Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0934

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
8

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Bassa de Son Monjo
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
698-8-8

LONGITUD
483.250

LATITUD
4374.880

CARACTERISTIQUES
Béns etnològics

CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS
Ús del terreny: garriga.

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Bassa tapada situada a la garriga de Son Monjo.
Es tracta d’una bassa excavada a la roca i coberta per una
construcció de planta circular amb portal de llinda monolítica, coberta
de falsa cúpula i paredada en sec a base de pedram irregular.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0917

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
28

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Bassa de Vallgornera Nou

Abandonament; Erosió;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
724-2-6

LONGITUD
488.395

LATITUD
4359.245

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Béns etnològics
Rural
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

OBSERVACIONS

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Bassa de planta rectangular amb un portal amb llinda i llindar de
marès que queda entre dos murs que li arriben a mitja alçada; al
costat hi trobem un petit abeurador d’una peça, i sota ell hi ha un
forat que dóna a la bassa. El paredat és en sec. S’ha aprofitat el
mur per improvisar en branques un sistema d’extracció d’aigua.
L’interior , actualment sense coberta, té dos nivells, i unes escales
rudimentàries a la part posterior per baixar al nivell superior.
Presenta 4 pilars més o manco quadrangulars, al nivell inferior i una
al superior , no alineats. El parament interior està referit en les dues
terceres parts.
La bassa, situada abans d’arribar a ses cases i a la vora del camí,
té adossat un tancat amb un mur atalussat amb portal amb llinda.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0930

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
28

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Bassa de Solleric I

Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
724-2-6

LONGITUD
488.175

LATITUD
4359.925

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Béns etnològics
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

OBSERVACIONS
Ús del terreny: conreu/pastura.

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Bassa situada Solleric. Ha estat excavada a la roca i al seu interior
observem quatre pilars, col·locats amb forma de quadrat, que
suporten el brancal de fusta.
Els pilars són de marès i amb un referit de marès.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0931

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
28

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Bassa de Solleric II

Erosió;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
724-2-6

LONGITUD
487.835

LATITUD
4360.315

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Béns etnològics
Rural

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Bassa situada a Solleric. Ha estat excavada a la roca i alguns dels
seus costats han estat tancats per murs referits. Al seu interior
observem sis pilars de marès, col·locats amb forma rectangular, que
suporten el brancal de fusta.
Adossat a la bassa hi ha un coll de cisterna i diversos abeuradors.
Tot el conjunt és de marès.

PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

OBSERVACIONS
Ús del terreny: conreu/pastura.
Accés: un vial interior de la finca de Solleric, a la qual s'arriba pel camí de Vallgornera.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0932

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
28

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Bassa de Solleric III

Obres privades; Mutilació;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
724-2-6

LONGITUD
488.980

LATITUD
4360.315

UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

DESCRIPCIÓ
Bassa situada a Solleric. Ha estat excavada a la roca i presenta un
referit. Al seu interior observem dos pilars de marès i una biga de
ciment al damunt, que s’usava per suportar el brancal de fusta.

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:

NIVELL

Béns etnològics
Rural
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Dolent

OBSERVACIONS
Ús del terreny: conreu/pastura.
Accés: un vial interior de la finca de Solleric, a la qual s'arriba pel camí de Vallgornera.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0923

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
29

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Bassa den Garinet

Entorn modificat; Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
724-1-5

LONGITUD
486.230

LATITUD
4361.125

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Béns etnològics
Rural
PERIODE:

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Bassa coberta situada davant del conjunt de barraques d’en Garinet,
aprofitada recentment per aixecar un tancat de finca, fet que pot
haver afectat a l’estructura original.
La planta és irregular, i el traçat del mur destorba l’observació del
conjunt. Aixa com l’apreciació de la magnitud del mateix.
La bassa ha estat excavada parcialment a la roca, i mostra una
entradeta consistent en un portalet baix, protegit per un muret que
va rematat per una llosa de pedra que fa de llinda.
El parament és en sec de pedram irregular.

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

OBSERVACIONS
Ús del terreny: garriga.
Han aixecat un mur que passa per damunt del bé i destorba l'observació del conjunt.
Desconeixem el tipus de coberta (molt probablement és una falsa cúpula molt rebaixada per aproximació de fileres).

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0926

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Bassa 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:

Bassa de Sa Caseta I
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
723-8-4

LONGITUD
482.430

LATITUD
4363.815

NIVELL

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Béns etnològics
Rural
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS
Ús del terreny: conreu/pastura.
Accés: PMV 601-4, desviació pel camí de Sa Torre i pel de Sa Caseta.

DESCRIPCIÓ
Bassa coberta situada al terreny de Sa Caseta. De planta irregular,
presenta dues obertures baixes amb llinda monolítica, una
lleugerament més ampla que l’altra. El parament és en sec, amb
pedreny irregular.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0927

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Bassa 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:

Bassa de Sa Caseta II

Abandonament; Erosió;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
723-8-4

LONGITUD
482.430

LATITUD
4363.815

NIVELL

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

DESCRIPCIÓ
Bassa coberta, de planta irregular, presentant dues obertures baixes
amb llinda monolítica, una lleugerament més ampla que l’altra. El
parament és en sec, amb pedreny irregular.

Béns etnològics
Rural
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

OBSERVACIONS
Ús del terreny: conreu/pastura.
Accés: PMV 601-4, desviació pel camí de Sa Torre i pel de Sa Caseta.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0933

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
39

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Bassa de Son Alegre
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
723-8-3

LONGITUD
483.850

LATITUD
4366.825

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Béns etnològics
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS
Ús del terreny: conreu/pastura.

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Bassa tapada situada a les tanques d’en Descalç de Son Alegre.
Bassa coberta per una edificació de planta circular. El portal quadrat
està rematat per dues lloses a dues vessants i per una llinda
monolítica. La coberta és de falsa cúpula feta per aproximació de
filades.
El parament és en sec fet de pedram irregular. L’interior del dipòsit
està referit.
A la mateixa tanca trobem una barraca de bestiar.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0928

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
40

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
33

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Bassa de Sa Pobla I
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
724-1-4

LONGITUD
484.240

LATITUD
4364.465

NIVELL

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Béns etnològics
Rural
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS
Accés: Camí de s'Àguila, desviament cap a les cases de Sa Pobla.

DESCRIPCIÓ
Bassa coberta situada a zona de garriga devora les cases de Sa
Pobla.
Té planta irregular amb certa tendència el·líptica, i dos “portals” ( en
realitat dues entrades a la paret).
La bassa està delimitada per marge sec de pedram irregular, i
coberta per un entramat de troncs i branques.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0929

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
40

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
33

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Bassa de Sa Pobla II

Erosió; Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
724-1-4

LONGITUD
484.200

LATITUD
4364.545

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Béns etnològics
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

OBSERVACIONS
Ús del terreny: conreu/hort.

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Bassa coberta situada a un cementer de Sa Pobla.
Té planta aproximadament rectangular, malgrat que a l’exterior ens
mostra una forma ovalada, i presenta un coll al seu frontal, així com
altres elements tal que: una pica rectangular adossada a l’esquerra
del coll, un abeurador compartimentat de posterior construcció, dos
forats que comuniquen directament amb el dipòsit, una pica
monolítica aïllada a la dreta del coll i un conjunt format per un coco
artificial i una pica doble elaborada en una sola peça de pedra que es
troba en front de la nostra bassa coberta.
La coberta és de falsa cúpula de pedram irregular col·locat en sec.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0921

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Bassa 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:

Bassa de Can Semà I

Erosió;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
724-1-2

LONGITUD
485.705

LATITUD
4368.265

UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

DESCRIPCIÓ
Bassa tapada de reduïdes dimensions, planta irregular amb certa
forma arrodonida, amb portal amb llinda monolítica, coberta amb
falsa cúpula rebaixada i paredat en sec.

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:

NIVELL

Béns etnològics
Rural
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

OBSERVACIONS
Ús del terreny: conreu/pastura.
Presenta una llosa i llenyams que fan de contrafort a la seva estructura.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0922

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Bassa 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:

Bassa de Can Semà II
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
724-1-2

LONGITUD
485.705

LATITUD
4368.265

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Béns etnològics
Rural
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Conjunt de dues basses tapades i dos cocós, i claper adossat, situat
en mig d’una finca.
Destaca l’entitat d’una de les basses tapades, de major tamany que
l’altre, de planta circular i portal amb llinda, que dóna accés directa a
la bassa destapada, coberta per falsa cúpula. El parament és en
sec, de pedram irregular.
L’altra bassa tapada és de dimensions reduïdes, de planta irregular i
amb un portalet amb llinda molt baix que difícilment permet guaitar
dins. La coberta probablement sigui de falsa cúpula però molt
rebaixada. El parament és en sec, de pedram irregular.
Ambdós basses tapades estan unides per un claper de planta
irregular, i enmig dels tres elements trobem un cocó adossat al
conjunt. La part del cocó adossat al claper té forma d’arc.
A la dreta del primera bassa tapada trobem un petit cocó aïllat.

OBSERVACIONS
Ús del terreny: conreu/pastura.
Es tracta d'un conjunt de dos cocós, dues basses tapades i un claper adossat.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0925

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
51

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Bassa de Sa Barraca Blanca

Abandonament; Erosió;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
724-1-5

LONGITUD
487.100

LATITUD
4361.545

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Béns etnològics
Rural
PERIODE:

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Conjunt de dues basses, una d’elles tapada, annexa a un marge i a
prop de la cisterna de la possessió de la Barraca Blanca.
El conjunt, de forma allargada està compost per una bassa, coberta
al seu extrem anterior. La bassa tapada amb dos portals als extrems
dels seus costats curts, coberta plana i paredat en sec amb pedram
irregular. Part de la coberta s’ha vingut a baix.
La part descoberta, que correspon a l’altre part de bassa, està
enrevoltada per un marge fet de pedra en sec. A un dels costats
llargs trobem una entrada, feta al mur, que comunica directament
amb l’altre bassa.

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

OBSERVACIONS
Part de la coberta de la bassa s'ha vingut abaix i està en perill la resta de la construcció.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0971

GRAU DE PROTECCIÓ:

D

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Caeta aïllada (A)
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB

LONGITUD

LATITUD

NIVELL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:

Béns etnològics

UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XX

Contemporani

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

OBSERVACIONS

Caseta de planta rectangular irregular en forma de L, orientada pel
seu costat més llarg en sentit N/ S. La coberta d’un sol aiguavés es
combina amb zones de terrat pla, possiblement afegides amb
posterioritat a la construcció original, i zones amb teules. La
construcció sembla feta de marés local, pintada amb calç blanca.
A la façana principal hi ha la porta d’accés i un finestró ?, així com
una porxada feta amb pilars de bloquets que suporten una coberta
de branques de pi. Al costa que mira cap a llevant hi ha un petit
finestró.
La part posterior, que sembla afegida posteriorment, té una escala
d’accés al terrat que es de coberta plana. Una mena de porxada
d’uralita, també més moderna es situa a la cantonada del N. E. i
dues finestres amb persiana mallorquina serveixen per donar llum al
costat del N.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0972

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Caeta aïllada (B)
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB

LONGITUD

LATITUD

NIVELL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Béns etnològics
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XX

Contemporani

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS

Caseta de planta rectangular amb coberta d’un sol aiguavés, amb
teula àrab, excepte a una zona, possiblement modificada en època
posterior, que s’ha reconvertit en un terrat pla al s’accedeix per
mitjà d’una escala d’un sol tram situada a la part posterior. La façana
principal, orientada al S, presenta una possible divisió d’àmbits que
es manifesta per les dues portes d’accés que s’hi veuen. Així
mateix hi ha dues finestres de reduïdes dimensions. El porxo es fet
amb uns pilars de bloquets que suporten una coberta de branques de
pi. Els costa del E té una petita finestra, mentre que el del O no
presenta cap obertura. La part posterior que mira al N, sembla la
més modificada, tant per l’escala d’accés al terrat superior, com per
les tres finestres que s’hi veuen. Una a la part inferior i dues a la
superior que poden indicar l’existència d’un altell.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0973

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Casetes 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:

Conjunt de casetes a s'Estalella
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB

LONGITUD

LATITUD

NIVELL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Béns etnològics
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XX

Contemporani

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

OBSERVACIONS

Conjunt de 5 casetes de pescador col·locades una devora de l’altre
compartint les parets mitjanceres. El conjunt té forma de planta
rectangular allargada amb les façanes principals orientades cap el
sud, mirant cap a la mar, i la part posterior orientada cap el nord. Els
costats curts es troben orientats en sentit est – oest. La coberta, de
teules àrabs es d’un sol aiguavés i es troba orientada cap el sud. La
major part d’elles tenen restes d’una porxada coberta per branques
de pi que té la funció de reduir l’impacte del fort sol de l’estiu.
La major part de les casetes disposen d’una porta i un petit finestral
a la façana anterior, mentre que a la posterior sembla que també
s’han practicat finestres de reduïdes mesures de factura
provablement més moderna.
La major part de les casetes es troben en un estat de conservació
regular excepte una d’elles que te la coberta esfondrada.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0918

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:
confluència carrer de la Font i Jaume I
POLIGON:

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Cisternes majors

Mutilació;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB

LONGITU

LATITUD

NIVEL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Béns etnològics
Urbà

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XVI

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

OBSERVACIONS

Aljub. El seu dipòsit és subterrani i la seva forma no es veu
reflectida a l’exterior. Els únics elements que delaten l’existència de
l’aljub són una manxeta que trobem situada a la part inferior de la
capelleta de ca’n Albertí; davant seu, a l’altra banda del carrer,
veiem una altre manxeta amb un aparell extractor, annexa a la qual
hi ha un petit escopidor. Ambdós elements són de recent construcció
i el primer d’ells substitueix una pica abjurador antiga.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0938

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
2

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Cisterna a Sa Fossa

Clandestins; Erosió;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
723-7-3

LONGITUD
477.850

LATITUD
4367.455

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Béns etnològics
Urbà
PERIODE:

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Cisterna aïllada que formava part del conjunt integrat per les
pedreres de Sa Fossa i el poblat de barraques de trencadors
associat a n’aquelles.
Es tracta d’una cisterna amb capelleta de coll quadrangular i dos
forats interiors, feta sencerament de blocs de marès.
A uns tres metres hi trobem una sèquia de pedra, construïda amb
peces de gran tamany, que s’endinsa baix terra i arriba fins un dels
forats que veiem dins el coll de la cisterna.

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

OBSERVACIONS
Accés: Ctra. PMV-601-4 per arribar a l'urbanització Dècima Maioris, vials costaners.
Formava part del conjunt de les pedreres de Sa Fossa. A prop d'ella trobam una de les barraques de trencador que formava part del poblat
situat a la zona.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0936

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
6

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Cisterna a Cas Ciutadà

Abandonament; Erosió; Mutilació;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
723-8-1

LONGITUD
481.255

LATITUD
4372.300

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Béns etnològics
Rural
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

OBSERVACIONS

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Cisterna situada a un cementer situat entre la carretera de
Llucmajor - Palma i el Camí de cas Ciutadà.
El conjunt es compon d’un coll amb dues piques i un abeurador
adossats. El coll és de planta quadrangular amb pilars i travesser. Al
costat dret s’adossa perpendicularment un abeurador; al costat
esquerra s’adossen dues piques, a diferent altura, una perpendicular
i l’altra paral·lela al coll. També s’ha d’assenyalar que hi ha una petita
pica mutilada i aïllada del conjunt.
Tots els elements, adossats a un marge, són de marès i de pedra en
sec.
A prop de la cisterna trobem un casetó i una pedrera.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0940

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
8

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Cisterna a Son Monjo
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
698-8-7

LONGITUD
482.640

LATITUD
4375.410

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Béns etnològics
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS
Ús del terreny: conreu/hort.

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Cisterna situada vora el caminal de Son Monjo.
El conjunt està format per una cisterna de coll circular i un abjurador
allargat.
Dins el coll trobem dos forats amb canaló per a recollir l’aigua.
Adossat al coll, el qual està fet amb peces de pedra de las quals la
superior és una peça monolítica de gran tamany, presenta una peça
circular de pedra de la qual parteix l’abeurador fet de pedra en sec
referida pel interior.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0935

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Cisterna 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:

Cisterna del camí de Son Avall

Obres privades; Erosió;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
724-2-6

LONGITUD
490.890

LATITUD
435.620

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Béns etnològics
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XIX

Contemporani

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Cisterna, adossada a un marge, situada al camí de Son Avall.
El coll amb capelleta és de planta semicircular. Al seu davant, i
possibilitant l’accés al coll, hi ha una espècie de mota rectangular.
De la paret esquerra del coll surt una canaleta que arriba fins un
conjunt de tres abeuradors rectangulars, un a diferent alçaria, situats
damunt el marge. A cada costat dels dos primers abeuradors hi ha
un petit pilar que serveixen de suport d’un pal de fusta. A l’interior
del coll hi ha una petita pica rectangular.
Cal destacar un ornament decoratiu que està situat damunt de la
capelleta i una inscripció epigràfica: “El año 1877 la hizo construir
Mateo Rigo”.
Tot el conjunt està fet amb marès (menys la mota que és de pedram
irregular) i paredat en verd.
Adossat a la cisterna hi ha una bassa rectangular aterrecada.

OBSERVACIONS
Ús del terreny: conreu/pastura.
A la capelleta de la cisterna apareix una inscripció: "el año 1877 la hizo construir Mateo Rigo".
Posteriorment s'ha afegit un dipòsit damunt.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0939

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Cisterna 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:

Cisterna a Sa Pobla I
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
724-1-4

LONGITUD
484.525

LATITUD
4364.470

NIVELL

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Béns etnològics
Rural
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS
Ús del terreny: conreu/hort.
Accés: camí de s'Àguila, desviament cap a les cases de Sa Pobla.
Es tracta d'una cisterna de tipologia peculiar.
El propietari l'ha netejada.

DESCRIPCIÓ
Cisterna situada als terrenys de Sa Pobla, e inserida dins una
estructura de planta en forma de naveta, la qual presenta un portal
allindanat al costat rectilini a través del qual s’accedeix a un
passadís curt que du fins el coll de la cisterna. La coberta de
l’estructura és plana, a base de lloses de pedra. El paredat és en
sec, amb pedram irregular.
A l’interior trobem el coll de la cisterna i un rebost a la dreta.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0937

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
51

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Cisterna de Sa Barraca Blanca

Erosió;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
724-1-5

LONGITUD
487.085

LATITUD
4361.545

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Béns etnològics
Rural
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

OBSERVACIONS

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Cisterna situada enmig d’un marge i a prop del cocó de la possessió
de la barraca blanca.
El coll de planta rectangular presenta pilars i travesser fets amb
peces monolítiques de marès. Conserva la corriola. Vora el coll
trobem dues petites piques rectangulars, una a cada banda del
marge, una d’elles comunica amb un conjunt de dos abeuradors,
també rectangulars, un d’ells a peu de terra. Del coll també surt una
canaleta que recorre el mur.Baix el coll hi ha dos forats de recollida
d’aigua.
Tot el conjunt està realitzat amb peces de marès.

