AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

CATÀLEG DE BENS
IMMOBLES

BENS ETNOLOGICS

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.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0728

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Barraca 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:

Barraca Conjunt de barraques de Cala Pi

Abandonament; Erosió;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
724-1-7

LONGITUD
485.640

LATITUD
4356.905

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Béns etnològics
Rural
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Destruït en gran part

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Conjunt de barraques situat a la marina entre Cala Pi i Cala Beltrà,
dins un terreny delimitat parcialment per marges en sec mig
enderrocats.
Les barraques eren emprades originalment com a guarda costa. El
conjunt està constituït per tres unitats adossades, cadascuna de
planta rectangular i paredat en sec. Devien anar cobertes per doble
vessant, però actualment cap en conserva restes del sostre.
Igualment, les filades superiors han desaparegut junt amb les
presumptes llindes del portals. A la barraca situada més a l’est, la
de major entitat, trobem una MENA de tancat adossat a la façana
que podia haver estat utilitzat com a corralet. A l’interior de
l’habitatge trobem un muret que divideix l’espai en dues parts, i una
parella de rebosts. A la barraca situada més a l’oest trobem un altre
rebost a un del seus cantons. Darrera el conjunt de barraques
trobem un marge perpendicular a les mateixes, devora el qual

OBSERVACIONS
Ús del terreny: erm, garriga. Accés: des d'un caminoi que parteix de Cala Pi i va vora la costa. Devia ser una barraca de guardacosta.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0731

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Barraca 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:

Barraca al camí de Galdent
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
699-2-8

LONGITUD
489.615

LATITUD
4373.155

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Béns etnològics
Rural
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Barraca d’establidor emplaçada al camí de Galdent. La planta
irregular s’ha adaptat a una cantonada de la finca. El portal adintellat
i centrat s’obri a un dels costats curts. Al costat llarg oposat al camí
trobem dues espitlleres. Cal destacar el sistema de recollida
d’aigües: el sostre amb pendent cap a la façana permet recollir
l’aigua acumulada i vessar-la dins una canal, situada damunt el
portal, que la condueix a la cisterna interior. La coberta és de volta
de canó de mig punt feta amb peces de marès. L’interior es separa
amb dos àmbits mitjançant una paret alta que arranca des de la
volta. El primer espai està dedicat a les persones i hi trobem
xemeneia, cisterna, escudellers i penjadors. L’espai del fons es
reserva per els animals i hi trobem la menjadora, que ocupa tota la
paret `posterior. El paredat combina l’utilització de peces de marès
volta, façana, la paret mitjancera i angles de les parets) i pedram
irregular paredat en verd.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0733

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Barraca 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:

Barraca al camí des Palmer
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB

LONGITUD

LATITUD

NIVELL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Béns etnològics
Rural
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS

Barraca d’establidor situada vora el camí del Palmer i adossada al
marge de la partió. De planta rectangular, el portal se situa a un dels
costats curts, sobre ell trobem un petit finestró. Un costat llarg,
l’oposat al camí, està talussat. La coberta és de doble vessant
trapezoïdal feta de lloses de marès. A l’interior trobem dues
menjadores, dos rebosts, una cisterna, una xemeneia i diverses
estaques. El parament combina pedram irregular i lloses de marès, la
tècnica constructiva és en verd.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0770

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Barraca 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:

Barraca a Son Mesquideta
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
724-3-2

LONGITUD
492.530

LATITUD
4368.100

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Béns etnològics
Rural
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Barraca d’establidor situada vora el camí de’s Palmer i adossada al
marge.
De planta rectangular. El portal allindanat es situa a un dels costats
curts, sobre ell trobem un petit finestró.
A l’interior trobem dues menjadores, dos rebosts, una cisterna, una
xemeneia i diverses estaques.
La coberta és a doble vessant trapezoïdal feta de lloses de marès.
El parament combina el pedram irregular i peces de marès, la tècnica
constructiva és en verd.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0809

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Barraca 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:

Barraca al pas de Sa Senyora II

Abandonament; Erosió;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
723-8-6

LONGITUD
480.543

LATITUD
4359.381

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Béns etnològics
Rural
PERIODE:

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Cova en el penya-segat del Pas de Sa Senyora reconvertida en
barraca per tancament del seu frontal mitjançant una paret en sec de
pedram irregular, on s’hi obre un portal que originalment presentava
llinda monolítica, però que en l’actualitat es troba parcialment
enderrocat a la seva secció superior.
Destacar a l’exterior l’existència d’un pedrís tallat a la roca.
L’interior és de planta irregular i presenta diversos elements picats a
la roca de marès: una xemeneia i posadors de gerres i olles. També
observem estaques de fusta encastades a la paret.
Aquest refugi era emprat com a habitacle temporal dels trencadors
de marès.

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

OBSERVACIONS
Accés: de la carretera PMV-601K es va per un caminet cap a la costa, atravessant la marina de s'Àguila.
Dels terrenys propers els trencadors en treien pedra.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0970

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Barraca 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:

Barraca a la Punta de s'Estalella (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

Construcció molt semblant al conjunt anterior, en aquest cas es
tracta d’una cabana aïllada, situada a la zona més propera a la torre
de defensa de s’Estalella. La tècnica constructiva es igual a
l’anterior, de pedra seca o en verd, feta de mares local. La planta es
rectangular, la coberta es a dues vessants feta amb teulader
excepte a la cresta que divideix els dos aiguavessos que és feta
amb teules. Disposa d’una sortida de fums per a la xemeneia
La façana principal orientada al sud, presenta una sèrie d’obertures,
porta i un parell de finestrons. Així mateix hi ha una enramada feta
amb branques que serveix per suportar una porxada que a l’estiu es
deu recobrir amb branques de pi.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0739

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Barraca 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:

Barraca a Can Romaguera I

Abandonament; Erosió; Vegetació;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
723-7-1

LONGITUD
480.255

LATITUD
4372.375

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Béns etnològics
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XIX

Contemporani

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Dolent

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Barraca d’alguer a Can Romaguera, veïna d’una altra de similars
característiques. Té planta rectangular i presenta un sol portal
allindanat i un poc desplaçat cap a l’esquerra de la façana frontal. La
coberta és de doble vessant amb bigues de fusta i està parcialment
estucada. La disposició interior, organitzada transversalment, ens
mostra una varietat de complements per a facilitar l’habitatge
eventual de l’alguer: magatalls, cisterna. El jaç està format per dues
lloses que tancades en rectangle servien de llit. Destaquen altres
elements com una menjadora que ocupa les parets de la dreta
formant un angle recte, dues fermadores i una xemeneia. El material
petri és el trossam de marès posat de cantell i lloses de marès. La
tècnica constructiva és en sec.

OBSERVACIONS
La coberta està parcialment esbucada i en perill que caigui tota.
Les fonts bibliogràfiques indiquen que el marès usat era de les pròpies pedreres de s'Arenal.
És una de les tres barraques d'alguer que hi ha al municipi.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0740

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Barraca 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:

Barraca a Can Romaguera II

Abandonament; Erosió; Vegetació;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
723-7-1

LONGITUD
480.255

LATITUD
4372.375

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Béns etnològics
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XIX

Contemporani

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Barraca d’alguer a Can Romaguera, veïna d’una de similars
característiques. És de planta rectangular, i presenta un portal
allindanat i un poc desplaçat cap a l’esquerra de la façana frontal. Té
un petit tancat a mode de corral i un fumeral a l’esquerra del portal.
La coberta és a doble vessant amb bigues de fusta. Part de la
coberta amenaça caure. A l’interior a l’esquerra trobem una cisterna
amb capelleta, una xemeneia, tres rebosts i jaç. A la dreta del portal
es troba la menjadora amb gripia. El material petri és el trossam de
marès posat de cantell i lloses de marès. La tècnica constructiva és
en sec.

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Dolent

OBSERVACIONS
La coberta amenaça caure, s'hauria de consolidar.
Les fonts bibliogràfiques indiquen que el marès usat era de les pròpies pedreres de s'Arenal.
És una de les tres barraques d'alguer que hi ha al municipi.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0741

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Barraca 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:

Barraca a Can Romaguera III

Abandonament; Erosió;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
723-7-1

LONGITUD
480.320

LATITUD
4377.370

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Béns etnològics
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XIX

Contemporani

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Deficient

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Barraca d’alguer situada vora camí i propera a altres dues barraques
de similars característiques. La seva planta és rectangular. Presenta
un portal centrat i amb llinda a un dels costats llargs. Al seu interior
es diferencien dues parts separades per un muret. A la part dreta,
espai per l’animal, hi ha la menjadora i un rebostet. A l’esquerra hi ha
la cisterna, un rebost i restes d’un possible forn. La coberta, que era
a doble vessant, està totalment estucada i queden restes del bigam
de fusta. El murs, en aquest cas atalussats, estan fets amb
trossos de peces de marès de cantell. La resta d’elements també es
fan amb peces de marès. Cal esmentar que la barraca es troba
situada dins un tancat que es feia servia per acumular l’alga que
s’extreia de les platges.

OBSERVACIONS
La coberta està totalment esbucada i restes de pedram ocupen l'interior, fet que ha dificultat la descripció.
Les fonts bibliogràfiques indiquen que el marès usat era de les pròpies pedreres de s'Arenal.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0772

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Barraca i elements singulars que previa visita i informe de
la comisió municipal.

DIRECCIÓ:

POLIGON:
7

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

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

LONGITUD
482.550

LATITUD
4373.185

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Béns etnològics
Rural
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Cabana de roter situada a la possessió de Son Monjo. La planta es
rectangular, composta per tres mòduls cupulats, la qual cosa la fa
única i excepcional a la Marina de Llucmajor. Exteriorment trobem un
portal centrat amb llinda i brancals de marès a un dels costats llargs,
en la mateixa façana anterior també trobem un finestró i dues
fermadores. A l’interior trobem tres espais intercomunicats.
L’habitació d’enmig, concebuda com a cuina, té els elements propis
que la definiesen com a tal: quatre rebostets i una llar de foc. A la
cambra de l’esquerra trobem la menjadora amb el coster de fusta i
tres fermadores, un finestró aireja i dóna llum a l’estable. A l’espai
de la dreta era emprat com a pallissa i dormitori, s’observen quatre
estaques. Els tres espais es cobreixen amb falses cúpules
realitzades per aproximació de filades.

OBSERVACIONS
Ús del terreny: garriga.
Accés: carretera s'Aranjassa-Llucmajor, caminal dins els terrenys de Son Monjo.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0787

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
7

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Barraca al torrent des Jueus
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
698-8-8

LONGITUD
481.675

LATITUD
4373.380

NIVELL

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Béns etnològics
Rural
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS
Ús del terreny: garriga.
Accés: Ctra. Llucmajor-S'Aranjassa, caminals de la finca de Son Monjo.
És de difícil accés.

DESCRIPCIÓ
Cabana de llenyater ubicada torrent des Jueus o Son Monjo.
La planta rectangular es cobreix per dues falses cúpules que
descansen sobre una jàssera d’ullastre. El portal és adintellat i
centrat.
L’interior es defineix per un sol espai unitari on predomina la manca
d’elements, sols trobem dos rebosts. Posteriorment s’han incorporat
unes solleres per reutilitzar la construcció.
Com a material s’utilitza la pedra maresenca i com a tècnica la pedra
en sec.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0773

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Barraca 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:

Barraca de Son Monjo II

Abandonament; Erosió;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
698-8-8

LONGITUD
482.160

LATITUD
4372.965

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Béns etnològics
Rural
PERIODE:

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Barraca situada a Son Monjo.
De planta rectangular, presenta dos portals amb llinda a un dels seus
costats llargs.
L’interior està en molt mal estat degut al pedram que ha caigut de la
coberta, així i tot podem distingir un rebost a un dels angles i un
amagatall, actualment molt emmascarat.
La coberta era a doble vessant i, degut a les proporcions de la
barraca, s’han emprat tres pilars de marès damunt els quals encara
veiem restes de la jàçera d’ullastre.
El paredat és en sec, de pedram irregular.

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Deficient

OBSERVACIONS
Ús del terreny: garriga.
Accés: caminal de Son Monjo, camí que surt de la carretera Llucmajor-S'Aranjassa.
La coberta s'ha enfonsat.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0774

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
8

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Barraca de Son Monjo III

Abandonament; Erosió;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
698-8-8

LONGITUD
483.110

LATITUD
4374.860

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Béns etnològics
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XX

Contemporani

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Deficient

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Barraca de garriguer situada a una zona aturonada a Son Monjo.
La planta és molt peculiar ja que té una forma semblant a la
ferradura. El frontis és recte, on es situa al portal adintellat i centrat,
i al parament posterior és arrodonit. Es disposa un pedrís al
parament exterior que quasi enrevolta la barraca.
A l’interior trobem un altre pedrís i una xemeneia.
Les parets es coronen amb una filera de lloses planes que,
col·locades en voladís, fan un acabament amb cornisa. Sobre els
murs s’hi sostenia una coberta a doble vessant, ja esfondrada. La
tècnica constructiva és la pedra en verd i com a material s’utilitza la
pedra maresenca, atarracada, i el marès.
La inscripció ubicada a la façana especifica la data, “2 de abril de
1902”, i l’ús de la barraca, “ depósito de guardabosque”.

OBSERVACIONS
Ús del terreny: garriga.
Accés: caminal de Son Monjo, camí que surt de la carretera Llucmajor-S'Aranjassa.
Hi ha una inscripció a la part superior de la façana que diu: "2 de abril de 1902. Depósito de guardabosque".
La seva tipologia sembla única dins el conjunt de barraques estudiat del terme municipal de Llucmajor.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0775

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Barraca 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:

Barraca de Son Monjo IV

Abandonament;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
698-8-7

LONGITUD
482.910

LATITUD
4375.500

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Béns etnològics
Rural
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

OBSERVACIONS

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Barraca a Son Monjo.
De planta rectangular amb portal allindanat.
A l’interior trobem, dos espais diferenciats, cada un d’ells cobert per
falsa cúpula feta per aproximació de filades.
El paredat és en sec i s’utilitza pedram irregular.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0726

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Barraca 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:

Barraca a Bellavista

Abandonament; Erosió;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
699-2-8

LONGITUD
487.667

LATITUD
4373.986

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Béns etnològics
Rural
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

OBSERVACIONS
Ús del terreny: erm.

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Caseta situada vora el camí de Bellavista. De planta quadrangular.
Al parament anterior s’obri el portal centrat i amb llinda. A la part
posterior hi ha un corral per a animals que inclou barraca i
desmamador, de planta rectangular. La cisterna i la pica per abeurar
el bestiar estan ubicades fora del recinte del corral. La coberta és
d’una vessant amb llenyam s, canyissada i teula àrab. En un
escaire de la barraca es troba la menjadora quadrada, així com
quatre estaques i una fermadora distribuïdes per l’interior de la
caseta. Els murs atalussats de pedra en sec mostren treballades
les cantonades i les rebranques de marès, posades aquestes en pla.
Com a material s’usa el pedram irregular.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0743

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Barraca 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:

Barraca a la cruïlla de Galdent i Bellavista
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
699-2-8

LONGITUD
489.377

LATITUD
4373.802

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Béns etnològics
Rural
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Barraca d’establidor situada a la cruïlla dels camins de Galdetn i
Bellavista. De planta irregular, trobem un portal amb llinda
monolítica, desplaçat cap a la dreta, a un dels costats curts.
Destaca l’incorporació d’una mena de claper adossat a la part
posterior de la barraca. La forma de rom del claper actua com a
protector de l’edificació, ja que la situació de la construcció, a la
cruïlla de dos camins, ho requereix. La coberta és de volta de canó
feta de peces de marès. L’interior disposa de diferents elements:
menjadora al fons per a la bístia, xemeneia, cisterna i dos rebostets
a l’àmbit d’ús humà. El paredat combina pedra en sec i pedra en
verd. Els materials utilitzats són mares I pedram irregular.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0763

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Barraca 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:

Barraca a Son Garcies de la Mel
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
699-1-7

LONGITUD
484.682

LATITUD
4375.661

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Béns etnològics
Rural
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Barraca de carro a Son Garcies de la Mel. Està situada vora el camí,
a certa distància de les cases.
De planta rectangular, s’ha eliminat un dels costats curts perquè
pugui accedir el carro i la bístia.
A l’interior trobem dos rebosts, una menjadora (situada al racó de la
dreta) i una petita paret que delimita l’espai de la bístia i el lloc del
carro.
Els nous materials constructius es fan presents a la coberta i a
l’enteulat, que descansa sobre una encanyissada i un bigam de
fusta.
Com a tècnica constructiva s’empra la pedra en sec i en verd. En
quan a material s’usa la pedra viva i el marès.

OBSERVACIONS
Ús del terreny: conreu/pastura.
Accés: carretera Llucmajor-S'Aranjassa, desviació cap a les cases de Son Garcies d'en Tanca.
El terreny s'empra per a ovelles. S'hauria de tancar la barraca per evitar l'accés dels animals.

