AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

CATÀLEG DE BENS
IMMOBLES

BENS ETNOLOGICS

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0915

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
2/36

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Aljub a la urbanització de Sa Torre

Mutilació; Erosió; Obres privades; Abandonament;
Clandestins;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
723-7-3

LONGITUD
478.490

LATITUD
4365.930

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Béns etnològics
Rural
PERIODE:

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Aljub situat a la costa de l’urbanització de Sa Torre, en un terreny
desnivellat que baixa fins la mar.
Consta d’un coll quadrangular amb capelleta, tot en marès. La
barana del coll no hi consta, i el forat ha estat retocat a posteriori.
A prop del coll trobem una pedrera i restes d’una barraca de
trencador que està constituïda per una paret seca de pedram
irregular que tanca un abric natural d’escassa fondària; en dita paret,
de bona amplada, hi veiem obert un portal.

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Dolent

OBSERVACIONS
El terreny on s'ubica l'aljub es feia servir com a pedrera.
Aprop es troben pedreres i un abric tancat per una paret seca on hi devien viure temporalment els trencadors.
Està en força mal estat per actes vandàlics i obres però no amenaça caure.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0911

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
9

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Aljub a Son Garcies d'en Tanca

Abandonament; Erosió; Vegetació;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
699-1-7

LONGITUD
484.795

LATITUD
4375.670

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Béns etnològics
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

OBSERVACIONS
Ús del terreny: conreu/hort.

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Aljub de volta exterior situat a prop de les cases de Son Garcies d’en
Tanca, adossat a un marge. És de planta rectangular i petites
dimensions. Presenta dalt la volta un coll quadrangular de marès,
amb brancals i travesser del mateix material; al darrer veiem restes
del corró original de fusta. Dit coll té una piqueta de la qual surt una
canaleta de teules que passa per damunt d’un mur en sec que s’ha
afegit a una mena de barana per damunt de la volta de l’aljub, al
costat curt oposat a les cases. L’aigua que passa va per la canaleta
anava a una pica de pedra adossada a la part posterior de l’aljub, a
nivell de terra. Altres elements a destacar són: una "escala"
construïda per pedres, per accedir al coll; dos abeuradors adossats i
aferrats a un mur de la finca que arriba fins l’aljub en biaix.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0912

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
9

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Aljub de Son Mendivil d'Alt

Erosió;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
699-2-7

LONGITUD
487.470

LATITUD
4375.655

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Béns etnològics
Rural
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

OBSERVACIONS

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Aljub amb terrat situat a prop de les cases de Son Mendivil.
De planta rectangular, les seves mides aproximades són 5 metres
de llarg per 3,5 metres d’ample.
A un dels costats curts trobem un coll de marès amb capelleta. A la
dreta del coll hi ha un abjurador rectangular de marès i a l’esquerra
una pica quadrada, també de marès, a la que s’adossa un altre
abjurador rectangular. Aquest últim abjurador està construït damunt
una base rectangular empedrada. Davall el coll veiem un forat que
comunica directament amb l’interior de l’aljub.
L’aljub està cobert per volta de canó i està fet amb peces de marès.
El parament és en verd i s’observa un referit superficial, ja esvaït a
algunes parts.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0901

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
11

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Aljub de Galdent

Erosió; Abandonament;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
699-2-8

LONGITUD
490.005

LATITUD
4373.305

NIVELL

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Béns etnològics
Rural
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

OBSERVACIONS
El casetó adossat a l'aljub era originàriament un celler.
Passen vehicles per damunt de l'aljub al camí de Galdent.
L'interior del dipòsit ha estat utilitzat com a abocador de fems.

DESCRIPCIÓ
Aljub aïllat situat a prop de les cases de Galdent. Un tret original és
el fet que el camí de Galdent passa per damunt del seu dipòsit.
L’aljub és de terrat exterior, malgrat l’existència de dos nivells al
terreny pot suscitat confusió respecte això. Aquest fet se corrobora
si observem des de la tanca adossada al mateix i a la barana de
pedra present en tres costats. L’aljub presenta un coll quadrangular
amb pilars i travesser monolític de marès. Una llosa de marès tanca
part del darrere del coll, al qual trobem adossat un abjurador en
forma de "L". El terrat, completament emmaranyat per vegetació,
només deixa veure la secció per damunt la qual passa el camí, que
mostra un empedrat. El paredat és en verd, de pedram irregular i en
ell veiem un canaló.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0895

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
12

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Aljub al camí de Son Mendivil
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
724-2-1

LONGITUD
490.005

LATITUD
4372.455

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Béns etnològics
Rural
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS
Ús del terreny: erm.
No s'ha vist l'interior.

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Aljub situat vora el camí de Son Mendivil.
De volta exterior, de planta rectangular i mides aproximades de vuit
per cinc metres i mig. Presenta una mena de finestró partit ( té
l’apariència de dues espitlleres juntes) en un dels costats curts, i un
coll a un dels llargs. Dit coll té dos pilars amb travesser de fusta i, a
la part posterior, un paredat en verd de marès, tècnica amb la que
està construït tot el coll. Annexa a n’aquest hi trobem una bomba i
roda de ferro, mecanisme que es perllonga fins a un coll amb
capelleta que contindria una cisterna de distribució d’aigua, paredat
en verd fent servir marès. També trobem un abjurador doble annexa
al buc del sistema de distribució. Una caneleta permet la conducció
de l’aigua fins l’abeurador. Una plataforma de superfície referida a la
qual s’accedeix per mitjà de graons facilita l’accés al coll de l’aljub.
El parament és en verd, fent servir pedra i marès, amb un referit a
tota la superfície de la volta exterior.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0896

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
19

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Aljub al camí de Son Mulet
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
724-4-2

LONGITUD
495.195

LATITUD
4369.320

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Béns etnològics
Rural
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Aljub amb dipòsit soterrat que voreja el camí. A un dels costats
curts presenta un coll amb dos pilars i un travesser sobreposat. A la
part posterior del coll s’ha aixecat una paret que no arriba fins al
travesser. Tant els pilars com el travesser són d’una sola peça de
marès.
A l’esquerra del coll hi ha un forat, de recollida d’aigua, que comunica
l’exterior amb l’interior de l’aljub.
Tot el conjunt es troba inserit dins el mur que voreja la carretera.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0902

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
19

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Aljub Llarg
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
724-4-2

LONGITUD
495.385

LATITUD
4369.320

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Béns etnològics
Rural
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Aljub amb terrat, Situat vorejant el camí de Son Mulet i davant les
cases que pertanyen a la possessió del mateix nom de planta
rectangular. Les seves mides aproximades són de 42 metres de llarg
per 3’50 d’ample. Consta d’un portal baix al costat curt més proper a
les cases, que consta de brancalada a base de carreus de marès i
llinda monolítica del mateix material. A l’esquerra de dit portal trobem
un forat rectangular al nivell del terra que comunica directament amb
el dipòsit de l’aljub. Ambdós costats llarga presenten escales
rudimentàries per accedir al terrat de l’aljub. Dites escales només
són dues o tres pedres encastades en el paredat de l’aljub. Per altra
banda, el costat llarg que dóna al camí de Son Mulet consta d’una
altra escala, aquesta de graons regulars, i un canaló que vessa les
aigües dins un petit estany rodó.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0913

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
23

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Aljub de Son Mesquida

Abandonament; Obres públiques;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
724-3-3

LONGITUD
493.300

LATITUD
4367.420

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Béns etnològics
Rural
PERIODE:

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Aljub amb volta exterior, de planta rectangular amb mides
aproximades de sis metres de llarg per tres metres d’ample. Situat
vora el camí.
Dalt de l’aljub hi ha un coll construït amb grans blocs de marès
damunt el qual s’aixeca una estructura que el tanca en tres dels
seus costats, coberta amb una llosa on veiem la corriola; tota
l’estructura està feta de marès.
El parament és en verd amb seccions en sec, fent servir pedres de
forma irregular i tamany divers. La superfície és irregular.

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

OBSERVACIONS
Accés: PMV-601-5 (camí de s'Estanyol), entre el Km. 2 i 3 (des de Llucmajor), s'agafa el camí des Palmer a l'esquerra.
El conjunt ha estat força alterat per l'asfaltat del camí que hi ha devora. L'estat d'abandonament és total.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0909

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
26

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Aljub de s'Estanyol

Erosió;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
724-3-7

LONGITUD
492.950

LATITUD
4357.270

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Béns etnològics
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XX

Contemporani

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Aljub amb terrat, situat a la vora de la carretera. De planta
rectangular, les seves mides aproximades són quaranta metres de
llargària per cinc d’ample. Al costat llarg , que dona a la carretera, hi
trobem un coll de planta quadrada i amb una capelleta coberta per
una volta de mig punt i feta amb lloses de marès. Inserida a l’interior
del coll trobem una petita pica que, mitjançant una petita canal,
comunica amb un abjurador rectangular que està situat a l’esquerra
del coll. A un dels costats curts trobem un forat que comunica
directament amb l’aljub. L’aljub està cobert, exteriorment, per un
terrat pla on s’hi reflexen lleugerament les voltes de l’interior. Al
terrat hi ha dos forats per desaiguar el que es pugui acumular sobre
ell. El terrat està referit de ciment.

OBSERVACIONS
Ús del terreny: erm.
Hi ha una pintada al coll.
Segons la bibliografia consultada no hi ha acord en la datació (segle XVIII o XX).

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0916

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
27

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Aljub a Vallgornera Vell

Abandonament; Erosió;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
724-2-7

LONGITUD
489.010

LATITUD
4358.625

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Béns etnològics
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

OBSERVACIONS
Ús del terreny: erm/garriga.

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Aljub amb volta exterior situat vora camí, a prop de Vallgornera Vell ,
amb mides aproximades de 10’5 metres per 4’5 metres.
De planta rectangular amb coll, amb pilars i travesser de marès, al
costat curt més proper al camí. Adossades al coll trobem dues
piquetes de marès: una rectangular que sobresurt del paredat i una
ovalada que es troba a l’interior. També trobem tres forats que
comuniquen directament amb l’interior, un al costat curt oposat al
coll, l’altre a un del costats llargs i el tercer davall el coll.
La coberta és de volta de canó de mig puma i presenta dos arcs
faixons. La volta està feta amb lloses de marès. A l’exterior es
reflexa lleugerament la volta i presenta un referit.
El paredat està fet amb pedram irregular i en verd.
El costat curt, que presenta el coll, està adossat a un marge.
Molt a prop de l’aljub trobem un cocó.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0891

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
29/30

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
003

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Aljub Destapat

Abandonament; Vegetació;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
724-1-6

LONGITUD
485.750

LATITUD
4359.850

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Béns etnològics
Rural
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Deficient

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Aljub, originàriament, amb volta exterior inserit a un marge que fa
partió entre dos camps. De planta rectangular, les seves mides
aproximades són de quinze metres de llargària per cinc d’ample i tres
d’alçada. S’observen intactes les dues parets dels costats curts, on
s’hi pot apreciar que l’aljub anava cobert amb una volta gràcies al
remat de dites parets. A cada paret s’obre un finestrò emmarcat
amb peces de marès i que comunicaven el dipòsit amb l’exterior.
Per accedir a l’interior del dipòsit conserva unes escales adossades
a un dels costats curts fetes amb lloses de marès. Observem una
pica rectangular, feta amb peces de marès, desplaçada uns dos
metres de un dels costats llargs de l’aljub.
No conserva la coberta. El parament és en verd fent servir pedreny
irregular, mentre a la filada on anava recolzada la volta s’han fet
servir lloses de marès. El dipòsit presenta un referit gratellós.

OBSERVACIONS
Ús del terreny: garriga.
Un dels costats curts està parcialment enderrocat i les pedres que el componien estan disseminades a l'interior del dipòsit. Un dels costats
llargs al parament presenta una escletxa important.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0899

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
30

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Aljub a Cap Blanc
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
723-8-6

LONGITUD
483.515

LATITUD
4358.935

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Béns etnològics
Rural
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS
Ús del terreny: Erm.
No s'ha pogut accedir a la part posterior de l'aljub.

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Aljub amb terrat situat a la possessió de Cap Blanc. Presenta planta
rectangular. Unes pedres encastades, a modes d’escala, permeten
pujar a la part superior del terrat de l’aljub. Una tercera part del terrat
( la part posterior) presenta una porxada, feta amb quatre pilars de
peces de marès i una teulada plana feta amb bigam de fusta i peces
de marès, baix la qual es situa el coll. Aquest presenta un sistema
d’extracció manual que comunica amb l’interior mitjançant una canal.
Trobem un parató, d’uns cinquanta centímetres d’altura, envolta tot
el perímetre del terrat. Altres elements a destacar són: un coll amb
capelleta que s’obri al costat curt anterior i a través del qual veiem
l’interior de l’aljub. D’aquest coll surt una piqueta que comunica amb
un abjurador a peu de terra ( ambdós fets de peces de marès).

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0905

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
31

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Aljub a la ruta ciclista de s'Àguila

Abandonament; Erosió; Vegetació;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
723-8-5

LONGITUD
483.995

LATITUD
4362.800

NIVELL

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Béns etnològics
Rural
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

OBSERVACIONS
La vegetació complica la visió de la part posterior de l'aljub.

DESCRIPCIÓ
Aljub amb volta exterior, situat vora camí, i annexa al marge, a la
ruta ciclista de S’Àguila. Aljub de planta rectangular, amb mides
aproximades de nou metres de llarg per quatre d’ample. Presenta
una escala, inserida al paredat i feta de peces monolítiques de
pedra, mitjançant la qual es pot pujar a la part superior de l’aljub on
trobem el coll. El coll és de planta quadrangular amb una petita pica
quadrada annexa que comunica amb el dipòsit mitjançant una canal.
Del coll parteixen dues canaletes, una coberta i una descoberta, que
baixen per l’exterior de la volta fins arribar als diferents abeuradors
situats vora els costats llargs. Al costat llarg, annexa al camí,
trobem una pica rectangular (actualment no adossada a l’aljub). Al
costat llarg oposat hi ha un possible abjurador allargat que recor gran
part de la paret (la abundant vegetació complica la visió).

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0903

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
32

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Aljub de Llucamet d'en Julià

Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
723-7-5

LONGITUD
479.985

LATITUD
4361.245

NIVELL

CARACTERISTIQUES
Béns etnològics

CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XIV

Medieval cristià

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS
Ús del terreny: garriga.

DESCRIPCIÓ
Aljub de planta rectangular amb coberta de volta de canó que es
deixa veure exteriorment.
Presenta un portal amb llinda a un dels costats menors, i al oposat
una obertura emmarcada amb peces de marès tapiada. També
presenta una escala lateral a un dels costats majors per pujar a dalt
de l’aljub. Dalt hi trobem un coll amb una pica annexa, ambdós amb
forma quadrangular, pilars i travesser amb corriola. Del coll parteix
un canaló que dóna a una pila rectangular, de la qual surten dos
abeuradors col·locats un seguit de l’altre. Tots aquests elements
estan fets amb pedres de marès d’una sola peça.
El parament de l’aljub és en verd i es troba encimentat dalt del portal.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0908

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
32

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Aljub de s'Àguila Vella
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
723-8-5

LONGITUD
483.365

LATITUD
4363.085

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Béns etnològics
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS
Ús del terreny: conreu/pastura.

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Aljub amb terrat situat dins un cementer a la finca de S’Àguila Vella.
De planta rectangular, les seves mides aproximades són 16 metres
de llarg per 7,5 metres d’amplada. Per accedir al terrat trobem uns
escalons, de pedres monolítiques, a la meitat d’un dels costats
llargs. A la part superior trobem un coll, de planta rectangular i fet
de marès, amb pilars, travesser i corriola. Adossat al coll trobem
dues piques (una a cada costat curt) fetes de marès. Una té forma
quadrada i l’altra ovalada, de cada una d’elles surt una canaleta que
comunica amb els diferents abeuradors. Al costat llarg posterior
trobem un abjurador rectangular. L’altre abjurador és peculiar, ja que
és una estructura molt llarga que recor quasi la totalitat del costat
curt dretà i la meitat del costat llarg anterior. També al costat curt
dretà trobem un forat al paredat que ens permet veure l’interior de
l’aljub, i una sèquia.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0907

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
34

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Aljub de Sa Caseta

Abandonament;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
723-8-4

LONGITUD
482.475

LATITUD
4363.865

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Béns etnològics
Rural
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

OBSERVACIONS
Ús del terreny: erm.

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Aljub amb terrat, de planta rectangular. Situat un poc lluny de les
cases de Sa Caseta, i al costat d’una dependència moderna per
animals. Una escala, perpendicular al conjunt i que penetra dins el
paredat que cobreix el dipòsit, ens serveix per accedir al terrat de
l’aljub. Aquí trobem un coll de planta cuadrada elaborat a base de
blocs de marès col·ocats en sec o lleugerament units amb
argamassa; dos pilars, construïts amb blocs de marès de distints
tamanys, s’aixequen des del coll, i aguanten una llosa, també de
marès, que fa de travesser i on hi veiem la corriola. La part posterior
va tancada, només fins un terç d’altura del pilars, per una secció de
paret. Annexes al coll i flanquejant-lo trobem dues piques
monolítiques de marès. De la detrana surt una canal en sentit
perpendicular.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0893

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
35

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Aljub Vermell

Erosió;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
723-8-3

LONGITUD
482.186

LATITUD
4365.800

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Béns etnològics
Rural
PERIODE:

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Aljub soterrat situat vora el camí.
La seva presència només i queda patent per un coll de planta
quadrada construït amb carreus de marès, actualment tapat per una
reixa. Dos pilars que parteixen del nivell del terra i estan parcialment
inserits a l’estructura del coll, suporten un arc de mig punt
lleugerament apuntat però que es troba tallat per un travesser
monolític de marès. L’arc presenta un rematament a dues vessants.
Altres elements a destacar són: una pica rectangular i un abjurador
llarg annexos al coll.

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Deficient

OBSERVACIONS
Ús del terreny: conreu/pastura.
L'aljub es troba dins una finca que voreja la carretera. No vam poder accedir a l'interior de la finca, fet que no ens va permetre observar la
forma del dipòsit.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0906

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
35

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Aljub a Sa Bugaderia
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
723-8-4

LONGITUD
482.160

LATITUD
4365.385

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Béns etnològics
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XVIII

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Aljub amb terrat, de planta rectangular, de mides aproximades de
trenta metres de llarg per vuit d’ample. Està situat al darrera de les
cases de Sa Bugaderia, i un dels seus colls està inserit al rebedor de
la casa. L’aljub presenta un finestró al costat curt que no està
annexa a les cases. L’accés al terrat es fa per unes escales
situades al costat llarg de la casa. Un muret baix tanca el perímetre
del terrat; dit muret actualment ha esta rematat per un tancat en les
parts on les cases no són annexes, i ens mostra uns forats
practicats a la seva base per tal de treure l’aigua de pluja. El terrat
reflecteix lleugerament la volta de l’interior, essent la seva
superfície referida. Al terrat trobem un coll actualment tapat.
Al rebedor de la casa trobem un altre coll, aquests de gran tamany,
construït amb blocs de marès, i rematat amb una estructura en
forma de nínxol, on hi veiem la corriola amb corda i poal moderns.

OBSERVACIONS
Al coll de l'aljub es pot veure una data mig esborrada (18...).
Està inserit dins la construcció de la casa, concretament la part del coll, la resta és annexa a la casa. El coll mostra evidències d'haver estat
restaurat. No vam poder accedir al terrat.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0910

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Aljub i element singular, que previa visita i informe de la
comisió municipal de patrimoni considerin protegit

DIRECCIÓ:

POLIGON:
39

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Aljub de s'Hort de Ses Cases (Sa Torre)
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
723-8-4

LONGITUD
482.800

LATITUD
4365.550

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Béns etnològics
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS
Ús del terreny: conreu/hort.

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Aljub de planta rectangular de grans dimensions, situat vorejant la
carretera. Al damunt hi trobem una pila que comunica amb l’aljub per
mitjà d’un forat, i del que surt una canal feta amb blocs de marès
molt prims i que constitueix el costat llarg de l’aljub que no està en
contacte amb la carretera. Al terrat observem la correspondència
dels trams en què està dividit l’interior de l’aljub, manifestada per
petites pujades i baixades de nivell. A la confluència de dits trams
trobem forats que serveixen de desaiguament. El parament de l’aljub
s’integra al mur de sa carretera; és de paredat en verd i presentant
cadenes mitjanceres de carreus de marès que no se corresponen
amb els trams interiors de l’aljub. L’interior està cobert per volta de
canó dividida en trams per arcs molt rebaixats. D’aquest sistema
surt una canal, quasi tota descoberta, amb un petit tram soterrani
per a conduir l’aigua fins la Bugaderia.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0890

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
40

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Aljub Blanc
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
723-8-3

LONGITUD
483.130

LATITUD
4365.760

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Béns etnològics
Rural
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Aljub amb volta exterior situat enmig d’un sementer de Sa Torre. Les
seves mides aproximades són tretze metres de llarg per cinc metres
d’ample. De planta rectangular presenta un coll al costat llarg més
proper al camí. El coll amb capelleta i planta quadrada està fet amb
peces de marès. A la seva esquerra hi ha una piqueta adossada de
la qual surt una canaleta, coberta amb teula àrab que comunica amb
un abjurador rectangular de marès referit, situat a nivell de terra, que
recorre la meitat del costat llarg. Entre l’abeurador i el coll trobem
una peça de marès, que pot fer la funció d’escaló. Al costat curt
esquerra hi ha un petit finestró rectangular i un forat de recollida
d’aigua. Cal destacar la presència d’un coll cegat, amb lloses de
marès, damunt la volta. Està cobert amb volta de mig punt feta amb
lloses posades de cantell. El paredat és en verd de pedram irregular i
lloses de marès.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0897

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
41

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Aljub de Can Jaqueta

Erosió; Vegetació; Abandonament;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
724-1-2

LONGITUD
486.765

LATITUD
4368.900

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Béns etnològics
Rural
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

OBSERVACIONS

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Aljub de planta rectangular; les seves mides aproximades són: 12
per 4,50 metres. L’aljub presenta varis elements a destacar: un
abeurador annex al costat llarg que dóna al camí que passa devora
l’aljub; un conjunt d’abeuradors i canal, annex al costat llarg del
darrere. A ambdós elements l’aigua els arriba mitjançant un forat
obert al parament de l’aljub. També hi trobem, a un dels costats
curts, un dipòsit descobert de planta rectangular construït amb pedra
i excavat al terra, que comunica amb l’aljub mitjançant una canal de
pedra també excavada; finalment trobem un safareig de construcció
posterior, annex a l’altre costat curt, i que està cobert per uralita. La
part superior de l’aljub, plana, està tancada per un muret d’un metre
que recorreix tot el seu perímetre.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0900

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
41

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Aljub de Cugulutx
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
724-1-2

LONGITUD
485.235

LATITUD
4368.610

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Béns etnològics
Rural
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Aljub soterrat situat vora camí. La seva presència només és
testimoniada per l’existència d’un coll. Dit coll el veiem entre dos
marges, un darrere del coll i que és el que segueix el camí, i un que
fa de partió entre el coll i un conjunt d’abeuradors. L’interior de l’aljub
és un dipòsit de planta circular, forma que no es correspon amb la
tipologia típica d’un aljub. Tenim aquí, probablement, un intent
original de fer un pou que no va ser exitós. L’interior del dipòsit es
troba referit. El coll és de planta quadrada, i ha estat aixecat amb
blocs de marès de gran tamany ( el frontal el constitueixen dos
blocs monolítics superposats), units amb pocs rastres d’argamassa.
Dalt del coll veiem una capelleta feta amb blocs de marès i
paredada en verd, destacar-hi la coberta, plana en la seva part
anterior i d’un vessant a la posterior.

OBSERVACIONS
Accés: perllongació del camí del Palmer, a l'alçada de l'acabament del sementer de Can Carreter.
Es troba molt aprop de Cugulutx de Can Carreter.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0892

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
42

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Aljub Gran

Abandonament; Erosió; Vegetació;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
724-1-1

LONGITUD
486.740

LATITUD
4370.520

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Béns etnològics
Rural
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Aljub de terrat exterior, de planta rectangular, situat a una de les
finques dels voltants de Son Noguera. Presenta una obertura a un
dels costats curts, centrada, per on se treia l’aigua del dipòsit, i un
finestró amb forma d’espitllera a l’altre costat curt. Destacar
l’existència, al costats de l’obertura principal, de una pileta situada al
damunt de la barana de dita obertura. Des d’aquest punt cap a la
dreta surt una canal, annexa a la paret, que arriba fins al cantó
dretà, el gira i continua pel costat llarg per espai de uns dos metres.
Per l’altra banda de l’aljub, a l’esquerra de l’obertura, veiem una pica
de la qual sortiria una caneleta que comunicaria amb un conjunt,
aquest encara existent, de canal i abjurador annexes a la paret, dit
abjurador acaba desferrant-se del buc de l’aljub i és en bona part
exent.

OBSERVACIONS
Ús del terreny: conreu/pastura.
Accés: camí entre dues finques que parteix del camí que es fa servir per a arribar a les cases velles de Son Fosque.
Es troba molt emmascarat de vegetació. Darrera seu, a uns 20 metres, trobam un antic camí actualment en desús.
No s'ha pogut accedir a la part superior.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0898

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
42

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Aljub de Can Rossos

Vegetació;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
724-1-1

LONGITUD
487.085

LATITUD
4370.490

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Béns etnològics
Rural
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Aljub amb volta exterior de planta rectangular, les seves mides
aproximades són cinc metre d’ample per sis de llarg. Al damunt d’un
dels costats curts trobem una petita estructura quadrada, tancada
per tres costats i coberta amb lloses, de la qual baixa una caneleta
que arriba a un abjurador situat a la part esquerra de l’aljub.
L’aljub està cobert amb volta de canó, lleugerament apuntada,
realitzada amb blocs de marès. Aquesta volta queda reflectida a
l’exterior i la seva pròpia forma abovedada s’aprofita per recollir
l’aigua de pluja a través d’uns forats que comuniquen l’exterior amb
l’interior.
Tota l’estructura està realitzada amb blocs de marès i paredat en
verd. La part de la coberta presenta un referit.

OBSERVACIONS
Ús del terreny: Erm.
Accés: PM 602, fins a arribar al polígon industrial. Es troba vora la carretera.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0894

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
44

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Aljub de Bennoc

Vegetació; Abandonament;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
724-2-2

LONGITUD
488.375

LATITUD
4368.660

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Béns etnològics
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

OBSERVACIONS
Ús del terreny: conreu/pastura.

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Aljub de planta rectangular, que mideix aproximadament 13 metres
de llarg per 6 metres d’ample, que reflecteix la volta a l’exterior.
Observem a un dels costats llargs una escala lateral i una canal
annexes al paredat . A un dels costats curts veiem, a nivell de terra,
un forat que comunica directament amb l’interior de l’aljub.
Al damunt hi trobem un coll quadrangular a l’exterior i ovalat a
l’interior, amb dos pilars constituïts per carreus de marès; destaca
l’existència d’una pica quadrangular feta d’una sola peça de marès.
Annexa al conjunt hi ha una caseta construida posteriorment amb un
portal allindanat, Coberta de teula àrab d’un vessant i paredada en
verd.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0914

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
50

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Aljub a Son Servereta

Abandonament; Erosió; Vegetació;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
724-2-5

LONGITUD
488.920

LATITUD
4362.190

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Béns etnològics
Rural
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Aljub amb terrat situat davant les cases de Son Servereta. De planta
rectangular i mides aproximades de set metres de llarg per cinc
d’ample. Al costat llarg anterior trobem una escala de peces
monolítiques per pujar dalt el terrat de l’aljub. Al costat llarg oposat
també trobem una sèrie de peces de marès que fan la funció
d’escala. Al centre de l’aljub trobem un coll, fet amb peces de
marès, amb pilars i travesser. Annexa al coll trobem una piqueta de
la que parteix un canaló que comunica amb un abeurador, situat a
nivell de terra. Annexa i perpendicular a la paret posterior del dipòsit
s’observa una peça de pedra, que comunica amb l’interior del dipòsit,
i de la que surt una canaleta, vorejada de pedres, que travessa tota
la parcel·la fins passar per davall un marge i perder-se dins la partió
següent. El paredat és en sec i s’han utilitzat peces de marès i
pedram irregular. La part exterior de la coberta és de terra i pedram.

OBSERVACIONS
Ús del terreny: conreu/hort.
Accés: camí de Cala Pi, desviament cap a les cases de Son Servereta, al km. 10.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0919

GRAU DE PROTECCIÓ:
AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:
DIRECCIÓ:
confluència dels carrers Pare Ripoll i Convent
POLIGON:
12144

C

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

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
39

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Aljub dels Frares
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB

LONGITUD

LATITUD

NIVELL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Béns etnològics
Urbà
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

Aljubs de planta rectangular, de vuit metres setanta centímetres de
llarg per tres quaranta d’ample. A la part frontal veiem una mena de
capelleta que s’obre al mur, i que cobreix una pica rectangular de
pedra, on hi veiem esgrafiada una data ( 1700) al seu frontal, i un
mecanisme modern d’extracció ( una bomba d’aigua instal·lada al
1873). Podem dir que la capelleta presenta tres nivells sobreposats.
El primer és un d’interior, on trobem la pica abans descrita i la base
de la bomba, base on s’obre una porteta tancada de ferro. El segon,
intermig, presenta un esgrafiat en forma de carreus de marès que es
rematat per una motllura que recorre tant el frontal com la resta de
plans de la capella, en aquesta secció veiem dos finestrons tancats
amb portetes de fusta, un centrat al fons de la capelleta ( i que deu
comunicar amb el dipòsit de l’aljub) baix el qual hi ha una aixeta.

OBSERVACIONS
Les inscripcions les trobam a la cantonada i a la pica.
La datació de la font bibliogràfica fa referència a la bomba d'aigua de l'aljub, datada el 1873.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0920

GRAU DE PROTECCIÓ:
AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:
DIRECCIÓ:
Confluència carrers Pare Ripoll i Fra Joan Gara
POLIGON:

C

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

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Aljub del carrer Pare Ripoll

Erosió; Clandestins;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB

LONGITUD

LATITUD

NIVELL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Béns etnològics
Urbà
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

OBSERVACIONS

Aljub de forma rectangular, amb unes dimensions de 8’60 per 10’34
metres. Presenta unes escales, gràcies a les quals s’accedeix a la
part superior de l’aljub on hi veiem un coll de planta quadrada feta
amb blocs de marès. Damunt el coll s’alça una estructura de marès,
afegida posteriorment , i que tanca l’obertura del pou.
Darrera del convent de Sant Bonaventura hi ha l’aljub des Convent,
també anomenat s’aljub de l’Hort dels Frares. Té una cabuda de
1.342,35 metres cúbics, superior a la de les Cisternes Majors. Fou
comprat el 1873 per l’Ajuntament per la manca d’aigua.

