dels senyors.

OBSERVACIONS
Hi ha un rellotge de sol a la façana.
En el moment de realitzar aquesta fitxa, s'estava rehabilitant la façana.
Cal remarcar l'interès dels elements etnològics d'aquesta possessió (basses cobertes amb volta, barraques...).

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0613

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Fatxada i elements singulars que previa visita i informe de
la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

DIRECCIÓ:

POLIGON:
34

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
9

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Sa Llapassa

Erosió; Obres privades; Feines agrícoles;
Reutilitzacions;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
723-8-4

LONGITUD
481.498

LATITUD
4363.505

NIVELL

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Fora vila
Rural
PERIODE:
Medieval cristià-Cont

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

DESCRIPCIÓ
Casa de possessió de caire senyorial organitzada linealment, a la
qual s’accedeix a través de la carrera. Integra l’habitatge humà, la
torre de defensa i algunes dependències agropecuàries (portasses,
l’antiga païssa convertida en cotxeria però que encara conserva les
arqueries interiors, i un cup de vi en desús). Aïlladament i
disposades al voltant de la casa principal, trobam altres
dependències agrícola-ramaderes: els antics sestadors, el forn amb
volta de canó, uns magatzems també amb volta de canó, el galliner,
els estables, una torre de molí de vent en desús i algunes barraques
de roter. La possessió té tres instal·lacions hidràuliques: una
cisterna, un aljub (front a la façana sud de la vivenda) i un safareig
(adossat a la façana est de la vivenda).

Regular

OBSERVACIONS
S'ha vist l'interior i l'exterior de les cases.
Antigament pertanyia a la família Salvà. Fou el lloc d'inspiració de la poetessa Maria Antònia Salvà, qui visqué en aquesta possessió. Està
documentada des del 1425. Hi ha vestigis prehistòrics en els seus terrenys. L'any 1578 es dividí en dues propietats, això és S'Allapassa i
S'Allapasseta. Hi ha una inscripció a la volta de canó del forn que diu "Añy 1898".

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0596

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Fatxada i elements singulars que previa visita i informe de
la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

DIRECCIÓ:

POLIGON:
35

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
11

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Sa Llapasseta

Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
723-8-4

LONGITUD
481.716

LATITUD
4363.926

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Fora vila
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XVII

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

NIVELL
DESCRIPCIÓ
La carrera ens porta al davant del buc principal constituït per la casa
de pagès i l’antiga torre de defensa. Aquest buc forma un bloc que
incorpora també algunes dependències agropecuàries: una païssa,
estables, un forn, i les dependències annexes situades a la part
posterior de la casa que tenen el sòtil esbucat, en una d’elles trobam
un antic molí de sang i l’altra és una païssa. Situades de forma
aïllada al voltant del buc principal trobam altres instal·lacions per a
usos agrícola-ramaders: un claper, una canera que ocupa una antiga
vaqueria, dins un mateix bloc s’ubiquen unes solls, un magatzem i
dues portasses cobertes amb voltes de canó. També es conserven
instal·lacions hidràuliques tals com dos aljubs amb un abeurador, una
cisterna i un pou.

OBSERVACIONS
Trobam les inscripcions següents: 1610 a la torre, 1850 a la païssa, 1827 sota l'ampit de la finestra de la façana principal de la vivenda i una
creu a la llinda, 1652 i l'emblema de Crist sobre la clau del portal d'entrada a la vivenda.
S'ha pogut veure l'exterior i l'interior de la vivenda i de la torre de defensa.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0716

GRAU DE PROTECCIÓ:

D

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Fatxada i elements singulars que previa visita i informe de
la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

DIRECCIÓ:

POLIGON:
37

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
2

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Es Puig de Rós de Baix

Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
723-7-3

LONGITU
480.382

LATITUD
4367.076

NIVEL

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Fora vila
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:
Medieval cristià-Mode

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS
No hem vist l'interior.
Documentada des del segle XV.

DESCRIPCIÓ
Casa de possessió que disposa de forma lineal una sèrie de bucs
adossats. Aquests bucs són: l’habitatge dels senyors, l’habitatge
dels amos, dues portasses i una païssa. De forma aïllada, entorn a
la casa, trobam altres dependències agropecuàries: portasses, un
galliner, solls, un magatzem, i d’altres no reconegudes. Com a
instal·lacions hidràuliques trobam: dos aljubs aïllats i una cisterna
adossada a la façana lateral de l’habitatge dels amos. El buc més
antic es situa al mig de la sèrie de bucs adossats que formen la
casa de possessió. Té dues crugies i dues altures: planta baixa i
porxo. La façana principal, orientada al sud, presenta una disposició
simètrica de les obertures sobre tres eixos verticals. La planta baixa
consta d’un portal d’arc de mig punt, flanquejat per dues finestres
allindanades amb ampit motllurat.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0686

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Fatxada i elements singulars que previa visita i informe de
la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

DIRECCIÓ:

POLIGON:
39

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
20

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Can Gamundí

Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-1-2

LONGITU
484.132

LATITUD
4369.299

NIVEL

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Fora vila
Rural
PERIODE:
Modern-Contempora

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS
No s'ha vist l'interior.

DESCRIPCIÓ
Casa de pagès disposada linealment. Integra l’habitatge humà i les
dependències agropecuàries annexes: la païssa, els sestadors, un
colomer i un forn. De forma aïllada, entorn a la casa, trobam altres
dependències agropecuàries com per exemple magatzems. Com a
instal·lació hidràulica trobam una cisterna aïllada. L’habitatge humà
té dues crugies i dues altures: planta baixa i porxo. La façana
principal, orientada al sud, presenta una disposició asimètrica de les
obertures. La planta baixa consta de dos portals, el principal és d’arc
de mig punt amb dovelles i carcanyols, el secundari és allindanat;
entre els dos portals hi ha un finestró quadrangular. El porxo
presenta tres obertures situades a diferent alçada: una finestra
allindanada, un finestró quadrangular i un portal allindanat al qual
s’accedeix pujant una escala adossada a la façana.

