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.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0788

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Claper 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:

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

LONGITUD
482.380

LATITUD
4374.600

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Béns etnològics
Rural

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Claper situat a Son Monjo.
De planta circular amb coberta plana. Per accedir al seu damunt hi
ha dues escaletes. Al centre de la coberta es situa una estructura en
forma de torreta a la qual es pot pujar mitjançant uns escalons.
Repartits per tot el perímetre de la construcció trobem uns foradets,
que permeten l’entrada i sortida del conills.
Tot el conjunt està realitzat amb pedram irregular i paredat en sec.

PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS
Ús del terreny: garriga.
Accés: caminal de Son Monjo (carretera Llucmajor-S'Aranjassa).
Segons fonts orals, hi ha uns trenta clapers de característiques similars dins la possessió.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0889

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Escar 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:

Escar de Son Grauet
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB

LONGITUD

LATITUD

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Situat a Son Verí, construït amb fàbrica i coberta de marès, es troba
actualment bastant deteriorat.

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Béns etnològics
Rural
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

OBSERVACIONS
Incoat com a Bé Catalogat amb data de 18/10/2002.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0975

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Escar 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:

Escar de la Balissa de 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:
Bo

OBSERVACIONS
Incoat com a Bé Catalogat amb data de 18/10/2002.

Situat a prop del far (balissa) de s’Estalella, aquest escar es troba
aïllat de l’altre conjunt d’escars. El seu estat de conservació es pitjor
per la falta d’us. La construcció, a l’igual que la dels altres dos, es
de marés, té planta rectangular allargada i dues obertures principals,
una mirant a la mar E, per on s’entrava l’embarcació i l’altre posterior
O, per tal de facilitar l’accés des de terra a l’usuari. La coberta
també es de volta rebaixada recoberta per una encimentada de
pòrtland que emmascara o substitueix l’original.
Destaca la conservació de les pollagueres de fusta que servien,
en un temps, tal vegada per soportar qualque tipus de barrera de
tancament.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0980

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Escar 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:

Conjunt d'escars de Cala Pi
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
Incoats com a Bé Catalogat amb data de 18/10/2002.

Grup d’escars construïts en l’any 1954 format per 6 escars i dos
conjunts de llanegadors. Els escars, sis en total, son de dues
plantes, realitzats amb marés, coberta plana també de marés
suportada per bigues de fusta, d’on surten alguns fumerals, un per
escar.
L’accés a cinc d’ells es realitza mitjançant uns gran portells de fusta
de dues fulles, i sols un, el nº 2, per mitjà d’una barrera metàl·lica. A
la segona planta, quatre dels escars, els situats més al S, disposen
d’una finestra gran a la part superior, mentre que els dos situats més
cap al N, no disposen d’ella. En front del conjunt dels escars hi ha
una rampa - llanegador feta de ciment per on es pugen i baixen les
embarcacions. Al primer escar hi ha un amena de porxo fet amb
trons i cobert per materials plàstic i uralites fet de forma matussera i
antiestètica.
El conjunt dels escars es complementa amb dos llanegadors situats,

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0888

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
003

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Escar de Cala Blava
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB

LONGITUD

LATITUD

NIVELL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Béns etnològics
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XX

Contemporani

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

OBSERVACIONS
Incoat com a Bé Catalogat amb data de 18/10/2002.

Escar realitzat amb obra de marés local sense referir, coberta de
volta rebaixada feta de marés. L’accés es realitza per dues grans
portes de fusta que tanquen l’entrada. Al voltant de l’escar hi ha una
tanca feta amb marés que deixa una part dintre dels solar i una part
a defora.
A l’exterior hi ha un llanegador i un petit mollet, més modern, fet amb
materials no tradicionals que permeten llançar i recollir l’embarcació.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0974

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Escars 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 d'escars de s'Estalella
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB

LONGITUD

LATITUD

NIVELL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Béns etnològics
Rural
PERIODE:
Contemporani

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS
Incoats com a Bé Catalogat amb data de 18/10/2002.

Conjunt de dos escars realitzats adossats per les seves parets
mitjaneres. Es troben situats a l’anomenat caló de s’Arenal. La seva
construcció és de marés, tenen planta rectangular allargada i coberta
amb una certa tendència a ser de volta rebaixada.
Les portes d’accés per a l’entrada de les embarcacions es feta
amb un barrera de fusta. En l’actualitat encara s’empren per a
guardar-hi les embarcacions.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0976

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Far 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:

Far de Cap Blanc
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB

LONGITUD

LATITUD

NIVELL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Béns etnològics
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XIX

Contemporani

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS

El far de cap Blanc deu la seva configuració original als planell de
l’enginyer Emili Pou. El far fou aixecat sobre les penyes del mateix
nom en unes terres expropiades de la possessió de Betlem. Es va
inaugurar el 31 d’agost de l’any 1863. L’aparell d’il·luminació es
fabricà a França i té un abast de 15 milles. L’edifici, construït amb
pedra viva (calisa) i marés està estructurat en base a tres mòduls
rectangulars en forma d U, orientada cap al N, que conformen un a
mena de pati tancat per un muret de poca alçada, en el centre del
qual es troba una cisterna. Aquesta façana principal, d’una sola
alçada té la coberta de terrat pla. La porta d’accés principal es troba
en el centre del mòdul principal, mentre que una sèrie de finestres
amb persianes mallorquines serveixen per il·luminar la resta de
l’edifici. La torre circular on es troba la llanterna té una alçada d’uns
11´5 m i es troba adossada a la façana que mira cap el sud.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0805

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
11-13

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Fita del camí vell d'Algaida
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
699-3-8

LONGITUD
491.615

LATITUD
4374.645

UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

DESCRIPCIÓ
Fita de terme situada al camí vell d’Algaida, damunt el marge que
limita dit camí, aprop del límit municipal. Es tracta d’una llosa de
pedra amb una "LL" esgrafiada al frontal.

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:

NIVELL

Béns etnològics
Rural
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS
Accés: pel camí vell d'Algaida (en molt mal estat). Accessible des de la carretera PM-501, per un camí que hi ha enfront de Son Reus.
La vegetació podria arribar a ocultar-la.
El camí vell d'Algaida, a la secció on hi ha la fita, no és transitat actualment.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0806

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Fita 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:

Fita al Santuari de Gràcia
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
699-3-8

LONGITUD
493.585

LATITUD
4374.560

NIVELL

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

DESCRIPCIÓ
Fita de terme situada devora el camí que baixa fins el santuari de
Gràcia partint de la carretera que puja al puig de Randa.
Es tracta d’una llosa de pedra amb una "LL" esgrafiada al frontal.

Béns etnològics
Rural
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS
Accés: desviament que va al Santuari de Gràcia des de la PMV 501-8.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0944

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Font 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:

Font de Ferrutxelles
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
699-3-8

LONGITUD
491.594

LATITUD
4374.660

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Béns etnològics
Rural
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Font de mina situada al cantó entre dos dels marges que delimiten
una finca amb tarongers. La font, tal com se veu des de l’exterior,
és una construcció de planta rectangular amb una obertura al seu
frontal, el costat curt que dóna al sud, un arc ogival. A través d’ell
l’aigua surt a un petit estany de planta irregular, trapezoïdal, des d’on
l’aigua continua, passant per un forat practicat a una de les parets,
per una sèquia annexa al costat llarg que no està adossat al marge, i
que des del forat per on vessa l’aigua continua paral·lela a dit marge.
La coberta és lleugerament biscunsada. El paredat és mixt, en verd
al frontal i en sec al lateral. Al davant l’arc està fet amb peces de
marès i la resta amb pedres diverses ; sembla que aquesta part ha
estat objecte d’obres per tal de consolidar l’estructura. El lateral
presenta un paredat en sec que fa servir pedres diverses; dir també
que aquest costat és atalussat.

OBSERVACIONS
Accés: camí vell d'Algaida (en molt mal estat). Accessible des de la carretera PM-501 per un camí en front de Son Reus.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0941

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
14

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Font d'en Batle

Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
699-4-8

LONGITUD
495.175

LATITUD
4374.420

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Béns etnològics
Rural
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Font de mina que surt de la paret, que voreja el camí, a través d’una
obertura quadrada amb llinda monolítica de marès. De la boca de la
font parteix una canal de marès que la comunica amb un safareig de
recent construcció i `planta irregular. A la canal trobem un
eixamplament, de forma rectangular, en un dels seus trams.
Al costat de la canal trobem una sínia, molt deteriorada, també
realitzada amb marès.
Trobem, també, una pedra, inserida al marge esquerra de la font,
que porta una inscripció: I I 9 A ( la darrera lletra no és molt clara, és
pot confondre amb un 4).
Tant a la sínia com a la pròpia font es van realitzar unes obres de
restauració poc adients.

OBSERVACIONS
Reformada fa uns 6 o 7 anys per l'actual propietari.
S'observa una estructura cilíndrica, a la casa veïna a la tanca, que podria ser un forat de ventilació.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0945

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
14

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Font del Santuari de Gràcia
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
699-3-8

LONGITUD
498.940

LATITUD
493.620

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Béns etnològics
Rural
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Font natural dins el Santuari de Gràcia.
La trobam a una dependència interior del santuari, a la que accedim
per un portal allindanat de pedres que està un poc per damunt del
nivell de terra.
L’estància, excavada a la mateixa paret de roca del penya-segat on
està inserit el conjunt del santuari, és de planta irregular. Al fons hi
trobam una bassa natural que recull l’aigua que surt gotejant de la
coberta.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0942

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
17

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Font d'en Mut

Obres privades; Vegetació;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
724-3-1

LONGITUD
494.650

LATITUD
4371.910

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Béns etnològics
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

OBSERVACIONS
Ús del terreny: conreu/hort.
Va ser objecte d'obres.

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Font de mina situada a l’àrea de S’hor de Ca’n Mut, al peu del puig
de les cigonyes.
A l’entrada de la mina s’accedeix baixant tres graons que arriben al
portal, d’arc deprimit còncau, des d’on parteix la galeria, d’uns set
metres de llargària aproximadament, coberta amb volta, amb una
caneleta excavada a la roca del terra, que surt de la pròpia font que
es troba al fons i ve a desaiguar dins un forat rectangular tapat per
una reixa. La galeria es troba paredada amb blocs de marès en tres
quartes parts de la seva longitud i la quarta part del fons ens mostra
la pròpia roca; és allà on veiem el forat des d’on surt l’aigua i que
omple un clot al terra, així com un pou d’oretjament, que a l’exterior
té l’aspecte d’una capelleta tapiada fins a mitja altària.
A l’exterior, la font mostra una coberta plana amb un referit
cimentós, i està flanquejada per dos safareigs.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0943

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
17

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Font des Pèlag
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
724-3-1

LONGITUD
494.290

LATITUD
4372.000

NIVELL

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Béns etnològics
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XIV

Medieval cristià

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS
Ús del terreny: conreu/hort.
Font documentada al "Liber Aquarium Forentium".

DESCRIPCIÓ
Font natural que recull l’aigua que davalla de les possessions de
Míner i Binificat, situada vora el camí.
L’aigua davalla per una petita mina i surt per un forat practicat al
front d’un pedrís, on un canaló la vessa a un forat quadrat del terra.
El pedrís està rematat per un mur amb carreus, esgrafiats, i que se
destaca en altura i parament en la qual està inserit.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0978

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Llanegador 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:

Llanegador de 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:
Bo

OBSERVACIONS

Llanegador, plataforma construïda a la vorera de la mar per tal de
facilitar la treta fora de l’aigua de les embarcacions. Es troba
articulada amb dues parts diferenciades, la primera i mes antiga és
la més propera a la mar, esta feta emprant maresos locals posats
de pla, excepte els que es troben de cantell i que serveixen per
separar distintes zones des d’on estirar l’embarcació.
La plataforma posterior, la més allunyada de l’aigua és feta amb
ciment, o recoberta per ciment, té com a funció poder pujar
l’embarcació més lluny de la mar per mitjà d’uns enginys anomenat
xigres que encara es conserven al seu lloc.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0886

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
18

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Pedreres de Son Fullana

Reutilitzacions;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
724-4-1

LONGITUD
495.295

LATITUD
4370.415

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Béns etnològics

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Antigues pedreres de marès que trobem als terrenys de Son Fullana,
i que actualment se fan servir per fer xampinyons.
Estan constituïdes per un entramat de cambres i passadissos que
les conecten entre si, excavades a la roca, i que han estat
adaptades a la nova funció de fer xampinyons.

Rural
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

OBSERVACIONS
Per notícia oral, sabem que les pedreres no funcionen des del principi del segle XX.
Des de 1965 dites pedreres van ser reutilitzades com a fàbrica de xampinyons a la manera anglesa, és a dir cultivant-los dins una cova.
L'empresa és Sampson Española, SA.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0804

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Pont 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:

Pont del torrent dels jueus

Clandestins; Reutilitzacions;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
698-7-8

LONGITUD
479.088

LATITUD
4371.910

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Béns etnològics
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XX

Contemporani

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Pont de ferrocarril de la línia que anava fins Santanyí, actualment
en desús, i que salva el desnivell del torrent dels Jueus. Podem
distingir dues parts segons el parament: una central, que conté l’arc,
de mig punt, i una altra composta per dues seccions de mur que
flanquegen la primera. La central presenta l’arc de mig punt, molt alt,
i un finestró i un afegit en forma de finestró a l’esquerra que dóna un
aspecte simètric; ambdós elements tenen un canaló damunt les
seves llindes. Aquesta part central està limitada per dues cadenes
mitjanceres, bastant més amples en les seves parts inferiors. Tot
està fet de marès, menys la part interior inferior de l’arc on veiem
pedra. Els laterals no mostren obertura de cap mena, només l’altra
meitat de les cadenes abans esnomenades. El parament és en verd,
de pedra fosca, en forma de pannell d’abelles.

OBSERVACIONS
Es tracta d'un pont de ferrocarril. Es troba al nucli urbà de s'Arenal.
L'any indicat fa referència a la inauguració de la via de tren que arribava fins a Santanyí.
Actualment serveix per al trànsit peatonal. Li manca la barana de ferro original, substituïda per un paretó de marès, en regular estat de
conservació. Té grafitis a la base.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0887

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Pont 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:

Pont de Son Monjo

Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
698-8-7

LONGITUD
482.300

LATITUD
4375.800

NIVELL

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Béns etnològics
Rural
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

OBSERVACIONS
Una tuberia perjudica la visió del pont en una de les seves façanes.

DESCRIPCIÓ
Pont al terreny de la possessió de Son Monjo, que passa per damunt
del torrent dels tarongers.
Presenta un arc carpanell que parteix d’una línia d’imposta. A la
secció inferior interior de l’arc observen un sòcol. El camí que passa
per damunt del pont està flanquejat per una barana dividida en dues
seccions: la que remata l’arc, de marès i la precedent -posterior, de
pedram irregular paredat en verd. Entre ambdues seccions s’obren
espais buits per a desaiguar, lloc on trobem escopidors. El camí està
asfaltat.
El parament és encaxavat, de pedra, amb les juntes fetes, i de
marès l’arc.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0946

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
14

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Pou al camí de Son Pons
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
699-3-8

LONGITUD
494.645

LATITUD
4373.940

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Béns etnològics
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS
Ús del terreny: conreu/pastura.

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Pou en forat de planta circular paredat en sec. Coll de planta
quadrada, cobert per un paredat que tanca tres dels seus costats ( el
dos laterals i el posterior), la par de damunt està coberta per dues
lloses. Tot el conjunt està paredat en verd.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0904

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
20

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Pou antic de Sa Bassa

Erosió; Abandonament; Vegetació;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
724-3-2

LONGITUD
493.025

LATITUD
4369.135

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Béns etnològics
Rural

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Aljub soterrat de planta rectangular, de dimensions aproximades de
nou metres de llarg per quatre d’ample, situat vora el camí, molt
tapat per la vegetació.
Presenta una mota paredada en verd, la superfície de la qual està
coberta per terra i vegetació abundant, i un coll de planta quadrada.
Dit coll està paredat en verd fins la meitat de la seva alçària total ;
la segona meitat està constituïda per una peça monolítica de marès.

PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

OBSERVACIONS
Ús del terreny: garriga.
Accés: C717, des de Llucmajor. Arribats al camí que va fins a Son Isern, hem d'agafar la següent entrada a la dreta, que és el camí de Son
Puigserver.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0947

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Pou 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:

Pou de Can Aulets

Erosió;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB

LONGITUD

LATITUD

NIVELL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Béns etnològics
Rural
PERIODE:

Pou inserit actualment a un marge vora camí.
Presenta un coll de planta quadrada, fet d’una sola peça monolítica
de pedra, damunt el qual s’aixequen dos pilars de marès, un
monolític i l’altre compost per dues peces, una bastant més gran que
l’altra. Remata una llosa de marès, que fa de travesser. Les juntures
entre les peces quasi no mostren restes d’argamassa.
El coll té annex un abjurador de marès aixecat damunt una mena de
pedrís paredat en verd.

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

OBSERVACIONS
Està tapat amb una planxa metàlica, fet que ens va impedir veure l'interior.
La zona dels voltants ha estat industrialitzada.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0924

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Pou 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:

Es Pou
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
724-1-6

LONGITUD
485.525

LATITUD
4360.385

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Béns etnològics
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS
Ús del terreny: garriga.
Al costat hi ha una barraca.

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Bassa tapada situat vora una barraca enmig de la garriga.
De planta circular amb un portal amb llinda monolítica i coberta per
falsa cúpula.
El parament és en sec de pedram irregular.

Ajuntament
de Llucmajor
LLC_0949

REFERENCIA

GRAU DE PROTECCIÓ: C
AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Sèquia 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:

Sèquia de Sa Bugaderia

Obres privades; Vegetació; Abandonament;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
723-8-4

LONGITUD

LATITUD

482.790

4365.580

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ: Béns etnològics
UBICACIÓ:

Rural

ANTIGÜETAT

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Síquia que antigament canalitzava l’aigua desde l’aljub de S’Hort de
Ses Cases, a la Torre, fins a la Bugaderia, on hi ha un altre aljub. A la
Bugaderia es netetjava la roba del personal de la possessió.
Alguns trams de la síquia corren per damunt el marge que separa la
partió, a altres va a nivell de terra.
El material emprat són els blocs de marès i presenta un referit
superficial.

PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

OBSERVACIONS
Ús del terreny: conreu/hort.
Uns trams estan tancats amb reixa i altres no.
No conserva el tram final, corresponent a les antigues dependències de Sa Bugaderia on es netejava la roba de Sa Torre.
Coordenades:

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0950

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
13

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Sèquia de Randa

Entorn modificat; Vegetació; Abandonament;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
699-2-8

LONGITUD
491.205

LATITUD
4372.700

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Béns etnològics
Rural

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Sèquia que parteix de Randa i arriba fins a Llucmajor, passant per
moltes possessions.
La síquia ha desaparegut a molts de trams per causa de la seva
situació, vora carretera, i per l’activitat constructiva de la zona.
Al tram de davant del camí de Son Marió, està feta amb peces de
marès i referida al seu interior. Les seves mides aproximades són
uns 40cm de fondària per uns 20cm d’amplària.

PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Destruït en gran part

OBSERVACIONS
Ha desaparegut en molts trams per causa de la seva ubicació vora la carretera i per l'activitat constructora de la zona.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0948

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Sínia 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:

Sínia a s'Estanyol

Abandonament; Erosió;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
724-3-7

LONGITUD
492.670

LATITUD
4357.355

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Béns etnològics
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

OBSERVACIONS
Ús del terreny: conreu/pastura.

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Sínia aïllada situada en mig d’un cementer.
Consta de mota de planta circular, paredada en sec i superfícies
empedrada, a la qual s’hi puja per una rampa curta també empedrada.
Dalt la mota trobem un coll de planta quadrada de marès en verd,
que ha estat reformat recentment. Damunt dit coll, dos pilars
escalonats fets amb blocs de marès units amb argamassa. Un bloc
de marès tanca parcialment la part posterior del coll. Remata el
conjunt un travesser de fusta amb corriola de ferro.
Una canal parteix de la base del coll i arriba fins un conjunt adossat
a la mota d’abeuradors: un de planta rectangular de bon tamany i un
altre que segueix la circumferència exterior de la mota; aquest
abjurador, de poca alçada, està dividit en diverses seccions.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0801

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
3

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Viaducte de Son Verí

Erosió;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
723-7-1

LONGITUD
479.320

LATITUD
4370.930

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Béns etnològics
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XX

Contemporani

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Viaducte de ferrocarril de la línia que anava fins Santanyí,
actualment en desús, que salva el desnivell del torrent de Son Verí.
N’hi ha que distingir dues parts: una central, que presenta set arcs
de mig punt, i una altra composta per dues seccions de mur que
flanquegen la primera.
Els arcs s’aixequen damunt sis pilars rectangulars esmoxats mentre
que els dos arcs lateral es recolzen també en els murs que
flanquegen l’arcaria. Els pilars presenten un aspecte atalussat i un
motllurat des d’on arranquen els arcs. Tot el conjunt d’arcs va
rematat per una mena de cornisa motllurada recolzada en mènsules.
Els murs laterals inserits a la pendent del torrent només presenten
com element destacat unes cadenes mitjanceres que serveixen per
a distingir un gruix diferent de la paret així com una tonalitat de color
diferent de les pedres emprades en el parament.

OBSERVACIONS
Accés: Carretera PM 601-A per a accedir al camí de Son Verí de Baix, des del qual s'arriba a les antigues vies del tren.
Es tracta d'un viaducte del ferrocarril.
L'any indicat fa referència a la inauguració de la via de tren que arribava fins a Santanyí.
No conserva la barana de ferro original i la que conserva està en força mal estat.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0802

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
5

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Viaducte de Son Granada

Erosió;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
723-8-2

LONGITUD
481.220

LATITUD
4369.220

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Béns etnològics
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XX

Contemporani

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Viaducte de ferrocarril de la línia que anava fins Santanyí
(actualment en desús), i que salva el desnivell d’un torrent. Se troba
dins dels terrenys de Son Granada. N’hi ha que distingir dues parts:
una central, que presenta tres arcs de mig punt, i una altra composta
per les dues seccions de mur que flanquegen la primera. Els arcs
s’aixequen damunt dos pilars rectangulars esmoxats d’aspecte
atalussat i un motllurat des d’on arranquen els arcs. Els arcs laterals
també se recolzen en els murs que flanquegen l’arcaria. Tot el
conjunt d’arcs va rematat per una cornisa motllurada recolzada en
mènsules, damunt la qual hi trobem la barana original de ferro, en
mal estat, on hi hem de destacar quatre sortides que se corresponen
amb els pilars que fan de partió de l’arcaria. Altre element a destacar
és un canaló que originalment aniria acompanyat per més, que
actualment romanen en el fons del torrent.

OBSERVACIONS
Accés: Antiga via del tren, accessible des dels vials situats a Son Granada. Camí de Son Granada de Baix, davant de l'urbanització de
Decima Maioris.
Es tracta d'un viaducte del ferrocarril.
L'any indicat fa referència a la inauguració de la via de tren que arribava fins a Santanyí.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0803

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
5

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Viaducte de Son Verí
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
723-8-2

LONGITUD
482.200

LATITUD
4370.010

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Béns etnològics
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XX

Contemporani

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Viaducte de ferrocarril de la línia que anava fins a Santanyí,
actualment abandonada, i que salva el desnivell del torrent de Son
Verí. S’hi poden distingir dues parts: una central, que presenta tres
arcs de mig punt, i una altra constituïda per les dues seccions de
mur que flanquegen la primera. Els arcs s’aixequen damunt dos
pilars rectangulars esmoxats, mentre que els dos arcs laterals també
es recolzen en els murs que flanquegen l’arqueria. Els pilars
presenten un aspecto lleugerament atalussat i un motllurat des d’on
arranquen els arcs. Tot el conjunt d’arcs va rematat per una mena de
cornisa motllurada recolzada en mènsules. Damunt dita cornisa
veiem la barana de ferro original, força ben conservada, on hem de
destacar quatre sortides que es corresponen amb els pilars que fan
de partió de l’arqueria.

OBSERVACIONS
Accés: Antiga via del tren, accessible des dels vials situats a Son Granada. Camí de Son Granada de Baix, davant de l'urbanització de
Decima Maioris.
Es tracta d'un viaducte del ferrocarril.
L'any indicat fa referència a la inauguració de la via de tren que arribava fins a Santanyí.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0979

GRAU DE PROTECCIÓ:
AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:
Via Mediterrània, 35
POLIGON:

C

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Viver de s'Estanyol de Migjorn
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB

LONGITUD

LATITUD

NIVELL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:

Béns etnològics

UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS

Edifici de planta rectangular construït amb blocs de marés, orientat
en sentit N/S. L’obertura principal d’accés, la porta, es troba situada
cap el Nord, mentre que la part posterior mira cap a la mar,
presenta un tancament de pedres en forma de contrafort que
arranca de la coberta fins acabar a l’altura de les roques de la mar.
Les paret laterals orientades a l’Est i l’Oest, presenten un petit
finestró quadrat. La coberta sembla que s’ha modificat recentment,
és, gaire bé, plana, realitzada amb bigues i bovadilles i coberta per
formigó.
L’interior es troba en mal estat i no es veuen elements que serveixin
per determinar la seva funció original de viver per a peixos. Al
voltant de la construcció es poden veure unes basses retallades a la
roca de la costa que tal volta s’hagin utilitzat per tenir-hi el peixet o la
gamba.

