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1. INTRODUCCIÓ I CONSIDERACIONS GENERALS 
 
 

  1.1    La present  memòria es presenta com a una continuació i complement del Catàleg 
del Centre Urbà de Binissalem, realitzat pel mateix equip d’ARCA. Així, s’han 
seguit els mateixos criteris de categories de protecció i lèxic que el catàleg abans 
esmentat. De manera que, com ja es remarcava a la memòria de l’anterior 
Catàleg, ha de ser considerat com un document obert a successives revisions i 
ampliacions.   

 
Aquesta memòria descriu 45 fitxes, 28 de la màxima protecció, A, i 17 amb la 
protecció B. Les definicions de les proteccions són explicades posteriorment en 
la present memòria. 
 
Per a l’enumeració de les fitxes s’ha seguit, més o manco, la disposició nord-sud 
del municipi, intentant respectar en la mesura del possible, l’ordre lògic dels 
camins, així com la distribució segons els polígons als quals pertanyen. Aquesta 
enumeració ve precedida per la lletra R, inicial de rústic, per així evitar possibles 
confusions amb l’enumeració del Catàleg del nucli urbà.  
 
Aquest catàleg de la zona rústica difereix d’aquell del centre urbà per la seva 
heterogeneïtat, malgrat que respon a unes característiques historicosocials 
determinades. Així, en el centre urbà de Binissalem, observàvem un conjunt de 
grans casals, d’una època on el cultiu de la vinya arribà al seu màxim apogeu, 
amb una determinada tipologia i evolució arquitectònica, constituïda per un 
conjunt d’habitatge unifamiliar amb celler, corral, diverses dependències 
auxiliars i un hort. Per contra, a les grans possessions observam distribucions 
diferents dels espais, lligats la majoria d’ells (sobretot els grans predis de les 
faldes de la Serra de Tramuntana) al cultiu quasi exclusiu de l’oliverar. Cal 
destacar que vàries possessions de Binissalem tenen com a denominador comú, a 
més de la tafona,  la clastra com a espai organitzador i articulador de les 
edificacions del conjunt. És el cas de Bellveure, Can Macià, Can Cabrit i 
Morneta. Aquesta darrerra també compta amb una magnífica clastra de serveis 
que organitza totes les dependències auxiliars i una altra clastra de serveis 
interior que intercomunica la casa dels senyors amb la casa dels amos. D’altra 
banda, a la zona del Pla, a Son Roig, queden restes d’una antiga clastra, com a 
part del mur de tancament on s’insereix el portal forà.  
 
Així, a diferència dels cellers que formen part de la tipologia de molts casals de 
Binissalem, a les possessions destaquen les  tafones, vinculades a l’economia 
productiva d’aquestes edificacions i que esdevenen peces molt importants del 
passat històric i etnològic de Binissalem.Constitueixen per si mateixes uns 
elements prou importants i significatius que mereixerien una protecció i fitxa a 
part, però que es mostren integrats arquitectònicament dins el conjunt de la 
possessió. Destaquem d’aquests grans espais que responen a una morfologia 
arquitectònica determinada, que quasi tots ells conserven els seus estris de 
producció i que, malauradament, presenten un precari estat de conservació. És 
per aquest motiu que consideram la seva conservació com a prioritat. 
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Però tampoc no s’han d’oblidar els cellers localitzats a possessions del Pla, 
vinculats al tarannà històric del poble, com són el de la Cabana d’en Ferrer, 
abans antiga tafona, el de Son Roig i restes de cups que encara es conserven en 
alguns dels habitatges de Biniagual. 
 
Evidentment, el bloc d’edificis catalogats amb protecció màxima de la zona 
rústica de Binissalem és l’integrat per les possessions, de les quals destaquen 
Morneta i Bellveure per la seva tipologia de gran possessió i per la seva 
envergadura o volumetria, així com per la qualitat i obrat dels materials 
constructius.  Encara que Binissalem destaqui pel seu magnífic Conjunt Històric 
del centre urbà, totes les cases de possessió resten vinculades a les cases majors 
que els seus propietaris tengueren en el poble; així, moltes d’elles tenien posada 
en el poble, com és el cas de Bellveure a Can Rafel Niu, la Cabana de n’Espanya  
a Can Mayol o Can Cabrit a Ca Don Gaspar, entre d’altres. 
 
Però també s’han inclòs en aquest bloc altres edificis com l’església de 
Biniagual _malgrat que hagi sofert certes intervencions_, i el conjunt del 
Cementiri Vell, mostra importantíssima dins la tipologia d’aquests recintes 
característics del s.XIX a Mallorca i amb una destacable mostra de làpides 
esculturades, ara en projecte de restauració. 
 
D’altra banda, també s’han incorporat dins aquest bloc de protecció màxima, els 
dos molins situats a la zona rústica, destacant el Molí des Cós, el qual esdevé 
gran mostra de la tipologia d’aquest tipus de construcció per les poques 
intervencions sofertes, així com pel bon estat de conservació. Per això, 
consideram que hauria de ser preservat, tenint molta cura en futures 
intervencions. Altres elements importants inclosos, per raó del seu valor històric 
i com a testimoni dels que han desaparegut, han estat: la Creu de terme, sínia i 
pous, dels quals es conserven un gran nombre. S’han incorporat també altres 
tipus d’elements, com el Mur del camí des Raiguer, que esdevé un element 
arquitectònic configurador de l’entorn de la zona. 
 

    1.2  Aleshores en aquest Catàleg s’ha intentat aconseguir una màxima mostra de les 
diferents tipologies arquitectòniques que configuren la zona rústica 
binissalemera. Així, dins el bloc de protecció B s’han inclòs diferents variants de 
les cases de pagès, fruit de diverses evolucions tipològiques, per la qual cosa 
s’ha intentat seleccionar diferents tipus d’aquestes tipologies sempre vinculades 
a l’economia productiva. Així, s’han distingit els tipus següents: habitatges 
familiars amb explotació agrícola, com Cas Canyeret (R11), Can Tous (R16), o 
l’hort de Can Perico (R24); habitatges d’ús temporal per a les tasques agrícoles, 
com el del camí des Raiguer, núm. 40 (R10) o el del camí des Pou Salat, núm. 
37 (R21); i, finalment, casetes-magatzem de reduïdes dimensions emprades per a 
les tasques agrícoles, com Cas Cabo (R25), la del camí des Botadors (R29) o la 
del camí de la Font Ufana, núm. 7 (R36). Consideram important la seva 
preservació no sols pel seu testimoniatge de cultura popular, sinó també pel 
perill que suposen les noves tendències d’urbanització de zones rurals.  
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  1.3  S’observarà que hi ha un nombre de fitxes amb la mateixa numeració dividida en 
a) i b) que pertanyen a la mateixa propietat, però que configuren un element o 
edifici prou important per si mateix, per la qual cosa consideram que mereixen 
fitxa a part, com són Bellveure (fitxa R01a) i l’Aljub de Bellveure (R01b), o el 
Molí des Cós (fitxa R27a) i la Sínia del Molí des Cós (fitxa R27b). D’altres són 
exemple de diferents fitxes cadastrals, malgrat pertànyer a un mateix propietari i 
formar part del mateix conjunt arquitectònic, com és el cas de Morneta (fitxes 
R15a i R15b). Finalment, s’ha d’esmentar el cas del llogaret de Biniagual que 
respon a una sola fitxa cadastral amb un sol propietari, per la qual cosa les fitxes 
s’han hagut de subdividir segons el nombre d’edificis catalogats (fitxes R32a, 
R32b, R32c, R32d i R32e). En el cas de Biniagual, cal dir que ha sofert 
importants intervencions i rehabilitacions, i que la seva rellevància rau 
principalment en el fet de ser nucli històric. 

 
1.4 Hem d’esmentar la gran dificultat que ha suposat la localització de les fitxes 

cadastrals. Així, qualcuna de les fitxes catalogades no en tenen, com és el cas de 
Can Macià (fitxa R02), la casa de pagès del camí des Botadors (fitxa R29), la 
Creu de terme (fitxa R31) o els pous de propietat municipal (fitxes R22, R35). 
Per tant, per a una millor agilitat tècnica, facilitam a la capçalera, el polígon i el 
núm. de parcel·la, així com fotografies actualitzades i el plànol amb la seva 
ubicació. S’ha d’afegir que en aquesta memòria s’ha inclòs la digitalització de 
les fotografies i un plànol general del terme de Binissalem amb la situació dels 
edificis i elements catalogats, així com el seu grau de protecció (vegeu capítol 
5.1.).    
 

  1.5 S’ha intentat actualitzar, en la majoria dels casos, la propietat dels edificis i 
elements catalogats, malgrat que en alguns, com són ara les petites cases de 
pagès, hi figura el propietari  que consta a  la fitxa cadastral. 

 
  1.6  En aquest catàleg no s’han inclòs els jaciments arqueològics perquè ja figuren a 

la Carta Arqueològica, entregada per la Conselleria de Cultura del Govern de les 
Illes Balears. 
 

  1.7 Finalment, cal dir que s’ha intentat treballar amb la major cura possible la                      
toponímia dels edificis i elements catalogats, amb el suport de lainformació oral 
de propietaris, així com de les dades històriques. Hem d’assenyalar també que 
per a la toponímia dels camins s’ha utilitzat el Catàleg dels camins del Terme 
municipal de Binissalem, realitzat per Fodesma.    

 
 
 
 

Palma, abril 2002
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2. CRITERIS DE DEFINICIÓ DE LES CATEGORIES DE PROTECCIÓ  
 
2.1 Primer, recordem que cada una de les fitxes del catàleg consta de les corresponents 

descripcions tipològiques amb les característiques dels edificis que conformen la 
zona rústica del terme de Binissalem. A més a més, cada una ve acompanyada 
d'uns criteris particularitzats d'intervenció. 

 
2.2 Les categories en què es troben dividides les fitxes conformen el marc de protecció 

dels edificis i conjunts, tenint sempre present que el caràcter tipològic d'un edifici 
no ve mai marcat per la façana, sinó que és un conjunt de característiques, de les 
quals cal valorar: 

 
  - el conjunt urbanístic (així com la disposició de les peces del conjunt) 
  - l'orientació  
  - el volum 
  - la proporció entre massís i buit 
  - els materials: * la combinació entre ells 
   * la forma de col locar-los 
 
2.3 Hem dividit els criteris establerts en dos apartats: A i B. 
 
2.4 La categoria A, protecció integral, tant d'exteriors com d'interiors. Aquesta 

categoria s'ha reservat a edificis singulars o que creim de gran importància per al 
patrimoni cultural del poble: cases de possessió, esglésies, tafones, molins, 
cisternes, pous, creus de terme, murs i alguns exemples excepcionals com el 
Cementiri Vell, els quals, pel seu valor tipològic i/o bon estat de conservació, 
mereixen, segons el nostre parer, aquesta protecció. 

 
2.5 La categoria B, protecció d'exteriors. En alguns casos, que estan indicats, queden 

protegits també alguns elements dels interiors. La integren un conjunt d'edificis, 
l'interès dels quals rau, no tant en la seva consideració com edificis singulars o en 
els seus valors individuals (que els tenen), sinó, sobretot, en el fet que la suma de 
tots ells conformen els grups tipològics que és important que es conservin en 
aquest poble. 

 
2.6 Respecte a la filosofia d'aquestes categories, és important assenyalar algunes 

consideracions: les dites categories no corresponen a criteris que estableixin una 
possible classificació de qualitat o prioritat en la seva conservació. El catàleg és 
format per un conjunt d'edificis i d'elements representatius del patrimoni cultural 
del terme, així com per la seva evolució històrica, social i econòmica. Des d'aquest 
punt de vista, Morneta (R15a/R15b) és tan important com es Molí des Cós (R27b), 
essent les dues protegides amb el màxim grau. En efecte, totes dues, encara que 
socialment i econòmicament amb un origen i una història diferents, han conservat 
els seus principals trets tipològics en el seu conjunt, la qual cosa exigeix una 
atenció i una protecció rigorosa dels seus valors, tant per part de la propietat com 
per part de l'Administració. El conjunt de les cases protegides amb la categoria B 
no és menys important, emperò els seus interiors han sofert múltiples intervencions 
al llarg de la seva història i els seus valors tipològics es conserven millor en els 
exteriors. A més a més, generalment corresponen a una tipologia molt repetida i 
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sense característiques especials que els facin destacar. Precisament per les seves 
volumetries i per la qualitat de les seves façanes, aquests edificis contribueixen a 
mantenir en gran mesura el tarannà del poble.  

 
2.7 Exposades totes aquestes consideracions i tenint en compte les dificultats tècniques 

i polítiques que poden sorgir a l'hora d'aplicar els criteris d'intervenció, i ja per 
enllestir aquest capítol, l'equip de catalogació recomana la creació per part de 
l'Ajuntament de Binissalem d'una Comissió de Patrimoni per tal de controlar que el 
catàleg que entrarà en vigor el 2002 sigui una eina eficaç per a la finalitat 
primordial per a la qual ha estat confeccionat: la conservació del patrimoni 
arquitectònic de Binissalem. 

 
 
 
Palma, abril 2002
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3.       COMENTARIS SOBRE EL PATRIMONI HISTORICOARTÍSTIC I LA                     
          SEVA PROTECCIÓ 
 
3.1. Evolució recent del concepte de Patrimoni 
 
 El darrer quart del segle XX ha estat el de la definitiva substitució del concepte de 

"monument" pel de "lloc" historicoartístic o, en termes més entenents, el 
complement de la idea de fita històrica i urbana dels edificis importants amb el de 
la continuïtat històrica de l'ambient. 

 
 De la simple protecció d'uns pocs edificis sencers i aïllables, s'ha passat, doncs, al 

tractament d'una gran quantitat d'elements i conjunts d'elements que van des del 
simple detall arquitectònic a l'aplec tipològic, de la part històrica d'un edifici a la 
d'un carrer, i, d'aquí, a la imatge integral d'un Centre Històric. Si a tot això li hem 
d'afegir la necessitat de continuïtat social i, per tant, d'ús actiu, es fa palesa la 
complexitat del problema i la corresponent evolució de les idees de "conservació" 
cap a les de "gestió", evolució a la qual vol contribuir aquesta catalogació. 

 
 Per sort, també la visió social de "lo vell" com a "ruïnós" i "incòmode" està 

evolucionant cap a la de "lo històric" com a "qualitat ambiental" i "la cultura" com 
a "base econòmica". 

 
3.2. El binomi conservació de l'Herència i revitalització patrimonial 
 
 La gestió del Patrimoni significa, doncs, a més de la preservació de l'Herència, la 

seva conservació, aprofitament i enriquiment òptim. 
 
 Només en la mesura en què els agents socials i, sobretot, la iniciativa privada facin 

solidari el Patrimoni Individual amb l'Herència Cultural Col lectiva, la funció de 
l'administració pública pot avançar en el camí d'aquest equilibri entre el que és 
comú i el que és individual, entre vitalitat de l'hàbitat i el que és el seu fonament 
històric. 

 
 Fins als anys setanta corresponia a la planificació territorial el concepte de "futur", 

contraposat gairebé sempre al de "passat", que s'atribuïa al Catàleg. 
 
 L'evolució abans descrita va conduir a la introducció del que avui s'anomena 

sustainable future (futur mantenible, viable), és a dir, la racionalització de l'ús de 
l'Herència en la planificació territorial.  

 
3.3. El paper del Catàleg en el procés evolutiu de l'herència patrimonial 
 
 La profusió i particularitat dels problemes d'intervenció arquitectònica en el 

patrimoni, dóna peu de vegades a imperfeccions puntuals, atribuïbles al fet que 
cada casa és diferent a les altres, però no sempre com un tot homogeni ja que, en 
determinats casos, pot ser fruit de la superposició de diferents intervencions. 

 
 La catalogació d'edificis amb un cert grau d'ambigüitat històrica ens introdueix en 

aquesta problemàtica. Al mateix temps ens ofereix la idea de la fitxa com una passa 
més en la compatibilitat entre la conservació de les fites històriques i culturals, 
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generals i particulars, i la revitalització de cada un dels edificis i del conjunt urbà a 
través de la concatenació històrica de les intervencions arquitectòniques. 

  
 La fitxa, doncs, es pot deixar de considerar com un obstacle per esdevenir un pas 

més entre la planificació general i el projecte individual, una recerca de les arrels 
presents en cada edifici, una anàlisi de les funcions bàsiques historicoculturals de la 
seva configuració, i una guia d'equilibri entre passat i futur. 

 
 Arribam així a la idea de la normativització general com a preservació genèrica de 

l'Herència i a la de les fitxes de catàleg i d'arqueologia que fan compatibles les 
directrius del disseny a escala urbana (planificació  general i parcial o especial) i la 
creativitat formal arquitectònica. Dit d'una altra manera, matisen en cada cas les 
línies generals d'actuació col lectives que han de permetre una major vitalitat 
creativa sense renunciar a les garanties de conservació patrimonial. 

 
 Únicament mitjançant l'aprenentatge del llenguatge evolutiu de la tipologia 

arquitectònica de cada edifici i del seu entorn (immediat i circumdant), podrem 
aportar noves construccions que, tot essent producte del nostre temps, serveixen de 
fil conductor entre el passat, el present i el futur. 

 
 En el límit de les competències públiques i privades, la fitxa de catàleg no pot 

substituir la investigació profunda, prèvia a qualsevol intervenció, però tampoc pot 
ser substituïda per ella en la mesura  que cal una unitat de tractament de conjunt. 

 
 Tampoc no pot substituir ni una normativa adient ni la corresponent disciplina 

urbanística, a les quals hem d'atribuir les restriccions de la conducta social. 
 
3.4 Por la seva transcendència, no volem acabar aquest apartat sense fer esment de la 

promulgació de la Llei de Patrimoni històric de les Illes Balears, llei 12/1998, del 
21 de desembre de 1998. Tot i que és prou coneguda, ens sembla essencial citar 
textualment els  seus objectius, que són una important declaració d'intencions 
respecte al valor del nostre Patrimoni i a la seva conservació, i queden expressats 
en l'Article 1. Objecte. Apartat 1: "Són objecte d'aquesta Llei la protecció, la 
conservació, l'enriquiment, el foment, la investigació i la difusió del patrimoni 
històric de les Illes Balears, perquè pugui ser gaudit pels ciutadans i pugi ser 
transmès en les millors condicions a les generacions futures". Aquesta llei suposa 
un pas fonamental per a l'ordenació i per al reforç de les mesures destinades a la 
defensa i al coneixement del nostre Patrimoni Cultural. De les mesures, la 
catalogació n'és una de les més eficaces, encara que, com sovint s'ha afirmat, no 
solament ho és la seva confecció i aprovació sinó, sobretot, la seva aplicació i 
difusió. 

 
3.5 En el cas específic de Binissalem 
 
3.5.1. Enmig de les nombroses actuacions que l'Ajuntament pot i ha d'emprendre per a 

una millor preservació del valuós conjunt urbà i de la zona rústica del terme, hi 
figura la de divulgar els valors d'aquest patrimoni  per tal de contribuir a una millor 
valoració pública i privada d'aquest, així com a la formació d'una sensibilitat 
col lectiva i individual —al nostre parer, una de les eines fonamentals en la tasca de 
la conservació del patrimoni cultural que hem heretat—. I és en aquesta línia 
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d'actuacions que aquest equip redactor, com ja ho ha fet en altres casos (Inca, 
Marratxí, etc.) proposa d'incentivar els propietaris dels edificis catalogats a la 
restauració mitjançant ajuts econòmics, descomptes en les contribucions 
municipals, etc. En aquest sentit aplaudim les mesures que l'Ajuntament ha decidit: 
la reducció de l'impost IBI als edificis catalogats del terme, segons notícia 
apareguda en el Diario de Mallorca del 15/11/2000. 

  
3.6. Les limitacions d'aquest Catàleg 
 
3.6.1. La pròpia tasca de tractament unitari atribuït a aquest Catàleg planteja un límit a 

l'aprofundiment de cada fitxa en particular. També s'han de tenir en compte les 
dificultats d'accés. 

 
3.6.2. Aquestes limitacions aconsellen considerar el Catàleg com un document obert que, 

amb les pertinents garanties d'equitat pública, es vagi completant amb noves 
aportacions i, si s'escau, modificant en la mesura que troballes particulars així ho 
aconsellin. 

 
3.6.3. Les garanties d'equitat pública han de ser part preferent de la normativa general ja 

que, per raons òbvies, escapen a l'abast d'aquesta feina. 
 
 
 
 

Palma, abril 2002
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4. CONTINGUT DEL CATÀLEG (descripció de la fitxa) 
 
 
4.1. Avaluació de les especificacions de la fitxa des del punt de vista de les directrius 

d'intervenció de l'edifici 
 
4.1.1. La informació inclosa a la fitxa és una primera aproximació al coneixement de 

l'edifici i està subjecta als errors i omissions que es desprenen d'una simple 
apreciació visual dels elements als quals s'ha tengut accés en cada cas i a la 
urgència d'un treball d'aquest abast. 

 
 Com a tal, la seva funció és la de constituir la base per a la documentació més 

exhaustiva a realitzar en cada cas concret, en fase prèvia o simultània a les 
decisions d'intervenció. Aquesta documentació, com a mínim, s'ha de referir, per 
descripció i per avaluació històrica, ambiental i cultural, a tots i cada un dels punts 
descrits a la fitxa, i a tots aquells no descrits a la fitxa per manca d'accessibilitat 
immediata. 

 
4.1.2. Les anomenades directrius particulars d'intervenció s'han de considerar com una 

guia per al disseny de la intervenció arquitectònica i per a la valoració cultural 
d'aquesta per part dels organismes que controlen la seva idoneïtat, a completar 
sempre per la documentació descrita al punt anterior. 

 
4.2. Descripció del contingut de la fitxa-informació 
 
4.2.1. "Denominació". S'ha realitzat una primera aproximació històrica de l'edifici, la 

qual cosa ha permès donar-ne nom a la majoria. Per això s'ha tengut en compte la 
tradició històrica i la tradició oral més o menys arrelada en el poble. Els noms s'han 
normalitzat al català i hem donat prioritat al nom històric documentat perquè ens 
sembla important que la toponímia original no desapareixi de la memòria històrica 
del poble. Emperò a la zona rústica ens hem trobat amb la impossibilitat de 
localitzar els propietaris, ni cap altra font oral, sobretot de petites cases de pagès, 
per la qual cosa no s’ha fet constar la denominació, com és el cas de R10, R21, 
R23, R29, R30, R36 i R37.  

 
4.2.2. "Situació". Les adreces duen els noms dels camins, el polígon al qual pertanyen i el 

número de la parcel·la cadastral. Per a la toponímia dels camins s’ha seguit la 
redactada en el Catàleg dels camins del Terme municipal de Binissalem, realitzat 
per Fodesma el 1998. S’ha d’assenyalar que en alguns dels camins s’oferien 
diverses toponímies i s’han  seguit, per una banda, criteris de caire històric, com és 
el cas del camí de Bellveure o camí de Morneta, i, per l’altra, les noves retolacions 
com el camí dels Àlbers o la toponímia més emprada com en el camí del Raiguer, 
camí de Can Tous o camí de Can Boc. Com ja hem esmentat a la introducció, hem 
tengut una gran dificultat per a la localització de les fitxes cadastrals; per això, en 
algunes d’elles no consta el número de fitxa cadastral, com en el cas de  R02 (Can 
Macià), R29 (casa de pagès del camí des Botadors), R31 (Creu de terme), R22 i 
R35 (pous de propietat municipal).    
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4.2.3. "Protecció". Per a la protecció s'han seguit els següents criteris: A, protecció 
integral; B, protecció d'exteriors (i alguns elements molt puntuals de l'interior). La 
majoria de fitxes s'han protegit amb els graus A i B perquè segons l'enunciat de la 
present normativa, és la protecció que jutjam més adequada per al gruix del 
patrimoni  catalogat. (Vegeu consideracions sobre aquest tema en el capítol 2 
Criteris de definició de les categories de protecció).  

 
4.2.4. "Referència cadastral". La majoria de les fitxes duen la corresponent referència 

cadastral, segons la informació facilitada per l'Ajuntament.  
 
4.2.5. "Clau". S'ha donat una numeració de l'1 al 37, seguint en la mesura del possible 

l'ordre geogràfic nord-sud, començant pel Puig de Bellveure i acabant per la zona 
del pla del terme de Binissalem. Aquesta enumeració ve precedida per la lletra R, 
inicial de rústic, per així evitar possibles confusions amb el Catàleg del nucli urbà i 
alhora facilitar la incorporació de futures ampliacions en ambdós catàlegs. Com ja 
hem explicat en el capítol 1, punt 1.3., algunes fitxes s’han dividit en a) i b) 
corresponent a un mateix propietari però que configuren un element o edifici prou 
important per si mateix i s’han considerat com fitxa a part, com són Bellveure 
(R01a) i l’Aljub de Bellveure (R01b), Cas Torratxo (R05a) i el Mur de Cas 
Torratxo (R05b), Molí des Cós (R27a) i la Sínia del Molí des Cós (R27b). D’altres 
són exemple de diferents fitxes cadastrals, malgrat pertànyer a un mateix propietari 
i conjunt, com és el cas de Morneta (R15a i R15b). I finalment el cas de Biniagual, 
que respon a una sola fitxa cadastral, s’ha subdividit segons el nombre de cases 
catalogades (R32a, R32b, R32c, R32d i R32d). Per tant, són un conjunt de 45 
fitxes (vegeu capítol 5 Relació de les fitxes entregades). 

 
4.2.6. "Notícies històriques". S'ha realitzat una primera aproximació històrica segons la 

bibliografia existent a fi d'establir-ne l'antiguitat, categoria i evolució així com les 
possibles etapes d'ampliació i creixement de la propietat, per a un millor 
coneixement històric i arquitectònic de l'edifici. D'altra banda, s'inclouen les dades 
sobre reformes anteriors. En aquest apartat també s'ha recollit la informació de la 
pròpia família propietària com, per exemple, informació sobre reformes i d'altres. 
En aquest cas es constata com "f.o." (font oral). 

 
4.2.7. "Autoria". Com que en la majoria dels casos es tracta d'arquitectura popular, és 

molt difícil de conèixer el nom dels qui hi han intervingut. 
 
4.2.8. "Adscripció cultural/estilística". Completar aquest apartat és complex ja que el 

grup d'edificis que hem estudiat és, constructivament parlant, de difícil definició. 
Per tant, definir-los estilísticament planteja dificultats i matisacions constants. Sigui 
com vulgui, s'ha intentat definir l'estil que destaca en l'edifici en l'actualitat, tot fent 
referències als seus orígens si es coneixen documentalment o si en queden vestigis 
visibles importants, així com a les diverses reformes històriques (vegeu annex I). 

 
4.2.9. "Entorn". Se situa l'edifici en relació al seu entorn més inmediat o zona on està 

ubicat, parant esment en els seus valors com a part d'un conjunt ambiental. 
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4.2.10."Propietat". La informació ha estat recollida dels ocupants de les vivendes visitades 
i de la informació de la fitxa cadastral. Quan no s’ha pogut actualitzar el propietari 
actual i s’ha posat el nom del propietari que figura a la fitxa cadastral s’ha fet 
constar a l’apartat d’Observacions. 

 
 4.2.11."Descripció". Per tal d'aconseguir una unitat descriptiva, s'ha fet ús d'un lèxic 

unificat (vegeu annex II) i l'ordre enumeratiu ha estat: 
 

 -Organització volumètrica 
 -Sistema constructiu i materials de construcció 
 -Enllestits i acabats de façana 
 -Obertures 
 -Interiors si cal 
 -Hort/corral/jardí. 
  
4.2.12."Intervencions". S'han registrat aquelles que són evidents constructivament parlant i 

les que es coneixen per fonts orals en els últims cinquanta anys. 
 
4.2.13. "Usos". Original i actual. 
 
4.2.14. "Altres proteccions". S'assenyalen, si cal, altres normatives generals d'aplicació. 

S'ha indicat especialment en el cas de Bellveure per pertànyer part de les seves 
terres a l’ANEI de la Serra de Tramuntana. 

 
4.2.15. "Bibliografia". S'indica la bibliografia més significativa que s'hagi referit a l'edifici 

catalogat, destacant la part d'il lustracions. Al final de la memòria s'adjunta una 
relació detallada de la bibliografia citada en les fitxes (vegeu annex III). 

 
4.2.16. "Observacions". En aquest apartat s'ha anotat informació complementària referent a 

la parcel la cadastral, possibilitats d'accés o no a tot l'edifici, així com altres 
incidències que puguin contribuir a un coneixement millor de l'edifici. 

 
 
4.3. Descripció del contingut de la fitxa-Directrius d'intervenció 
 
4.3.1. Generalitats 
 
 És evident que les definicions de les obres possibles que afecten l'edifici en el seu 

conjunt (Restauració, Conservació, Reestructuració, etc.) no resulten tan adients 
quan s'han d'aplicar a elements concrets i més encara a les obres relacionades amb 
ells (p.ex. les obres que es poden fer a l'entorn d'un objecte històric aïllat). 

 
 Tot i amb això, la definició del terme "Restauració" com a "obres amb la finalitat 

de reposar o retornar l'edifici a les seves característiques originals" ha de ser 
calibrada des de la perspectiva que un bon nombre d'edificis de la zona rústica de 
Binissalem constitueixen una espècie de palimpsest amb superposició de reformes 
d'importància diferent, mentre que els diferents elements tenen diferents graus de 
conservació i de compatibilitat entre ells. 
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 D'altra banda els "elements puntuals" que figuren a la fitxa s'han d'entendre no tan 
sols com a objectes específics (p. ex. llits d'escala, permòdol, arc, brancalada...) 
sinó també com a conjunts d'objectes (p. ex. façana, pati...). Com aquests gairebé 
sempre agrupen objectes individuals de categoria diferent, cal incloure-hi també 
conceptes més bé genèrics, com és ara "Pauta constructiva" (d'un determinat tipus 
o estil arquitectònic), "Pauta arquitectònica", "Ambient", etc. 

 
 En aquest sentit s'acompanya lèxic unificat referit a: "elements constructius i 

arquitectònics" (annex IV), "qualificatius" (annex V) i "directrius particulars" 
(annex VI). 

 
4.3.2. Directrius particulars d'intervenció 
 
 Les Directrius d'Intervenció són, com el seu nom indica, una sèrie de directrius 

encaminades a ser una eina per als tècnics de l'Ajuntament i també per als 
arquitectes interventors en el Patrimoni, perquè aquesta intervenció sigui feta de la 
manera més adequada possible. 

 
 Hem de tenir en compte que, quan s'intervé en un edifici catalogat, s'ha de fer amb 

les següents premisses: 
 
 1. El coneixement de les Característiques tipològiques i estilístiques bàsiques que li 

donen el seu valor patrimonial i que constitueixen la seva personalitat. 
 Partint d'això s'ha fet el primer punt de les Directrius que explica quins són els trets 

que defineixen la seva essència.  
 
 2. Salvaguarda dels elements que confereixen el seu valor patrimonial. 
 El punt segon defineix quins són aquests elements. 
 
 3. La Unitarietat de la intervenció. 
 Una intervenció no s'ha de convertir en un collage d'estils recuperats ni ha de 

prescindir de cap element que compongui l'estil bàsic que defineix l'edifici. 
 És en això que incideix el tercer punt de les Directrius. 
 
 4. Jerarquització de la intervenció, que apareix en aquells casos en què es vol donar 

un èmfasi molt especial a la característica més important que personifica un tipus 
determinat. 

 
 5. La intervenció ha de Dignificar encara més l'edifici, no restar-li valor 

patrimonial; per tant, l'execució ha d'estar feta amb les tècniques adequades, amb 
els materials apropiats i per les persones més indicades. 

 El cinquè punt de les Directrius dóna una sèrie d'indicacions encaminades a la 
consecució d'aquest fi. 

 
 6. Finalment, cada edifici ha tengut al llarg de la seva història una sèrie 

d'intervencions ja fetes que en general compliquen, distorsionen i fan perdre el seu 
valor. Sabent com n'és de complicat, de recuperar l'estat original, es fan una sèrie 
d'Observacions perquè les intervencions susceptibles d'una millora puguin ser 
solucionades amb la col laboració dels implicats. 
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4.4. Descripció de la part gràfica i dels plànols 
 
4.4.1. Informació gràfica. Totes les fitxes van acompanyades de les corresponents 

fotografies, normalment una/dues i, en alguns casos excepcionals quatre o sis (en 
color, tamany 9 X 15). La seqüència de les fotografies coincideix amb el ritme de 
la descripció, és a dir, primer les fotos d'exteriors, després les de l'interior i detalls 
remarcables, en cas que n'hi hagi. Cal dir també dins aquest apartat, que en el 
present catàleg s’han introduït les fotografies digitalitzades. 

 
4.4.2. Plànols. Cada fitxa va acompanyada del plànol d'emplaçament, on s'ha assenyalat 

la superfície de la parcel la (sempre segons dades cadastrals). En els casos més 
interessants —les possessions, la tipologia de les quals s'ha conservat molt bé—, 
s'hi han incorporat esquemes tipològics. Cal recordar que s'ha utilitzat la cartografia 
fornida per l'Ajuntament. La susdita cartografia és plena de faltes ortogràfiques que 
no han estat corregides perquè això suposava una feina molt laboriosa, que no era 
objecte de l'encàrrec. Seria recomanable que en un futur proper l'Ajuntament 
disposàs d'una cartografia actualitzada i corregida. També s'han observat 
nombroses incorreccions en les fitxes cadastrals (nom del propietari, numeració 
que no correspon a l’actualitat, fotografia d'identificació equivocada fins i tot en les 
superfícies d'algunes parcel les, i d'altres). 

 
 Finalment, s’ha d’assenyalar que s’ha incorporat en aquest Catàleg un plànol 
general de tot el terme amb la ubicació de cada una de les fitxes catalogades, per 
així facilitar la seva localització. 

 
 
 
 

    Palma, abril 2002 
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5. RELACIÓ DE LES FITXES ENTREGADES 
 
   Protecció      Clau   Denominació   Adreça 

 
A               R01a. Bellveure. camí de Bellveure, pol. 15, núm. 20 
A R01b. Aljub de Bellveure. camí de Bellveure, pol. 15, núm.20 
A R02. Can Macià. camí de Bellveure, pol. 15 
A R03. Can Pere Antoni.camí de Bellveure, pol. 15, núm. 15 
A R04. Ca na Marca. camí de Bellveure, pol.15, núm.14 
B R05a. Cas Torratxo. camí des Raiguer, pol. 14, núm. 27 
A R05b. Mur de Cas Torratxo. camí des Raiguer, pol.14, núm. 27 
A R06. Mur. camí des Raiguer, pol.14, núm. 30 
A R07. Mur. camí des Raiguer, pol.14, núm. 31 
A R08. Mur. camí des Raiguer, pol.14, núm. 32 
A R09. Mur de Cas Senyoret. camí des Raiguer, pol.14, núm. 33 
B R10. camí des Raiguer, pol. 14, núm. 40 
B R11. Can Canyeret. camí des Raiguer, pol.15, núm. 35 
A R12. Tafona de la Torre de Can Marc. camí des Raiguer, pol. 15, núm. 39 
A R13. La Torre de Can Moranta.camí des Raiguer, pol. 15, núm. 6 
A R14. Can Cabrit.camí des Raiguer, pol. 15, núm. 5 
A R15a. Morneta. camí de Morneta, pol. 14, núm. 181 
A R15b. Morneta. camí de Morneta, pol. 14, núm. 182 
B R16. Can Tous. camí de Can Boc, pol. 14, núm. 136 
A R17. El Cementiri Vell. camí de Lloseta, pol.14, núm.144 
A R18. Molí des Polls. camí des Blanquer, pol. 14, núm. 88 
B R19. Can Marilla. camí dels Àlbers, pol. 9, núm. 7 
A R20. Pou de Can Nou. camí dels Àlbers, pol. 9, núm. 11 
B R21. camí des Pou Salat, pol. 9, núm. 37 
A R22. Pou Salat. camí des Pou Salat, pol. 9  
B R23. camí de Can Tous, pol. 9, núm. 48 
B R24. Hort de Can Perico. camí de Can Tous, pol. 9, núm. 38 
B R25. Cas Cabo. camí de Pedaç, pol. 9, núm. 54  
A R26. Pou. ctra. Palma-Inca, C-713, pol. 8, núm. 24 
A R27a. Molí des Cós. ctra. Palma-Inca, C-713, pol. 8, núm. 23 
A R27b. Sínia del molí des Cós. ctra. Palma-Inca, C-713, pol. 8, núm. 23 
A R28  La Cabana d’en Ferrer. ctra. Palma-Inca, C-713 , pol. 5  
B R29. camí des Botadors, pol. 5 
B R30. camí des Botadors, pol. 3, núm. 12 
A R31. Creu de terme. ctra. Binissalem-Biniali, PMV-3021, pol. 3  
A R32a. Església de Biniagual. camí de Biniagual – camí de Muro, pol. 11, núm.1 
B R32b. Es Quarter - Biniagual. camí de Biniagual – camí de Muro, pol. 11, núm.1 
B R32c. Biniagual. camí de Biniagual - camí de Muro, pol. 11, núm. 1 
B R32d. Biniagual. camí de Biniagual, pol.11, núm. 1 
B R32e. Biniagual. camí de Biniagual, pol. 11, núm.1 
A R33. La Cabana de n’Espanya. camí de Son Roig, pol. 2, núm. 3 
A R34. Son Roig. camí de Muro, pol. 12, núm. 68 
A R35. Pou d’en Torrens. camí des Pou d’en Torrens, pol.  2  
B R36. camí de la Font Ufana, pol.13, núm. 60 
B R37. camí de la Font Ufana, pol. 13, núm. 7  
 
TOTAL CATÀLEG: 45 FITXES 
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5.1.  PLÀNOL DE SITUACIÓ DELS EDIFICIS I ELEMENTS CATALOGATS 
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ANNEX I 
 
 
 
 LÈXIC UNIFICAT DE QUALIFICATIUS ESTILÍSTICS 
 
 
 
DEL SEGLE XIII AL XV 
 
 - D'origen medieval. 
 - Element d'urbanisme medieval. 
 - D'origen gòtic. 
 - Gòtica amb reminiscències romàniques. 
 - Gòtica. 
 - Obrador o baixos gòtics. 
 
 
 
FINALS DEL S. XV I EL S. XVI 
 
 - Gòtica epigonal. 
 - Elements renaixentistes. 
 
 
 
SEGLES XVII I XVIII 
 
 - D'origen barroc. 
 - Primer barroc. 
 - Barroca. 
 - Barroca tradicional. 
 - Barroca epigonal. 
 
 
 
SEGLE XIX 
 
 - Neoclassicista. 
 - Vuitcentista. 
 - Vuitcentista neoclàssica. 
 - Vuitcentista neopal ladiana. 
 - Vuitcentista amb aspectes neorenaixentistes. 
 - Vuitcentista neobarroca. 
 - Historicista. 
 - Neogòtica. 
 - Eclecticista. 
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SEGLE XX 
 
 - Noucentista. 
 - Modernista. 
 - Modernista-neoàrab. 
 - Modernista secessionista. 
 - Racionalista. 
 - Regionalista. 
 - Regionalista de postguerra. 
 - Regionalista neoplateresca. 
 - Reforma contemporània. 
 
 
 
ALTRES ADSCRIPCIONS 
 
 - Popular. 
 - Popular amb ressò gòtic. 
 - Popular amb ressò renaixentista. 
 - Popular amb ressò barroc. 
 - Tradicional. 
 - Industrial. 
 - Forn tradicional. 
 - Enginyeria militar islàmica. 
 - Enginyeria militar dels s. XVI i XVII. 
 - Enginyeria hidràulica 
 
 
 
REFORMES I AMPLIACIONS 
 
 - Reformes o ampliacions barroques (segles XVII i XVIII). 
 - Reformes o ampliacions del s. XIX i, si s'escau, l'adscripció estilística pertinent. 
 - Reformes o ampliacions contemporànies (s. XX) i, si s'escau, l'adscripció    

estilística pertinent. 
 
 
 
 
 
 
 

       Palma, abril 2002 
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ANNEX II 
 
 
 LÈXIC UNIFICAT I ORDENAT PER A LA DESCRIPCIÓ DE 

L'ARQUITECTURA DEL TERME MUNICIPAL DE BINISSALEM 
 
 
 
 1.- GENERALITATS 
 
  edifici 
  buc 
  ala 
  cos 
  dependències auxiliars (estables, pallisses, cellers, botigues, etc) 
 
 
 2.- TIPOLOGIA ARQUITECTÒNICA 
 
  2.1. Ús prioritari: 
 
  2.1.1. Habitatge: 
 
   a) Palau (tan sols Almudaina i Bisbat) 
   b) Casal 
   c) Habitatge familiar 
   d) Cases de pagès 
   e) Cases de possessió 
   f) Casa de molí 
   g) Casa vilatana 
   h) Habitatges familiars sobreposats 
   i) Habitatges juxtaposats 
   j) Casa de veïns estreta (un habitatge per planta) 
   k) ampla (dos o més habitatges per planta) 
 
 
  2.1.2 Altres: 
 
   a) Religiós: - església 
    - convent 
    - oratori 
    - col legi 
 
   b) Administració pública 
   c) obrador menestral 
   d) industrial 
   e) antic hostal 
   f) altres 
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  2.2. Relació amb altres edificis: 
 
   a) aïllat 
   b) adossat 
   c) entre mitgeres 
    alineat 
    ressortit 
    retirat 
 
 
  2.3 Organització constructiva: 
 
 
  2.3.1. Buc 
 
   a) en I o compacte 
   b) en L  
   c) en C 
   d) en O 
   e) complex 
 
  2.3.2. Ala 
 
   - d'un, dos, tres ... cossos 
 
 
  2.3.3. Cos 
 
   - d'una, dues, tres crugies 
 
  2.3.4. Crugia 
 
   a) estreta (< 3 m.) 
   b) típica  (~ 4 m.) 
   c) ampla   (> 4,5 m.) 
   d) doble per biga travessera 
   e) encavallada 
 
  2.3.5. Vessants 
 
   a) cap al frontis 
   b) cap als capcers 
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  2.3.6 Llenyamada 
 
   a) en el sentit del vessant 
   b) a escaire del vessant 
 
  2.4. Elements determinants: 
 
   pati d'entrada 
   de llums 
   de servei 
   corral 
   jardí / pèrgola 
   carrera / emparrat (embotit, sostingut per pilars) 
   clastra 
   clastra de serveis 
   hort 
   botiga amb entresolat 
    sense entresolat 
   estudis 
   entresol 
   porxo de dalt 
   porxada (encontrada o embant) 
   celler, cups, balcons volats, aixetes 
   estables, menjadores, pallisa 
   tafona 
 
 3.- ELEMENTS ARQUITECTÒNICS 
 
  3.1. Façana 
 
  3.1.1. Ubicació: 
 
   frontis o principal 
   capcer 
   al pati 
   etc. 
 
  3.1.2. Forma de parament de paredat: 
 
   llis 
   amb contraforts 
   amb pilastres 
   amb faixes (ressortides o encastades) 
   amb cordons 
   amb brancals (remarcats o esculpits, etc...) 
   etc. 
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  3.1.3. Capcim de façana: 
 
   caps de teula senzilla 
   volada de cap de teula (senzilla, doble, triple) 
   cornisa (llisa, de motllura senzilla, etc.) 
    i teulada 
    i ampit de terrat 
   volada de fusta 
   etc. 
 
 
  3.1.4. Grans obertures: 
 
   porxo de dalt de finestres 
    de columnes cilíndriques 
    de columnes prismàtiques 
 
   (a l'exterior) loggia (allindanada, d'arqueria, d'arcuació, etc.) 
    porxada (als baixos) 
 
   (a pati o corral) galeria 
 
 
  3.1.5. Obertures normals: 
 
   portal major 
   portassa 
   altres portals i portalets 
   finestres 
   finestres balconeres 
   finestrons 
   ovats 
 
  3.1.6. Elements volats: 
 
   balcó amb volada de pedra, de ferro 
    senzilla, motllurada, de volta, etc. 
    sobre permòdols, tornapuntes, etc. 
    seguit 
   hivernero 
   altres 
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  3.2. Pas d'entrada 
 
  3.2.1. Tamany: 
 
   crugia única 
   doble 
   triple 
 
  3.2.2. Elements: 
 
   sostrat 
   arc diafragma 
   arc al pati 
   etc. 
 
 
  3.3. Pati d'entrada (veure façanes i escala) 
 
  3.4. Escala 
 
  3.4.1. Ubicació (accés): 
 
   directa al carrer 
   al pas d'entrada 
   al pati 
   altres 
 
  3.4.2. Posició constructiva: 
 
   embotida en buc tancat 
    en buc obert 
   adossada coberta 
    a cel obert 
 
  3.4.3. Forma: 
 
   d'una tirada recta 
   de dues vingudes 
   de dos trams a escaire 
   a la catalana 
   corba 
   de caragol 
   imperial 
   etc. 
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  3.4.4. Construcció: 
 
   de volta (de marès, ...) 
   de ferro 
   etc. 
 
  3.4.5. Naia (o replà llarguer): 
 
   a cel obert 
   coberta senzilla 
   de galeria 
 
  3.4.6. Arrambador: 
 
   (massís, amb claustres, de ferro, de ferro de tres barres, de silueta 

abalustrada...) 
 
 
  3.5. Altres patis 
 
  3.6  Coberta 
 
  3.6.1. Teulada 
 
   a) direcció: 
 
    vessant cap a façana 
      cap al capcer 
 
   b) forma: 
 
    un vessant (per crugia, per dues crugies) 
    dos vessants amb anguila 
       amb desnivell carener 
    quatre vessants (amb tremujals) 
    amb aiguafons  
 
  3.6.2. Terrat 
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  3.7. Dependències: 
 
   planta noble / pis principal 
   porxo de dalt 
   botigues 
   botigues de casal 
   estudis 
   entresol 
   semisoterrani 
   celler 
   tafona 
   estables 
   corral 
   hort / jardí 
   etc. 
 
  3.8. cisterna / pou (de capella, etc.) 
    coll 
    corriola 
    pica 
    tapadora massisa 
      engraellat 
 
 4.- ELEMENTS CONSTRUCTIUS 
 
  4.1. Paredats 
 
  4.1.1. Materials: 
 
   tàpia 
   pedra de crostra 
   còdols 
   pedra viva (de Binissalem o semblant) 
   pedreny (de Santanyí o semblant) 
   marès compacte 
   marès 
   pedra maresenca 
   tova 
 
  4.1.2. Obrat gros: 
 
   tàpia per a tapieres (~ 90 X 190 cm) 
    per a taulonades (~ 20 cm alt) 
     amb lligades de... 
 
   de pedra en sec 
     en verd 
   de capserrat 
   de carreus per filades 
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   de cantons de ... (mida uniforme) 
   de carreuó 
   amb adobs 
   etc. 
 
  4.1.3. Cantonades: 
 
   de pedra adobada 
   de marès enqueixalat 
   de cantons 
 
  4.1.4. Enllestit: 
 
   paredat vist amb junta d'obrar 
    amb junta plena 
    amb junta fina 
     ressortida 
     encastada 
   paredat vist encoixinat 
   eixalbat fi (sobre carreuat) 
   arenat senzill 
    amb grafiat de cantons 
   polit 
   a la tirolesa 
   aterracat 
 
  4.2. Brancalades 
 
  4.2.1. Material: 
   
   pedreny vist obrat llis 
    esculpit 
   referit (arenat, polit) 
    (forro de pedra) 
 
  4.2.2. Obrat: 
 
   enqueixalat (les rebranques) 
   encavallat (les dovelles) 
 
  4.2.3. Parament: 
 
   a la cara (del paredat) 
   ressortides 
   encastades 
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  4.2.4. Traça de l'arc o llinda: 
 
   llinda d'una peça 
   arc allindanat 
    rodó 
    ogival 
             rebaixat (<30o) 
             escassà/escarser (~ 45o) 
    d'ansa-paner 
    conopial 
    (deprimit) (vegi's  4.2.5.) 
    etc. 
 
  4.2.5. Arrencada de l'arc o llinda: 
 
   llis (sobre salmer) 
   sobre capitell o imposta 
   peraltat sobre capitell 
   deprimit (salmer ressortit de la dovella) 
 
  4.2.6. Dovellatge: 
 
   molt de regràs 
   poc regràs 
   encavallat 
   clau 
   salmer 
 
  4.2.7. Portal: 
 
   romà o allindanat 
   rodó (pot ser amb guardapols) 
   rebaixat 
   escarser 
   ogival 
   conopial 
 
  4.2.8. Finestra: 
 
   geminada o trigeminada 
   coronella (senzilla, de dos o tres mainells) 
    (pot ser amb guardapols) 
   rectangular amb boets 
   balconera 
   porta balconera 
   rectangular llarguera 
   rectangular apaïsada 
   quadrada 
   creuada 
   condemnada o aparent 
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  4.2.9. Finestrons: 
 
   rectangulars o quadrats 
   de doble esplandit 
   espitlleres 
   altres 
 
  4.2.10. Duella i cap-i-alt: 
 
   a) de duella llisa 
    - amb cantell mort 
    - amb boets o altres motllures 
    - amb cap-i-alt 
 
   b) cap-i-alt i brancals interiors a escaire 
    - amb esplandit 
    - amb festejador 
 
   c) forma del cap-i-alt 
 
    - de traça única: 
     escassà / escarser 
     pla 
 
    - de dues traces: 
      escassana 
      plana 
      d'ansa-paner 
      peanya deprimida 
 
    - de duella: 
      plana 
      còncava 
 
  4.2.11. Ampit i ampitador 
 
  4.2.12. Arrabà i carcanyols 
 
  4.3. Columnes i pilastres: 
 
   prismàtiques 
   o   "          octogonals 
   cilíndriques 
   amb èntasi (o sense) 
   de tambor 
   estípits 
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  4.4. Sostrats plans 
 
  4.4.1. materials (bigues): 
 
   llenyam garriguer 
   llenyams rodons 
    adobats 
    escairats 
   taulons 
   altres 
 
  4.4.2. materials (entrebigat): 
 
   postissada 
   canyissada 
   xebrons o perllongues 
   teuladers plans 
   revoltó de guix 
   corbades ceràmiques 
   etc. 
 
  4.4.3. construcció 
 
   a) recolzament a la paret: embotit 
    sobre permòdols 
    sobre biga paredera  
 
   b) recolzament al mig: amb biga travessera 
    carenera 
 
   c) enteixinat senzill 
    de postissada i xebrons 
    amb cassetons 
    estelat 
    altres 
 
  4.5. Voltes: 
 
   de canó: de mig punt 
    rebaixades 
    d'ansa-paner 
     amb llunetes 
     amb arcs formers 
   cúpula 
   de creueria 
   per aresta 
   de cinc claus o estelada 
   trompa o copinya 
   a quatre vents 
   de mocador 
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   altres 
 
   d'escala amb entrega:  a escaire 
    compensada 
    amb nient 
 
  4.6. Trespolat: 
 
   terra pitjada 
   trespol 
   emmacat 
    amb faixes 
   codolat 
   de lloses 
    escairades 
    de pedreny de Santanyí 
 
   de rajola de pols (20 X 20, 10 X 10, hexagonals...) 
    fina 
   hidràulic 
 
 
  4.7. Coberta 
 
  4.7.1. estructura: 
 
   de crugia natural 
   amb biga carenera 
   d'encavallada 
   de tremujals 
 
  4.7.2. construcció: 
 
   teules sobre xebrons i perllongues 
     sostrat de ... 
   terrat de trespol 
     rajola de pols 
 
  4.8. Colors: 
 
   natural (pedra, pedreny o marès) 
    (arenat) 
 
   oxidat (pedreny) 
    (arenat) 
 
   blanc (emblanquinat, polit) 
   ocre groguenc (polit) 
   ocre fosc (polit) 
   blavet (emblanquinat) 
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 5.- PATOLOGIA MÉS COMUNA 
 
 
  5.1. Paredat: 
 
   replomat 
   bufat 
   buidat (el marès) 
   crui 
   descrostat 
   aclofar-se (un arc o una llinda) 
 
  5.2. Referit: 
 
   inflat 
   buidat (el polit) 
   descrostat 
   adobat (de diferent color) 
   taques d'humitat 
 
  5.3. Llenyamada: 
 
   enrunada 
   podrida 
   amb garsesa 
 
 
 6.- PORTAM 
 
 
  6.1. Porta: 
   de clavendes 
   de clavendes carejades 
   de posts carejades 
   enllistonada (quadrejada, estelada, etc.) 
   de polleguera o pollegueral 
   amb escancell 
 
  6.2. Finestra: 
 
   vidriera amb o sense portellons 
   persiana 
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  6.3. Forrellats: 
 
   de ferro forjat 
   amb frarets (als portellons) 
   frontisses 
   corretges i galfons 
   vergues 
 
 
 7.- ALTRES MOTS ÚTILS 
 
 
  7.1. Geomètrics o de posició: 
 
   en tirada de... 
   a escaire de... 
   galgat amb... 
   altària 
   capcim i capcimar 
   fals escaire 
   a plom 
   gàlib o composició volumètrica 
 
  7.2. Materials: 
 
   terra  marès 
   arena  santanyí 
   picadís  pedra viva 
   pedrolí  marbre 
   macolí 
   pinyolet 
   esquerdes 
   macs 
   còdols 
 
  7.3. Elements constructius: 
 
   mènsula 
   permòdol 
   mainell 
   sòcol 
 
  7.4. Enllestit de pedra: 
 
   tall d'escoda 
   picat d'escarpra 
   maçat 
   risclat 
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  7.5. Elements de recolzament estructural: 
 
   contrafort 
   puntal 
   tornapuntes 
 
  7.6. Elements de coberta: 
 
   anguila 
   tremujal 
   aiguafons 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Palma, abril 2002 
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ANNEX IV 
 
 LÈXIC UNIFICAT D'ELEMENTS CONSTRUCTIUS I 

ARQUITECTÒNICS A PROTEGIR 
 
 
 Parts constructives i arquitectòniques que conformen l'edifici, i aspectes ambientals 
i pautes constructives i arquitectòniques que formen substrats tipològics històrics i 
estilístics, els quals han contribuït a la seva configuració en un o en diferents moments de 
la seva existència. 
 Aquesta definició genèrica inclou: 
 
 
 DETALLS 
 
 ROMANALLES 
 
 ELEMENTS, pròpiament dits o en sentit estricte. (Paret, sostrat, arc, brancalada, 

escala, parament, façana, etc.). 
 
 ELEMENTS, pròpiament dits com a unitats constructives o arquitectòniques 

(crugia, buc, pati, cobertes, etc.). 
 
 PAUTES, constructives o arquitectòniques. (Sistemes constructius o formes 

compositives en certa mesura atribuïbles a un lloc, època, cultura, estil o, 
fins i tot, a un edifici únic d'especial interès). 

 
 ASPECTES, en el sentit de caire configuratiu d'un element físic, conseqüència o 

motiu de la seva forma o textura, sovint relacionats amb altres components 
del tipus sociocultural, microclimàtic, lumínic, etc. 

 
 AMBIENT 
 
 CONFIGURACIÓ, organització compositiva i relació de masses, buits, 

decoracions, materials i obrats d'una unitat arquitectònica. 
 
 CONFIGURACIÓ GENERAL, pauta compositiva. 
 
 COMPOSICIÓ VOLUMÈTRICA, gàlib de l'edifici. 
 
 VOLUM 
 
 
 
 Palma, abril 2002 
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ANNEX V 
 
 
 LÈXIC UNIFICAT DE QUALIFICATIUS 
 
 
 
 HISTÒRIC, es refereix a característiques d'una època o d'un estil determinat. 
 
 TRADICIONAL, es refereix a característiques del tarannà urbà, que, sense 

adscriure's a una època o estil determinat, es troben arrelades abans de 
1900. 

 
 MODERN, es refereix a elements o conjunts no tradicionals atribuïbles a la 

primera meitat d'aquest segle o la segona del passat. 
 
 RECENT, atribuïble a la segona meitat del s. XX. 
 
 ORIGINAL, de l'obra de referència. 
 
 D'ESPLENDOR HISTÒRICA, moment històric on es pot situar la unitat 

estilística més important de l'edificació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Palma, abril 2002 
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ANNEX VI 
 
 LÈXIC UNIFICAT DE DIRECTRIUS PARTICULARS 
 
 Referides a condicions de disseny o de materials i de posada a l'obra, imperatives 

en els casos prevists a la Normativa, pel que fa als anomenats "elements puntuals". 
 
 
 PRESERVACIÓ: Manteniment i protecció d'un element en l'estat en què es troba 

el 2000. En el cas d'un element de tipus general (buc, cobertes, carreró, 
etc.). La preservació s'ha d'entendre també referida a la seva configuració 
general com a traça ordenadora o pervivència arqueològica, sense perjudici 
de petites intervencions que no la desvirtuïn. 

 
 CONSERVACIÓ: Manteniment i protecció d'un element en bon estat i aspecte. 
 
 RESTITUCIÓ: Reposició com més propera millor (segons les directrius de la 

Carta del Restauro) de l'estat i posició originals d'un element en mal estat, 
del qual es coneixen amb certesa prou característiques com per fer-ho. 

 
 POTENCIACIÓ: Posada en valor, emfatització d'un o de diversos objectes 

mitjançant la subordinació a tal efecte de la resta d'elements d'inferior 
interès que s'hi relacionen. 

 
 DOCUMENTACIÓ: Expressió documental clara i suficient. 
 
 ADEQUACIÓ: Donar solució constructiva i formal integrada a les pautes i regles 

compositives històriques o tradicionals d'un element existent no original o 
nou. 

 
 EVIDENCIACIÓ: Deixar vist un element o detall sense emfatitzar la seva 

presència. 
 
 NEUTRALITZACIÓ: Tractar un element per forma, color i textura neutres per 

tal de minimitzar o difuminar la seva prèsencia en el conjunt. 
 
 AFEGITS FUNCIONALS: Es refereix a cossos d'edificació o elements 

constructius que compleixen una funció infrastructural (banys, ascensors, 
cuines, etc.), o de circulació (passatges, etc.) o bé, simplement, es tracta de 
cambres complementàries que permeten o afavoreixen l'ús de l'edifici fent-
lo compatible amb la conservació integral d'altres cambres d'interès 
històric. 

 
 
 
 
 Palma, abril 2002 

 

 38



Catàleg 2002  Realització A.R.C.A. 

 
 
 
 
7. EQUIP DE TREBALL PER A LA REALITZACIÓ DEL CATÀLEG DE LA     

ZONA RÚSTICA DE BINISSALEM  
 
 
 Arquitecte-Director del treball: 
 Anselm López de Bezunartea 
 
 Redactors de les fitxes, historiadors de l'art: 
 Maria Coll Borràs  
 Alfred Munar Ripoll 
 Francesc Tomàs Mas 
 
 Altres col laboradors: 
 Xavier Suárez Genovard, aparellador 
 
 Correcció i supervisió del català: 
 Catalina Calafat Ripoll, traductora 
  
 Coordinació del Catàleg: 
 Catalina Sans Aguilar, historiadora de l’art 
 
 Coordinació general de Catàlegs d’ARCA: 
 Aina Pascual Bennasar, historiadora de l'art 
 
 
 
 
 
 
 
 Palma, abril 2002 
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CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 
I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE 
LA ZONA RÚSTICA DE BINISSALEM 

 
 

BELLVEURE
camí de Bellveure, pol. 15, núm. 20

Prot.: A
Ref. Cad.: 0021004

Clau: R01a

1.-  IDENTIFICACIÓ 
 

1.-NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 

A finals del segle XVI la possessió de Bellveure era de la família Descós, el 
patrimoni de la qual es va desmembrar en el següent segle. Aquest patrimoni  
comprenia, entre d’altres, Bellveure que estava sota el domini de tres 
cavalleries, Monges de Jonqueres, d’en Bestard i de na Bauçana. El 9 de setembre 
de 1634, la possessió fou adquirida davant la Cúria del Magnífic Batle de 
Mallorca pels germans Pere-Joan i Mn. Miquel Gelabert, prevere. La possessió 
passà al descendent masculí de la filla de Pere-Joan, Joanaina Gelabert i Tous, 
casada amb l’honor Jaume Reus de Biniatzent. A final del s. XVII la possessió 
era de l’honor Miquel Reus de Biniatzent i Gelabert; aquesta família tenia 
posada a Binissalem, a la casa coneguda actualment com Can Moranta, del carrer 
Sant Vicenç de Paül, núm. 14. El 1744 Bellveure era de D. Guillem Pont i Vich i 
Reus. El 1818 l’extensió de la propietat era de 216 quarterades, predominant el 
cultiu de l’oliva (203 quarterades). En el  segle  XIX  va  passar,  per 
herència, a  D. Antoni Montis i Álvarez, primer Marquès de la Bastida; el 
succeí, com a propietari de Belleveure, el seu fill  Guillem Ignasi de Montis i 
Pont i Vich, segon Marquès de la Bastida. L’any 1874 la possessió tenia una 
cabuda de 187 quarterades, 47 destres. Quasi tot el s. XIX continuà en mans de 
la mateixa família, fins que el 1891 fou venuda per la família Montis a D. Pere 
Josep Ferrer i Moià; l’any 1902 passà al seu fill, D. Pere Ferrer Gomila i 
continuà en mans d’aquesta família, els quals tenien també casa a Binissalem, 
Can Rafel Niu del passeig des Born, núm. 4, coneguda també com a posada de 
Bellveure. Mariana Ferrer Llobera és la darrera propietària, a favor de la qual 
està inscrita Bellveure, amb data de 20 de novembre de 1987.  

2.-AUTORIA: 

 

3.-ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 

Arquitectura popular amb elements gòtics, manieristes i barrocs (S. XV-XIX). 

4.-ENTORN O CONTEXT:  

La possessió es troba al nord del municipi, dintre d’una àrea limitada pels 
contraforts meridionals de la serra de Tramuntana. En trobar-se a considerable 
altura, hi ha unes magnífiques vistes cap a Binissalem i centre de l’illa fins 
al puig de Randa. També la possessió és una fita visual des de molts d’indrets 
del poble. La finca manté els voltants sembrats d’oliveres i vegetació pròpia 
dels arrencaments cap a la muntanya; i en destaca el puig de Bellveure (383 
m.)fent partió amb el municipi d’Alaró. 

5.-PROPIETAT: 

Mariana Ferrer Llobera. 
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6.-DESCRIPCIÓ: 

Conjunt format per cases de possessió amb carrera, cases dels senyors, 
capella, pas d’entrada, clastra, cases dels amos, tafona, garroferes, estables, 
aljub, corral i altres dependències auxiliars. 

Les cases de possessió són aïllades, orientades cap al sudest, de tres 
plantes amb vessant cap al frontis. Organització dels elements: es troben 
organitzades a partir d’una esplanada a mode de carrera, empedrada que dóna 
accés a la façana principal de la casa dels senyors, a la capella i a antigues 
dependències auxiliars com garroferes; al frontis es troba el portal que dóna a 
un pas d’entrada que s’obre a la clastra, la qual presenta una cisterna, i 
articula la casa dels senyors, la casa dels amos, la tafona i altres 
dependències auxiliars; a la part posterior i a l’esquerra hi ha el corral de 
serveis i un aljub de considerables dimensions. El conjunt forma un buc en O que 
envolta la clastra i les edificacions són de dos aiguavessos.  

Façanes: el frontis presenta planta baixa, planta noble i porxo de dalt amb 
la distribució simètrica de les obertures, en nombre de nou per planta. Els 
paredats són de carreus de pedra viva amb la junta plena amb una faixa 
longitudinal ampla, de morter, a la part superior, i més estreta emmarcant les 
brancalades de les obertures. Les cobertes són de teula àrab antiga. Obertures: 
a la planta baixa, el portal d’accés és rodó, de poc regràs, amb carcanyols i 
brancals de vàries peces; el portal que s’obre a la capella presenta una 
escalinata i és apuntat de pedra viva, amb les dovelles que graduen l’amplària 
de major a menor grau des de l’inici a la clau, i brancals de dues peces, a la 
clau du la inscripció “JHS” i la data de “1640”; a més, s’hi troben set 
finestres, una d’elles balconera; a la planta noble dos balcons amb la volada de 
pedra motllurada i els ferros ornats amb nusos i reganyols; totes les finestres, 
tant de la planta baixa com de la planta noble, presenten llinda i brancals 
d’una peça i l’ampit motllurat i ressortit, tot de pedra viva, i la proporció 
mallorquina rectangular en vertical; al porxo de dalt, nou finestrons apaïsats 
amb les brancalades enrasades, d’una peça, de pedra viva. A l’esquerra del 
frontis hi ha dues grans obertures corresponents a dependències auxiliars, una 
d’elles nova i l’altra és una portassa d’arc escarser de marès i brancals de 
pedra viva. A la dreta del frontis, un altre annex amb les parets atalussades i 
coberta de terrat amb la barana motllurada. Les façanes de la clastra: són de 
paret en verd, enllestides de morter de calç i terra. En destaquen les de la 
façana de la casa dels amos a la planta baixa, amb dos portals, el de 
l’esquerra, allindanat amb estilització conopial a la llinda d’una peça i 
brancals de vàries peces, tot de pedra viva i, el de la dreta és un portalet 
allindanat per accedir als estables; al pis, d’esquerra a dreta, una finestra 
rectangular en vertical amb totes les brancalades d’una peça, de pedra viva i 
l’ampit motllurat i ressortit, i, una finestra d’arc ogival amb dovelles i 
brancals de marès, romanalles d’una finestra conopial sota la qual hi ha una 
altra finestra rectangular oberta, ja que en resta un ampit motllurat i 
ressortit en part paredat. Al porxo, finestrons amb les brancalades de pedra 
viva amb esplandit.  
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Cantoneres i ràfec: totes les cantoneres de la possessió són de carreus de 
pedra viva i el ràfec del frontis principal és una ampla cornisa motllurada de 
pedra, canaló de zinc i volada de teula. Els ràfecs de les façanes que donen a 
la clastra són de llivanya, sobre la qual hi ha una canal d’obra que vessa cap a 
la clastra. 

Interiors: són de dues crugies. L’accés a la casa dels senyors es pot 
realitzar des del pas d’entrada per una escala de dos trams o des de la façana 
esquerra de la clastra on es troba un portal allindanat amb estilització 
conopial a la llinda, que és d’una sola peça i brancals també d’una peça, tot de 
pedra; el trespol de la planta baixa és de rajola de test i el sostrat de bigues 
de fustam paralel·les al frontis. Destaca un portal interior, allindanat amb 
estilització conopial a la llinda i brancals amb els caires bisellats, tot de 
pedra, el qual antigament donava accés a les antigues bugaderies, avui adaptades 
en cuina nova. L’altre accés a la planta noble és per una escala interior de buc 
tancat, d’un tram, amb els graons de pedra viva; el trespol de la planta noble 
és de rajola hidràulica i el sostrat de bigues de fusta, una de gran, central, a 
escaire del frontis i les altres paralel·les al frontis; es conserva la 
distribució clàssica de successió de cambres. El porxo de dalt presenta el 
trespol de calç, quatre pilars centrals i el sostrat és una gran biga de fusta  
sobre els pilars i taulons de fusta a escaire del frontis. 

La carrera és de grans dimensions, tancada al davant per pedrissos de pedra, 
és trespolada de pedres planes irregulars, excepte davant el portal d’accés que 
presenta un quadre de còdols grans. 

La capella sobrealçada respecte del nivell de l’esplanada; s’hi accedeix per 
una petita escala semicircular de sis graons de carreus de pedra viva. És de 
planta rectangular amb el trespol de grans lloses regulars de pedra viva i 
sostrat de bigues de fusta paralel·les al frontis; la zona de l’altar es troba 
sobrealçada respecte de la resta; a la paret rera l’altar, a mode de pantalla, 
hi ha un arc d’ansa-paner paredat amb dues pilastres semicirculars i capitells 
jònics, tot en marès; tota la resta és emblanquinada. 

El pas d’entrada presenta un trespol de pedra viva amb una canal obrada amb 
còdols petits que vessa l’aigua cap a davant les cases; el sostrat és de bigues 
de fusta paralel·les al frontis; el pas s’obre cap a la clastra per un arc 
d’ansa-paner amb els capitells motllurats, tot de pedra viva. Obertures: a 
l’esquerra del pas hi ha un portal allindanat amb totes les brancalades de pedra 
i dos graons de pedra per accedir-hi, i a la dreta, un altre de més ample, també 
tot de pedra viva. Aquest s’obre a una petita estança d’on arrenca una escala de 
dos trams per accedir a la planta noble.  

La clastra presenta un desnivell cap al pas d’entrada i el trespol és de 
quadrícules de peces regulars de pedra viva que emmarquen còdols grans; el 
desnivell cap a la dreta és una mena d’escalinata; al centre hi ha un coll de 
cisterna octogonal amb una pica i basament quadrangular, tot de pedra viva. Des 
del pas d’entrada, la clastra distribueix les diferents estances. A l’esquerra 
s’accedeix a la casa dels senyors; a la dreta, a la tafona; i, al fons, a la 
casa dels amos i estables. 
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Les cases dels amos estan situades al fons de la clastra al primer pis. 
L’accés és per un portal, a l’esquerra d’aquesta façana, que dóna accés a un pas 
trespolat de lloses irregulars de pedra, al fons d’aquesta entrada arrenca una 
escala de dos trams amb els graons llisos de pedra i arrambador de fusta; el pis 
presenta un trespol de calç i bigues de fusta a escaire de la façana de la 
clastra. Conserva una cuina amb la xemeneia de bomba tancada per pedrissos i amb 
el trespol de lloses regulars de pedra, dos escuradors i un gerrer, tots de 
pedra viva.  

La tafona, situada a la dreta de la clastra, presenta el portal d’accés 
allindanat, amb la llinda d’una peça i els brancals de dues peces. Conserva tots 
els estris propis de les tafones: trull, piques d’oli, espires, magatzems 
d’oliva; el trespol és, en part, natural, de terra i de pedres i còdols; el 
sostrat és de taulons paral·lels a la façana de la clastra, sustentats per 
altres bigues de ferro situades a escaire. A la dreta de la tafona es troba un 
portal amb les rebranques i llinda esculturades, els brancals són dues figures  
i a la llinda hi ha restes de busts i altres ornamentacions geomètriques, tot 
obrat en marès, treball propi del manierisme. Sobre el portal hi ha un quadre de 
rajoles ceràmiques policromades que representen la imatge de Sant Antoni. Al 
fons de la tafona, un gran arc rodó amb dovellam de pedra s’obre a la zona del 
trull i dels magatzems d’oliva. Totes les parets són emblanquinades.  

Altres dependències auxiliars: a l’esquerra de la clastra i de les cases hi 
ha un corral de serveis amb accés a vàries dependències auxiliars com les 
garroferes, antigues bugaderies i pastadors amb dos forns, els quals comuniquen 
per una ampla escala de cinc graons amb les cases dels amos. 

A l’esquerra de les cases hi ha un aljub de considerables dimensions. 

7.-INTERVENCIONS: 

A.-GENERALITATS:  

B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  

8.-USOS: 

A.- ORIGINAL:  habitatge familiar i explotació agrícola i ramadera. 

B.- ACTUAL: habitatge familiar i explotació agrícola i ramadera. 

9.-ALTRES PROTECCIONS: 

Part de les terres de la possessió de Bellveure són incloses dins l’ANEI de 
la Serra de Tramuntana, Llei 1/1991, de 30 de gener, d’espais naturals i de 
règim urbanístic d’àrees d’especial protecció de les Illes Balears. 

10.-BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

A. Pascual, 1997: 21-22, 31, 96-99, 125, 196-197, 202; il·l. 37. Fodesma, 
1998: 19. G. Martí, 1978: 217-218; il·l. 216-217. GEM, t. II: 72, 140-149; il·l. 
72. M. Coll (treball inèdit). 

 

 

Catàleg 2002                                                                                           Realització A.R.C.A.



CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 
I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE 
LA ZONA RÚSTICA DE BINISSALEM 

 
 

BELLVEURE
camí de Bellveure, pol. 15, núm. 20

Prot.: A
Ref. Cad.: 0021004

Clau: R01a

11.-OBSERVACIONS: 

L’aljub de la possessió de Bellveure és catalogat amb fitxa a part, núm. 
R01b. 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 

1.-CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 

Característiques tipològiques: 

Volumètriques i urbanístiques: conjunt de possessió format per: 

- Cos del davant amb la casa dels senyors: Planta rectangular amb una crugia 
en dues plantes i porxos. Dos aiguavessos amb vessants cap al frontis i façana 
posterior, a la clastra. A la planta baixa es troba el pas d´entrada cap a la 
clastra, la capella, escala d´accés a la planta noble i dependències auxiliars.  

- Clastra: rectangular, amb rost cap al pas d´entrada, tancada per 
edificacions a les quals dóna accés. S´accedeix a través del pas d´entrada que 
travessa l´edifici principal. Té coll de cisterna. 

- Cos edificat que tanca la clastra per l´esquerra: planta rectangular amb 
dues crugies en dues plantes i dos aiguavessos, amb vessants cap a la clastra i 
façana lateral esquerra del conjunt. En planta baixa hi ha dependències 
auxiliars i escala d´accés a la casa dels senyors. Al pis es troben dependències 
de la casa dels senyors.  

- Cos edificat al fons de la clastra: planta rectangular amb dues crugies en 
dues plantes i porxos i dos aiguavessos, amb vessants cap a la clastra i façana 
posterior del conjunt. En planta baixa hi ha dependències auxiliars i escala 
d´accés a la casa dels amos. Al pis trobam la casa dels amos. 

 - Tafona: s´accedeix per la clastra, tancant-la pel seu costat dret, entre 
la casa dels amos i la casa dels senyors. Una crugia a escaire del frontis, amb 
un aiguavés amb vessant cap a la clastra. Presenta construccions auxiliars en 
planta baixa a la seva façana de la dreta, d´una  planta, i vessant cap a la 
dreta. 

- Carrera al davant del frontis. Tancada per davant amb un pedrís. 

- Corral a l’esquerra del conjunt amb accés a vàries dependències auxiliars, 
com les garroferes, antigues bugaderies, pastadors amb dos forns que comuniquen 
per una ampla escala de cinc graons amb la casa dels amos. 

- Aljub de grans dimensions a l´esquerra del conjunt. Catalogat amb fitxa a 
part, amb clau R01b. 

Constructives:

- Cos principal: edifici amb murs de pedra i terra. Frontis de carreus de 
pedra viva. Les cantoneres són de peces escairades de pedra viva. La coberta és 
de teula àrab. Parets mestres a escaire del frontis, amb sostres de taulons 
paral·lels al frontis. Porxos, coberts amb sostres inclinats amb taulons a 
escaire del frontis, recolzats en biga central sobre pilars. 
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- Altres edificacions: murs de pedra i terra, paredat en verd aterracat i 
sense aterracar. Cantoneres de pedra viva. Sostres amb taulons a escaire de les 
seves façanes longitudinals. Coberta de teula àrab. 

- Clastra amb trespol emmacat amb còdols grans dins quadrícula de faixes de 
peces regulars de pedra viva. 

- Antiga capella amb la coberta de volta per aresta. 

- Aljub cobert amb una volta i murs atalussats. 

Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura popular amb elements 
gòtics, manieristes i barrocs (s. XV-XIX). 

Frontis:  

-Façana principal: paredat de carreus de pedra viva amb la junta plena. 
Composició simètrica de les obertures, distribuint-se en eixos verticals. Cos a 
la dreta del frontis amb les parets atalussades i coberta plana amb la barana 
motllurada. Cos a l´esquerra del frontis en planta baixa, paredat en verd.   

- El ràfec és de motllura de pedra, canal de zinc i volada de teula. 

- Dos balcons de poca volada, motllurada de pedra viva i barrots de ferro. 

- Façanes a la clastra: paredat en verd enllestides amb morter de calç i 
terra, amb distribució asimètrica de les obertures amb brancalades de pedra viva 
o marès. Predomini del mur sobre les obertures. El ràfec és de llivanya, canal 
d´obra i volada de teula. 

- Altres façanes: paredat en verd, predomini del mur sobre les obertures, 
distribució irregular de les obertures.   

Obertures:   

Portals: 

- Portal d´entrada: rodó, de poc regràs, amb carcanyols i brancals de vàries 
peces, tot de pedra viva.  

- Portal de la capella, a l´esquerra del frontis del cos principal: elevat 
damunt una escalonada. Apuntat amb les dovelles que graduen l´amplada de major a 
menor grau de l´inici a la clau, els brancals de dues peces, tot de pedra viva. 

- Portal de la tafona: allindanat amb la llinda d´una peça i els brancals de 
dues peces, tot de pedra viva. 

- Portal de la casa dels amos: allindanat, amb llinda d´una peça amb 
estilització conopial i brancals de vàries peces, tot de pedra viva. 

Portasses: 

- Portassa al cos a l´esquerra del frontis: arc escarser amb el dovellam de 
marès i els brancals de pedra viva.  

Finestres: rectangulars en vertical, als porxos, tafona i façana a clastra de 
la casa dels amos.  
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- A la façana principal: en planta baixa set finestres, una d´elles 
balconera, amb llinda i brancals d´una peça i ampits motllurats i ressortits, 
tot de pedra viva. A la planta noble set finestres, dues d´elles balconeres, 
damunt les obertures de planta baixa, amb llinda i brancals d´una peça i ampits 
motllurats i ressortits, tot de pedra viva. Als porxos, nou finestrons apaïsats, 
damunt les obertures de la planta pis, amb les brancalades enrasades, d´una 
peça, de pedra viva.  

- A la façana de la clastra de la casa dels amos: finestró en planta baixa. A 
la planta primera: Una finestra central d´arc ogival amb dovelles i brancals de 
marès, finestra a l´esquerra amb les brancalades d´una peça de pedra viva i 
l´ampit motllurat i ressortit; finestra a la dreta dins romanalles d´una 
finestra conopial amb l´ampit motllurat i ressortit. Als porxos, tres finestrons 
sobre les obertures de la planta primera, quadrats amb brancalades d´una peça 
amb esplandit. 

- Finestrons quadrats als alts de la tafona. 

Interiors: 

- Pas d´entrada: trespol de grans lloses de pedra viva amb una canal obrada 
amb còdols petits, que vessa l´aigua cap a l´esplanada del davant. Arc d´ansa-
paner per accedir a la clastra. 

- Capella: trespol amb grans lloses de pedra viva. Al fons de l´altar arc 
d´ansa-paner paredat, amb dues pilastres semicirculars i capitells jònics, tot 
de marès. 

- Casa dels senyors: planta noble amb distribució clàssica de successió de 
sales. 

- Cuina de la casa dels amos: bomba amb trespol de lloses regulars de pedra 
tancada per pedrissos. Dos escuradors i un gerrer de pedra viva.   

Tafona: 

- Conserva tots els estris propis de les tafones: trull, piques d’oli, 
espires, magatzems d’oliva, etc. 

- El trespol és en part, natural, de terra i de pedres i còdols. 

- A la dreta de la tafona es troba un portal amb les rebranques i llinda 
esculturades, els brancals són dues figures  i a la llinda hi ha restes de busts 
i altres ornamentacions geomètriques, tot obrat en marès, treball propi del 
manierisme popular. Sobre el portal un quadre de rajoles ceràmiques policromades 
que representen la imatge de Sant Antoni. 

Altres elements: 

- Inscripció “JHS” i la data “1640” a la clau de l’arc del portal de la 
capella. 

- Coll de cisterna a la clastra, octogonal, amb una pica i basament 
quadrangular, tot de pedra viva. 
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2.-ELEMENTS A SALVAGUARDAR: 

Tots els que li donen el seu valor tipològic i estilístic. 

3.-CONDICIONS D'UNITARIETAT: 

     A.- AMB L´ENTORN: forma un conjunt unitari amb l´aljub de la possessió, 
també catalogat, amb clau R01b. Constitueix un conjunt  tipològic amb les 
possessions de Binissalem que tenen clastra i tafona, així com un conjunt 
ambiental amb les possessions i explotacions agrícoles familiars  amb tafona 
situades a la zona de muntanya de Binissalem. 

     B.- DINS L´EDIFICI: tot el conjunt forma una unitat. 

4.-JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 

És prioritari adobar la coberta de la tafona, mig esbucada, en perillar la 
conservació de l´espai en si i dels elements que s´hi troben. 

5.-CONDICIONS DE DIGNITAT A L'EXECUCIÓ: 

El sistema constructiu, els materials d´execució i l´execució en si, 
determinen en gran mesura el tipus. És molt important que qualsevol intervenció 
es realitzi: 

- amb els mateixos materials. 

- amb les mateixes tècniques constructives. 

- amb la mateixa dignitat d´execució. 

- amb els estils dels detalls constructius: acabats de coberta frontals i 
laterals, canals, cisternes, etc. 

6.-OBSERVACIONS: 

- La coberta de la tafona està mig esbucada. 
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.-  IDENTIFICACIÓ 
 

1.-NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 

A finals del segle XVI la possessió de Bellveure era de la família Descós, el 
patrimoni de la qual es va desmembrar en el següent segle. Aquest patrimoni  
comprenia, entre d’altres, Bellveure, que estava sota el domini de tres 
cavalleries, Monges de Jonqueres, d’en Bestard i de na Bauçana. El 9 de setembre 
de 1634, la possessió fou adquirida davant la Cúria del Magnífic Batle de 
Mallorca pels germans Pere-Joan i Mn. Miquel Gelabert, prevere. La possessió 
passà al descendent masculí de la filla de Pere-Joan, Joanaina Gelabert i Tous, 
casada amb l’honor Jaume Reus de Biniatzent. A final del s. XVII la possessió 
era de l’honor Miquel Reus de Biniatzent i Gelabert; aquesta família tenia 
posada a Binissalem, a la casa coneguda actualment com Can Moranta, del carrer 
Sant Vicenç de Paül, núm. 14. El 1744 Bellveure era de D. Guillem Pont i Vich i 
Reus. El 1818 l’extensió de la propietat era de 216 quarterades, predominant el 
cultiu de l’oliva (203 quarterades). En el segle XIX va passar, per herència, a 
D. Antoni Montis i Alvarez, primer Marquès de la Bastida; el succeí, com a 
propietari de Bellveure, el seu fill  Guillem Ignasi de Montis i Pont i Vich, 
segon Marquès de la Bastida. L’any 1874 la possessió tenia una cabuda de 187 
quarterades, 47 destres. Quasi tot el s. XIX continuà en mans de la mateixa 
família, fins que el 1891 fou venuda per la família Montis a D. Pere Josep 
Ferrer i Moià; l’any 1902 passà al seu fill, D. Pere Ferrer Gomila i continuà en 
mans d’aquesta família, els quals tenien també casa a Binissalem, Can Rafel Niu 
del passeig des Born, núm. 4, coneguda també com a Posada de Bellveure. Mariana 
Ferrer Llobera és la darrera propietària, a favor de la qual està inscrita 
Bellveure, amb data de 20 de novembre de 1987.  

2.-AUTORIA: 

 

3.-ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 

Arquitectura popular. 

4.-ENTORN O CONTEXT:  

L’aljub pertany a la possessió de Bellveure que es troba al nord del 
municipi, dintre d’una àrea delimitada pels contraforts meridionals de la serra 
de Tramuntana. En trobar-se a considerable altura, hi ha unes magnífiques vistes 
cap a Binissalem i centre de l’illa fins al puig de Randa. També la possessió és 
una fita visual des de molts d’indrets del poble. La finca manté els voltants 
sembrats d’oliveres i vegetació pròpia dels arrencaments cap a la muntanya, i en 
destaca el puig de Bellveure (383m) fent partió amb el municipi d’Alaró. 

5.-PROPIETAT: 

Mariana Ferrer Llobera. 
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6.-DESCRIPCIÓ: 

L’aljub de la possessió de Bellveure és aïllat i es troba a l’esquerra del 
conjunt de les cases, vora un corral de servei que també envolta altres 
dependències auxiliars. 

L’aljub és de planta rectangular i de considerable grandària. Presenta les 
parets atalusades amb cantoneres de grans carreus escairats de pedra viva. La 
coberta exterior és revestida de pedres irregulars i morter, aparentant un 
trespol natural semicircular seguint l’esquema constructiu interior. A 
l’exterior, sobre la coberta hi ha un coll de cisterna quadrangular de peces de 
pedra i dos pilars de marès amb una travessera de fusta; no hi ha corriola. 

Interiors: l’aljub és d’uns 30 m de llarg per 4 m d’amplària; l’interior es 
correspon amb dos espais limitats per una paret central de marès. Presenta volta 
de canó de marès i una obertura amb forma de claraboia quadrangular a la primera 
secció, la més propera a les cases, i el coll de cisterna es troba en el segon 
espai. 

7.-INTERVENCIONS: 

A.-GENERALITATS:  

B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  

8.-USOS: 

A.- ORIGINAL: emmagatzament d’aigua.  

B.- ACTUAL: emmagatzament d’aigua. 

9.-ALTRES PROTECCIONS: 

Part de les terres de la possessió de Bellveure són incloses dins l’ANEI de 
la Serra de Tramuntana, Llei 1/1991, de 30 de gener, d’espais naturals i de 
règim urbanístic d’àrees d’especial protecció de les Illes Balears. 

10.-BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

A. Pascual, 1997: 21-22, 31, 96-99, 125, 196-197, 202; il·l. 37. Fodesma, 
1998: 19. G. Martí, 1978: 217-218; il·l. 216-217. GEM, t. II: 72, 140-149; il·l. 
72. M. Coll (treball inèdit). 

11.-OBSERVACIONS: 

L’aljub descrit a la present fitxa forma un conjunt amb la possessió de 
Belleveure, catalogada amb fitxa a part, la núm. R01a. Antigament hi havia 
canals  que recollien l’aigua del puig de Bellveure i arribaven fins a l’aljub; 
avui encara en queden restes a la garriga del puig (f.o.). 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 

1.-CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 

Característiques tipològiques: 

Volumètriques i urbanístiques: conjunt format per: 

- Cases de possessió de Bellveure, amb clastra i tafona i altres dependències 
auxiliars. Catalogades amb fitxa a part, amb clau R01a. 

- Aljub aïllat de grans dimensions i planta rectangular amb coberta de volta 
de canó. Situat a l´esquerra del conjunt de les cases, vora un corral de serveis 
amb altres dependències auxiliars. 

- Coll de cisterna sobre l´aljub, de planta quadrangular. 

- Romanalles de canals de recollida d´aigua del Puig cap a l´aljub. 

Constructives:

- Estructura de volta de canó de marès. 

- Murs atalussats amb cantoneres de grans carreus de pedra viva. 

- Coberta sobre la volta de pedres irregulars i morter. De secció arrodonida, 
amb rost cap als costats. 

- Coll de cisterna: lloses de pedra i dos pilars de marès. Travessa de fusta. 

Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura popular. 

Altres elements: 

2.-ELEMENTS A SALVAGUARDAR: 

Tots els que li donen el seu valor tipològic i estilístic. 

3.-CONDICIONS D'UNITARIETAT: 

     A.- AMB L´ENTORN: forma un conjut unitari amb les cases de possessió de 
Bellveure, també catalogades amb clau R01a.  

     B.- DINS L´EDIFICI: tot el conjunt forma una unitat. 

4.-JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 

Si es compleix tot l’anterior, no cal. 

5.-CONDICIONS DE DIGNITAT A L'EXECUCIÓ: 

El sistema constructiu, els materials d´execució i l´execució en si, 
determinen en gran mesura el tipus. És molt important que qualsevol intervenció 
es realitzi: 

- amb els mateixos materials. 

- amb les mateixes tècniques constructives. 
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- amb la mateixa dignitat d´execució. 

- amb els estils dels detalls constructius. 

6.-OBSERVACIONS: 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA 
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.-  IDENTIFICACIÓ 
 

1.-NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 

Can Macià forma part de l’antiga possessió de Son Gorra. En el s.XVI era de 
la família Villalonga, família molt antiga de Binissalem, domiciliada a la 
possessió fins a principi del s.XIX., quan passaren a Palma. Son Gorra quedà 
dividit a finals del s.XVII i passà a denominar-se Son Gorra i Can Pere Antoni 
(R03). A l’Apeo de 1818 les cases de possessió eren valorades en 250 lliures. 
Son Gorra (Can Pere Antoni) tenia 60 quarterades d’olivar i el patrimoni total 
valia 9.975 lliures. L’altra part de Son Gorra, més tard Can Macià, eren 48 
quarterades d’olivar i 20 d’altres productes, cases valorades en 350 lliures i 
un total patrimonial estimat en 12.256 lliures. La família Gomila va vendre 
aquesta finca a la família Pons a meitat del s.XIX. 

Aquesta possessió surt documentada al treball de l’Arxiduc (1880) com a 
propietat de Maria Pons de Pons, amb una extensió de 37 hectàrees. 

2.-AUTORIA: 

 

3.-ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 

Arquitectura popular amb reformes del s.XX. 

4.-ENTORN O CONTEXT:  

Can Macià està situat al camí de Bellveure, també anomenat camí des Coll d’en 
Simonet, de Sa Socorrada, de Can Arabí i de Can Dameto. Aquest camí va des del 
poble o des de Sa Pota del Rei cap al nord, en direcció a la possessió de 
Bellveure (R01a) i cap als llocs que s’anomenen en els topònims, amb els quals 
també es coneix el camí. Està ubicat a la franja paral·lela a la Serra de 
Tramuntana, situada més al nord del terme municipal i a 250m d’altura. Adossades 
a la dreta de les cases de Can Macià trobam les de Can Pere Antoni (R03) i ben a 
prop Ca na Marca (R04) i Bellveure (R01a). Can Macià és una finca que, segons 
fonts orals, consta d’unes 50 quarterades aproximadament, dedicades a oliveres, 
ametllers, garrofers i un petit hort. També s’hi realitza explotació ramadera.  

5.-PROPIETAT: 

Germans Llaurador Pons.  

6.-DESCRIPCIÓ: 

Conjunt adossat a les cases de Can Pere Antoni (R03), format per cases de 
possessió, casa dels senyors i casa dels amos, clastra, carrera, tafona, antic 
estable-capella, ametllera, graner, garrofera, aljub i porxo. Organització dels 
elements: el nucli de les cases està format per un buc en forma de U, amb dos 
vessants, tres plantes i tres crugies, ocupant la crugia orientada al sudest la 
casa dels amos, la crugia orientada al nordoest la casa dels senyors, i 
s’observa una tercera crugia als extrems d’aquesta. Una carrera empedrada i 
limitada per una paret de pedra en verd dóna accés a la façana principal de la 
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casa dels amos i a la tafona; a l’altra banda de la paret que delimita la 
carrera i en un nivell inferior hi ha una terrassa, antigament ajardinada, i un 
hort. Una clastra a la part posterior dóna accés a la casa dels senyors i a la 
resta de construccions auxiliars, i a la qual s’accedeix pel portal forà que és 
un arc d’ansa-paner amb les brancalades i l’arc de carreus de pedra viva. El 
conjunt està assentat sobre un terreny en pendent que s’eleva cap al nord i això 
provoca que les tres plantes no quedin al mateix nivell respecte del terra a les 
dues crugies, i que el vessant orientat al nord tengui més altària.  

Façanes: l’orientada al sudest està formada per la de la casa dels amos i per 
la de la tafona. La primera presenta un sòcol de pedra en verd i la resta 
d’aterracat molt blanquinós. La cantonera esquerra és de carreus de pedra viva. 
El ràfec és de llivanya, canal de zinc i teulada. Obertures: a la planta baixa, 
portal allindanat central, amb un colcador a l’esquerra,  un pedrís a la dreta i 
un parral que fa ombra a l’entrada,  i dues finestres a cada banda; a la primera 
planta, balcó central i dues finestres a cada banda; al porxo, tres finestrons 
centrals. Les obertures estan situades de forma quasi simètrica, les finestres 
presenten la proporció rectangular en vertical, les brancalades són de pedra 
viva i els ampits són motllurats, tret de dues finestres de la planta baixa; la 
volada del balcó és de marès i l’arrambador és de ferro. La façana de la tafona  
és de pedra en verd i el ràfec presenta cornisa llisa, canal de zinc i teulada. 
A la planta baixa hi ha un portal allindanat amb estilització conopial i les 
brancalades i l’escaló de pedra viva. Al sostre una gran finestra rectangular en 
vertical amb les brancalades de pedra viva i situada sobre el portal de la 
planta baixa. L’interior de la planta baixa presenta trespolat enllosat, el 
sostre de la part posterior és molt baix i reformat, el terra segueix la 
inclinació del terreny i l’espai s’obre també a la clastra; conserva un molí de 
sang o trull, una premsa d’oli, esportins, així com altres elements i eines de 
camp.  La façana orientada al nordoest està formada per la de la casa dels 
senyors i reprodueix en part la mateixa estructura que l’orientada al sud, 
encara que no totes les brancalades són de pedra viva, que hi ha un 
semisoterrani i que a la planta principal s’accedeix per una petita escala de 
vuit escalons per causa del desnivell de l’assentament, i la planta que es 
correspon amb la dels porxos de la façana del sud té més entitat i els 
finestrons són més grans. Els murs són de pedra en verd. La façana del capcer 
inclou el capcer pròpiament dit i es perllonga en el mur de la clastra allà on 
s’obre el portal forà i més enllà en façanes laterals de construccions 
auxiliars. El mur és de pedra en verd. Les obertures del capcer pròpiament dit 
són a la planta baixa un portal allindanat, al pis dues finestres rectangulars 
en vertical amb ampits motllurats i al porxo tres finestrons amb ampits 
senzills. Les brancalades del portal i de les dues finestres del pis són de 
pedra viva, mentre que les dels finestrons són de marès.   

La clastra: rectangular amb trespolat de llosetes de pedra viva i una 
cisterna, articula la casa dels senyors i els diferents edificis auxiliars; 
espais habilitats com a habitatge, dels quals un, segons fonts orals, va esser 
primer capella i després estable (amb la coberta de volta per aresta), tafona, 
ametllera,  graner,   garrofera,  aljub  i  porxo. El conjunt,  de gran  unitat,  
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presenta els murs de pedra en verd amb cantoneres i brancalades de les obertures 
reforçades amb carreus de pedra viva i marès. L’ametllera i l’aljub presenten 
els murs de la clastra lleugerament atalussats, i des de la part superior 
endevinam l’aljub cobert amb una volta.      

7.-INTERVENCIONS: 

A.-GENERALITATS:  

B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  

8.-USOS: 

A.- ORIGINAL: habitatge familiar i explotació agrícola i ramadera. 

B.- ACTUAL: habitatge familiar i explotació agrícola i ramadera. 

9.-ALTRES PROTECCIONS: 

 

10.-BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

G. Martí, 1978: 219. GEM, t.II: 140; t.VIII: 158. A. Pascual, 1997: 147. 
Fodesma, 1998: 19.  

11.-OBSERVACIONS: 

La referència cadastral no ha estat localitzada. 

No hem pogut accedir a l’interior de les cases ni de la majoria d’edificis 
auxiliars. 

Fonts orals ens informen que a la primera construcció auxiliar que a 
l’esquerra, entrant pel portal forà, hi havia una capella, la qual posteriorment 
va servir d’estable i actualment ha estat reformada per a habitatge familiar. 
Les mateixes fonts informen que el  retaule de l’altar es troba actualment a 
l’interior de les cases.  

Sobre l’arc del portal forà observam l’escut de Bauçà, llinatge d’una de les 
famílies que va esser propietària de la possessió. A l’escut apareix la data 
1762.  
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 

1.-CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 

Característiques tipològiques: 

Volumètriques i urbanístiques: conjunt de possessió format per: 

- Cos principal on hi ha les cases. Amb dues crugies i una tercera als 
extrems de la part posterior, configurant una volumetria en forma de “U”. Dues 
plantes i porxos a la primera crugia, on trobam la casa dels amos, amb vessant 
cap al frontis. Les crugies posteriors on es troba la casa dels senyors, 
elevades respecte a la primera, seguint el pendent del terreny, amb tres 
plantes, amb vessant cap al darrera, on hi ha la clastra, que li dóna accés, els 
vessants dels cossos dels extrems són perllongació amb els de la segona crugia.  

- Tafona i garrofera formant un cos adossat a les cases a la dreta del 
frontis. La tafona es troba en planta baixa i la garrofera al sostre de la part 
posterior. Dos aiguavessos amb vessant cap al frontis i cap a la façana 
posterior, a la clastra.  

- Carrera amb emparrat. Dóna accés a la casa dels amos i la tafona. 

- Clastra rectangular. Al darrera de les cases i de la garrofera, que la 
tanquen pel sud. Al nord, la tanquen les següents dependències a les que dóna 
accés: antic estable-capella, ametllera, graner i aljub. A llevant, porxos i 
dependències adossats a la paret que fa de mitgera amb l´edifici veí. Per 
ponent, mur de tancament de la clastra amb el portal forà. Hi ha una cisterna. 

Constructives:

- Edifici amb murs de pedra i terra. Paredat en verd. Les cantoneres i 
brancalades són de peces escairades de pedra viva o marès. La coberta és de 
teula àrab. 

- Clastra amb trespol de pedra viva irregular. 

- Antiga capella amb la coberta de volta per aresta. 

- Aljub cobert amb una volta i murs a la clastra atalussats. 

Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura popular amb reformes 
del s.XX. 

Frontis:  

-Façana principal: paredat en verd. Enllestit al cos principal, excepte als 
baixos. Composició simètrica de les obertures, distribuint-se en eixos 
verticals.   

- El ràfec és de llivanya, canal de zinc i volada de teula. 

- Balcó central amb volada de marès motllurat i amb barrots de ferro damunt 
el portal d´entrada. 
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- Presenta pedrís i colcador, a banda i banda del portal d´entrada, adossats 
al frontis. 

- Altres façanes: paredat en verd amb distribució asimètrica de les obertures 
amb brancalades de pedra viva o marès.  

Obertures:   

Portals: 

- Portal d´entrada central, allindanat, amb les brancalades de pedra viva.  

- Portal de la tafona, allindanat, amb estilització conopial a la llinda, tot 
de pedra viva. 

- Portals allindanats de les dependències que donen a la clastra. 

Portasses: 

- Portal forà: arc d´ansa-paner amb dovelles i brancals de pedra viva.  

Finestres: rectangulars en vertical, als porxos.  

- Dues finestres a cada banda del portal d´entrada. Llinda, brancals i ampit 
ressortit d´una peça, tot de pedra viva. Les que estan als costats del portal, 
amb l´ampit motllurat. 

- Dues finestres a la planta noble a banda i banda del balcó. Llinda, 
brancals i ampit ressortit d´una peça, tot de pedra viva. Amb l´ampit motllurat. 

- Tres finestrons quadrats als porxos. 

- Finestra de la tafona sobre el portal, amb les brancalades de pedra viva.   

Interiors: 

Tafona: 

- Trespol enllosat. 

- Segueix de forma graonada la inclinació del terreny. 

- Accés de la clastra per uns graons descendents de pedra viva coberts per 
porxo. 

- Conserva el molí de sang o trull, premsa d´oli, esportins. 

Altres elements: 

- Escut amb la data “1762” obrat sobre la clau del portal forà. 

2.-ELEMENTS A SALVAGUARDAR: 

Tots els que li donen el seu valor tipològic i estilístic. 

3.-CONDICIONS D'UNITARIETAT: 

     A.- AMB L´ENTORN: forma un conjunt unitari amb les cases de Can Pere Antoni, 
amb les quals presenta mitgera per la dreta, també catalogades, amb clau R03. 
Constitueix un conjunt  tipològic amb les possessions de Binissalem que tenen 
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clastra i tafona, així com un conjunt ambiental amb les possessions i 
explotacions agrícoles familiars  amb tafona situades a la zona de muntanya de 
Binissalem. 

     B.- DINS L´EDIFICI: tot el conjunt forma una unitat. 

4.-JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 

Si es compleix tot l’anterior, no cal. 

5.-CONDICIONS DE DIGNITAT A L'EXECUCIÓ: 

El sistema constructiu, els materials d´execució i l´execució en si, 
determinen en gran mesura el tipus. És molt important que qualsevol intervenció 
es realitzi: 

- amb els mateixos materials. 

- amb les mateixes tècniques constructives. 

- amb la mateixa dignitat d´execució. 

- amb els estils dels detalls constructius: acabats de coberta frontals i 
laterals, canals, cisternes, etc. 

6.-OBSERVACIONS: 

- Elements distorsionants:

- El sostre de la part posterior de la tafona, sota les antigues garroferes, 
és modern, de formigó. 

- A l´antiga capella i l’antiga ametllera, s´ha pujat la coberta. L´acabat 
exterior de la zona alçada és una franja referida de color ocre que envolta els 
edificis, entregada als murs existents amb aresta ressortida del gruix del 
referit. 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA 
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.-  IDENTIFICACIÓ 
 

1.-NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 

Can Pere Antoni forma part de l’antiga possessió de Son Gorra. En el s.XVI 
era de la família Villalonga, família molt antiga de Binissalem, domiciliada a 
la possessió fins a principi del s.XIX, quan passaren a Palma. Son Gorra quedà 
dividit a finals del s.XVII i passà a denominar-se Son Gorra i Can Pere Antoni. 
A l’Apeo de 1818 les cases de possessió eren valorades en 250 lliures. Son Gorra 
(Can Pere Antoni) tenia 60 quarterades d’olivar i el patrimoni total valia 9.975 
lliures. L’altra part de Son Gorra, més tard Can Macià, eren 48 quarterades 
d’olivar i 20 d’altres productes, cases valorades en 350 lliures i un total 
patrimonial estimat en 12.256 lliures.  

Aquesta possessió surt documentada al treball de l’Arxiduc (1880) com a 
propietat de D. Andrés Beltrán, amb una extensió de 37 hectàrees. 

2.-AUTORIA: 

 

3.-ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 

Arquitectura popular amb reformes del s.XIX i XX. 

4.-ENTORN O CONTEXT:  

Can Pere Antoni està situat al camí de Bellveure, també anomenat camí des 
Coll d’en Simonet, de Sa Socorrada, de Can Arabí i de Can Dameto. Aquest camí va 
des del poble o des de Sa Pota del Rei cap al nord, en direcció a la possessió 
de Bellveure (R01a) i cap als llocs que s’anomenen en els topònims, amb els 
quals també es coneix el camí. Està ubicat a la franja paral·lela a la Serra de 
Tramuntana, situada més al nord del terme municipal i a 250m d’alçada. Adossades 
a l’esquerra de les cases de Can Pere Antoni hi ha les de Can Macià (R02) i ben 
a prop Ca na Marca (R04) i Bellveure (R01a). Can Pere Antoni és una finca que, 
segons fonts orals, consta d’unes 40 quarterades, dedicades a oliveres, 
garrofers, arbres fruiters i pinar. La vessant ramadera es dedica bàsicament a 
les ovelles i a l’aviram.  

5.-PROPIETAT: 

Germans Barceló Pons.  

6.-DESCRIPCIÓ: 

Conjunt de casa orientada al sudest, tafona, jardí, carrera, corral i hort  i 
edificis auxiliars (sestadors, estable...) adossat a les cases de Can Macià 
(R02). Organització dels elements: el terra sobre el qual s’assenta el conjunt 
està inclinat elevant-se cap al nord. Un jardí envoltat per una paret en verd, 
seguit d’una carrera a un nivell superior, trespolada amb llosetes de pedra viva 
i amb una cisterna, donen pas a la façana principal de la casa. El buc del cos 
principal té forma rectangular amb un cos més petit de planta rectangular que 
sobresurt de la línia de la façana al lateral esquerre. La casa té dues crugies, 
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dos vessants (part del vessant de la crugia posterior és de menor altària que la 
resta) i dues plantes. Adossades a la casa i cap a la dreta, hi observam 
dependències auxiliars i a la part posterior una tafona, altres dependències 
auxiliars, així com el corral i hort. La finca compta amb una cisterna a la 
carrera de la casa, un aljub a la part posterior i un pou. 

Façanes: el frontis del cos principal presenta el mur de pedra en verd amb 
les juntes endinsades i amb les cantoneres de carreus de pedra viva i el ràfec 
de lloses de pedra, canal de zinc i teulada. Obertures: estan disposades de 
forma asimètrica. A la planta baixa i a l’esquerra un portal rodó, amb 
carcanyols, brancals i dovelles de pedra viva, i a la dreta portal allindanat 
amb tres escalons i brancalades de pedra viva; a l’esquerra de cada portal 
finestra rectangular en vertical amb brancalades de pedra viva i ampits 
ressortits; tres pedrissos, un colcador i un parral damunt del portal principal 
completen la planta. Al pis quatre finestres rectangulars en vertical amb 
brancalades i ampits ressortits de pedra viva. 

 El cos de planta rectangular que sobresurt de la línia de la façana té una 
façana  orientada al sudest, a la qual s’accedeix des del camí, travessant la 
zona ajardinada i a través d’una escala. Una altra façana cap a llevant que 
s’obre a la carrera. Té planta baixa, pis i coberta de terrat, amb barana de 
ferro suportada per unes petites pilastres, i amb forma de teulada. El mur és de 
carreu i carreuó de pedra viva, les cantoneres del mateix material i de marès, i 
el ràfec està format per cornisa motllurada. Obertures: a la planta baixa dos 
portals i al pis dues finestres balconeres amb ampits ressortits, tot d’arc molt 
rebaixat amb les brancalades de pedra viva i de marès. 

Interiors: el cos principal té dues crugies, la segona a un nivell més alt 
que la primera, i destaquen diversos portals allindanats de pedra viva, així com 
la bomba i la pica de pedra viva de la cuina. El trespol és de rajola de pols, 
l’embigat és de fusta a escaire de la façana; hi observam una escala a 
l’esquerra de la primera crugia de dos trams a escaire, amb escalons de pedra 
viva poc polida i barana de fusta.  

Tafona: s’hi accedeix des de la segona crugia de la casa o pel corral de la 
part posterior. De planta rectangular, una sola crugia a escaire del frontis,  
d’un sol vessant cap al corral, té les parets de pedra en verd i la coberta de 
taulons i de fibrociment. De l’antiga tafona només resta la biga i part del 
trull o molí de sang. La façana que s’obre al corral és de pedra en verd i té un 
portal allindanat i dues finestres quadrades amb les brancalades de pedra viva.    

7.-INTERVENCIONS: 

A.-GENERALITATS: a una reforma recent de fa uns 16 anys, totes les juntes de 
la façana principal han estat endinsades i algunes canals són de test.  

B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  

8.-USOS: 

A.- ORIGINAL:  habitatge familiar i explotació agrícola i ramadera. 

B.- ACTUAL: habitatge familiar i explotació agrícola i ramadera. 
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9.-ALTRES PROTECCIONS: 

 

10.-BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

G. Martí, 1978: 219. GEM, t.II: 140; t.XIII: 58. A. Pascual; 1997: 147. 
Fodesma, 1998: 19.  

11.-OBSERVACIONS: 

Fonts orals ens informen que la casa ha estat reformada fa uns 16 anys.  
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 

1.-CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 

Característiques tipològiques: 

Volumètriques i urbanístiques: conjunt format per: 

- Casa de planta rectangular amb mitgera pel seu costat esquerre de dues 
crugies en dues plantes. Dos aiguavessos amb vessants cap al frontis i façana 
posterior. Presenta un cos adossat per l´esquerra a davant del frontis, de 
construcció més moderna. 

- Tafona adossada darrera la casa a escaire del frontis, amb accés a la casa 
pujant uns graons a través de dependència de la segona crugia o des del corral.   

-Dependències auxiliars a la dreta de la casa i al darrera.    

- Carrera amb emparrat i cisterna. 

- Corral i hort a la part posterior. 

- Pou i aljub a la part posterior. 

Constructives:

- Edifici amb murs de pedra i terra. Les cantoneres són de peces escairades 
de pedra viva. Mur intermedi i segona crugia elevada per adaptar-se al pendent 
del terreny. Sostres de taulons a escaire del frontis. La coberta és de teula 
àrab. Obertures emmarcades en pedra viva. 

Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura popular amb reformes 
del s.XIX i XX. 

Frontis:  

-Façana: paredat en verd. Composició assimètrica de les obertures, 
distribuint-se en eixos verticals.   

- El ràfec és de lloses de pedra, canal de zinc i volada de teula. 

- Tres pedrissos i un colcador adossats al frontis. 

Obertures:   

Portals: 

- Portal d´entrada rodó amb carcanyol, tot de pedra viva.  

- Portal a la dreta del frontis allindanat, amb les brancalades de pedra 
viva. Damunt tres graons de pedra viva.  

- Portal de la tafona allindanat. 

Finestres:  

- En planta baixa dues finestres a l´esquerra dels portal i quatre en planta 
pis. Rectangulars en vertical amb brancalades de pedra viva i l´ampit ressortit. 
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- Finestres de la tafona quadrades amb les brancalades de pedra viva. 

Interiors: 

- Escala de dos trams a escaire amb els graons de pedra viva poc polida.  

- Cuina amb bomba i pica de pedra viva. 

Tafona: 

- Una crugia a escaire del frontis. Un vessant cap al corral. Secció 
graonada, per adaptar-se al terreny en pendent. Sostre de taulons paral·lels al 
frontis del conjunt i perllongues. 

- S´hi troba la biga i part del trull o molí de sang. 

Altres elements: escut d’estil barroc amb la data de 1762. 

2.-ELEMENTS A SALVAGUARDAR: 

Tots els que li donen el seu valor tipològic i estilístic. 

3.-CONDICIONS D'UNITARIETAT: 

     A.- AMB L´ENTORN: forma un conjunt unitari amb les cases de Can Macià, a les 
que presenta mitgera per l´esquerra, també catalogades, amb clau R02. Constitueix 
un conjunt  tipològic amb les explotacions agrícoles familiars que tenen tafona, 
així com un conjunt ambiental amb les possessions i explotacions agrícoles 
familiars  amb tafona, situades a la zona de muntanya de Binissalem. 

     B.- DINS L´EDIFICI: tot el conjunt forma una unitat. 

4.-JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 

Si es compleix tot l’anterior, no cal. 

5.-CONDICIONS DE DIGNITAT A L'EXECUCIÓ: 

El sistema constructiu, els materials d´execució i l´execució en si, 
determinen en gran mesura el tipus. És molt important que qualsevol intervenció 
es realitzi: 

- amb els mateixos materials. 

- amb les mateixes tècniques constructives. 

- amb la mateixa dignitat d´execució. 

- amb els estils dels detalls constructius: acabats de coberta frontals i 
laterals, canals, cisternes, etc. 

6.-OBSERVACIONS: 

- Elements distorsionants:  

- La coberta de la tafona és de fibrociment. 

- Al frontis les juntes estan endinsades quedant les brancalades ressortides. 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA 
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.-  IDENTIFICACIÓ 
 

1.-NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 

Es tracta d’un predi que va pertànyer a la família Malonda, de Binissalem. En 
el cadastre de 1773 era valorada en 1.700 lliures i pocs anys després fou venuda 
a la família Terrassa, alies Garrover. 

2.-AUTORIA: 

 

3.-ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 

Arquitectura popular. 

4.-ENTORN O CONTEXT:  

Casa de possessió aïllada situada al camí de Bellveure, que va des del poble 
cap a la finca homònima, situada a la falda de la Serra. Té una extensió d’unes 
40 quarterades, i està envoltada per conreus de fruiters, ametllers i oliveres. 
Està vora altres cases catalogades com Can Pere Antoni, Can Macià i Bellveure. 

5.-PROPIETAT: 

Jaume Guasp Coll. 

6.-DESCRIPCIÓ: 

Conjunt format per casa de possessió orientada cap al sudest amb carrera, 
tafona i establa, inscrit en un mateix buc compacte, i un porxo amb forn. 
Presenta un atalussament al capcer dret. La casa és de dues plantes amb dos 
aiguavessos: el del frontis és comú a tot el conjunt, mentre que el de darrere, 
que és més llarg que el primer, està ressortit segons el trams, remarcant la 
ubicació de la tafona, l’establa i la casa. Organització dels elements: el 
conjunt presenta un buc compacte amb carrera al davant.  

Façanes: el frontis presenta distribució simètrica de les obertures, però 
sense tenir en compte cap eix axial, i el sistema constructiu és de pedra i 
terra, paredat en verd,  amb macolins a les juntes. Obertures: planta baixa: 
portal rodó d’accés amb carcanyol, tot de pedra viva amb brancals d’una peça. Al 
seu costats presenta dues finestres de pedra viva amb brancals d’una peça, 
llindes llises i ampits ressortits. La portassa de la tafona està constituïda 
per un arc rebaixat amb brancals de dues peces, mentre que la portassa de 
l’establa per un arc d’ansa-paner amb dovellam de marès i brancals de pedra 
formats per tres peces. A la planta pis hi ha quatre finestres: tres d’elles amb 
la llinda motllurada amb mòssa conopial, ampits ressortits i brancals d’una 
peça; l’altra finestra, damunt la portassa de l’establa, té la llinda, brancals 
i ampitador d’una peça de pedra viva. Adossat al frontis principal hi ha un 
colcador, a la dreta del portal, i un petit pedrís a l’esquerra. Les façanes 
secundàries segueixen el mateix sistema constructiu de materials, predominant el 
massís sobre el buit, amb petits finestrons amb llinda de pedra, excepte al 
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capcer esquerre on hi ha també una porta d’accés a l’establa, amb llinda de 
pedra. 

Cantoneres i ràfec: les cantoneres són de carreus de pedra enqueixalats, 
mentre que el ràfec presenta dues formes: del portal rodó cap a la dreta, és una 
filada de caps de teula girades; del portal rodó cap a l’esquerra és de llivanya 
senzilla. La coberta és de teula àrab. 

Interiors: el cos principal presenta forma de ela amb 3 crugies, excepte a la 
part de la cuina, que n’ocupa dues. La distribució es fa a partir de la sala 
d’entrada, emmacada amb macolins i faixes de pedra viva, que separa les dues 
primeres crugies a partir d’un arc d’ansa-paner de marès amb pilastres de pedra 
viva i capitells motllurats. La primera crugia, a la dreta, dóna pas a una 
habitació; a l’esquerra, a la cuina. La segona crugia, a la dreta, duia, per una 
banda, a l’antiga botiga d’oli amb piques i soll, essent avui dia un bany; i al 
mateix temps dóna pas a l’escala que puja a la planta superior a escaire de dos 
trams, embotida en buc tancat, amb els graons de pedra viva. La tercera crugia 
correspon a les antigues ametllera i garrofera, a l’esquerra i dreta, 
respectivament, essent avui habitacions. La cuina conserva els antics rentadors 
de pedra i un faldar raconer fet de canyissada amb guix, i està completament 
emblaquinada. Des d’aquesta estança s’accedeix a la tafona. 

Tafona: estructurada en L, d’una sola crugia amb vessant cap al frontis amb 
el segon aiguavés més llarg. El trespol en part està empedrat, però també amb 
trams de terra, i el sostrat és de bigades de formigó. Quant al paredat, és de 
pedra vista, amb juntes sense omplir, i amb algunes restes d’emmascarament. S’ 
ha de dir que conserva totes les antigues peces per fer oli: trull, quintar, 
espiga, biga i cavall. Annexa, hi ha una petita habitació a la dreta, que és 
l’antiga pallissa, i l’establa a l’esquerra (actualment cotxeria) que és d’una 
crugia amb les bigues paral·leles al frontis. 

Carrera: oberta per davant, tancada per un petit pedrís, i amb un empedrat 
relativament modern (més o manco té uns vints anys), que en substitueix un altre 
de més antic i de menors dimensions. Com a elements naturals a destacar es poden 
esmentar la presència d’un gran fasser i d’una morera. 

7.-INTERVENCIONS: 

A.-GENERALITATS: reformada aquests darrers anys per l’ arquitecte A. García 
Ruiz. 

B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  

8.-USOS: 

A.- ORIGINAL: habitatge familiar amb explotació agrícola i ramadera. 

B.- ACTUAL: íd.  

9.-ALTRES PROTECCIONS: 

10.-BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

Fodesma, 1998: 19; A. Pascual, 1997: 209. 
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11.-OBSERVACIONS: 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 

1.-CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 

Característiques tipològiques: 

Volumètriques i urbanístiques: conjunt amb un buc compacte format per: 

- Casa aïllada, de planta rectangular amb tres crugies en dues plantes. Dos 
aiguavessos: El que cobreix la primera crugia amb vessant cap al frontis. 
Cobrint les dues crugies posteriors, un aiguavés amb vessant cap a la façana 
posterior. 

- Tafona amb planta en forma de ela adossada a l´esquerra de la casa. Una 
crugia a escaire del frontis amb una planta. Dos aiguavessos en perllongació 
lateral de la coberta de la casa.   

-Antics estables amb una crugia en una planta a escaire del frontis, adossada 
a l´esquerra de la tafona. Dos aiguavessos en perllongació lateral de la coberta 
de la casa i la tafona.    

- Porxo amb forn. 

- Carrera. 

Constructives:

- Edifici amb murs de pedra i terra. Paredat en verd. Les cantoneres són de 
peces escairades de pedra viva. Arc d´ansa-paner amb dovelles de marès i 
pilastres de pedra viva amb el capitell motllurat, al mur intermedi entre la 
primera i la segona crugia. A la casa, sostres de taulons a escaire del frontis. 
A la tafona el sostre és de bigues a escaire del frontis i a les antigues 
estables presenta bigues paral.leles al frontis. La coberta és de teula àrab. 

Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura popular. 

Frontis:  

- -Façana principal: paredat en verd. Composició asimètrica de les obertures, 
distribuint-se amb eixos verticals.   

- El ràfec de la zona de la dreta del frontis és de caps de teula girada, 
canal de zinc i volada de teula. 

- El ràfec de la zona de l´esquerra del frontis és de llivanya, canal de zinc 
i volada de teula. 

- Capcers i façana posterior: composició austera. Petits portals, finestres i 
finestrons amb la llinda de pedra viva distribuïts de forma irregular. Predomini 
del mur sobre les obertures. 
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Obertures:   

Portals: 

- Portal d´entrada rodó amb carcanyol, tot de pedra viva amb els brancals 
d´una peça.  

- Portal de la tafona, rebaixat amb els brancals de dues peces, tot de pedra 
viva. 

- Portals allindanats de les dependències que donen a la zona d’entrada. 

- Portal al capcer d´accés a l´antic estable. Allindanat amb la llinda de 
pedra viva. 

Portasses: 

- A la dreta del frontis portassa dels antics estables d´arc d´ansa-paner amb 
el dovellam de marès i els brancals de tres peces de pedra viva. 

Finestres: rectangulars en vertical, excepte els finestrons.  

- Dues finestres, a banda i banda del portal d´entrada a la casa. Llinda, 
brancals i ampit ressortit d´una peça, tot de pedra viva. 

- Tres finestres al pis, sobre les dues de la planta baixa i el portal de la 
tafona. Llinda amb estilització conopial, brancals d´una peça i ampit ressortit. 

- Finestra sobre la portassa dels estables amb llinda, brancals i ampit de 
pedra viva.   

Interiors: 

- La sala d´entrada amb trespol emmacat amb macolins i faixes de pedra viva.  

- Antiga botiga d´oli amb piques.  

- Cuina amb faldar raconer fet de canyissada i guix i escuradors de pedra 
viva. 

- Antigues ametlleres i garroferes a la tercera crugia. 

- Escala de dos trams a escaire amb els graons de pedra viva. 

Tafona: 

- Trespol en part empedrat. 

- Conserva les antigues peces de fer oli: trull, quintar, espiga, biga i 
cavall. 

Altres elements: 

2.-ELEMENTS A SALVAGUARDAR: 

Tots els que li donen el seu valor tipològic i estilístic. 
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3.-CONDICIONS D'UNITARIETAT: 

     A.- AMB L´ENTORN: forma un conjunt tipològic amb les explotacions agrícoles 
familiars que tenen tafona, així com un conjunt ambiental amb les possessions i 
explotacions agrícoles familiars  amb tafona situades a la zona de muntanya de 
Binissalem. 

     B.- DINS L´EDIFICI: tot el conjunt forma una unitat. 

4.-JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 

Si es compleix tot l’anterior, no cal. 

5.-CONDICIONS DE DIGNITAT A L'EXECUCIÓ: 

El sistema constructiu, els materials d´execució i l´execució en si, 
determinen en gran mesura el tipus. Es molt important que qualsevol intervenció 
es realitzi: 

- amb els mateixos materials. 

- amb les mateixes tècniques constructives. 

- amb la mateixa dignitat d´execució. 

- amb els estils dels detalls constructius: acabats de coberta frontals i 
laterals, canals, cisternes, etc. 

6.-OBSERVACIONS: 

- Elements distorsionants: el sostre de la tafona presenta bigues de formigó. 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA 
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.-  IDENTIFICACIÓ 
 

1.-NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 

El camí des Raiguer ja estava documentat en el s.XV. Cas Torratxo pertanyia a 
la família de Can Quel de Binissalem. 

2.-AUTORIA: 

 

3.-ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 

Arquitectura popular. 

4.-ENTORN O CONTEXT:  

Situat al camí des Raiguer, a la zona nord del municipi, molt proper a altres 
murs d’igual tipologia també catalogats. El seu entorn més immediat és el de 
tancats que circueixen alguns horts amb arbres fruiters com tarongers, així com 
altres parcel·les tancades en paret seca que envolten sembrats d’ametllers i 
algun garrofer. Proper a algunes cases i possessions també catalogades com Can 
Cabrit, la Torre de Can Moranta, Cas Canyeret i la Tafona de Can Marc. 

5.-PROPIETAT: 

Bartomeu Borràs Alorda. 

6.-DESCRIPCIÓ: 

Conjunt format per una casa de vinya amb carrera, dependències auxiliars, pou 
i hort al davant i a la dreta; part de la parcel·la és tancada per un alt mur de 
pedra alineat al camí des Raiguer. 

La casa és aïllada, d’un aiguavés i de dues plantes, i és orientada cap al 
sudest, amb la façana posterior alineada al camí. 

Façanes: el frontis presenta la distribució simètrica de les obertures. Els 
paredats són de pedra i fang amb les juntes plenes i petites pedres incrustades; 
a la separació de planta baixa i pis trobam una franja longitudinal aterracada i 
emblanquinada, a l’altura d’un emparrat. Les altres façanes presenten els 
mateixos materials de construcció que el frontis. Obertures: a la planta baixa, 
el portal d’accés és allindanat, tot de pedra viva, la llinda és d’una peça i 
els brancals de dues peces, presenta també llindar de pedra; a l’esquerra del 
portal hi ha una petita finestra de factura recent; al pis, una finestra central 
amb brancalades de marès, la llinda de tres peces, el brancals de dues peces i 
l’ampit és de pedres; i dos finestrons amb les brancalades de pedres. La façana 
posterior presenta una finestra amb l’ampit de marès d’una sola peça.  

Cantoneres i ràfec: les cantoneres són de grans peces de pedra de diverses 
dimensions i el ràfec és de llivanya de marès; la coberta és de teula àrab. 

Carrera i hort: la carrera presenta el trespol encimentat i un replà de pedra 
davant el portal; és tancada per quatre pilars de pedra i terra, aterracats i 
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emblanquinats, tres d’ells se situen al davant, tancant la carrera i un altre al 
lateral esquerre. A l’esquerra de la casa, adossat al mur de tancament de la 
parcel·la, es troba un pou amb un coll quadrangular de grans peces de pedra 
viva. 

Altres dependències auxiliars: a la dreta de la casa hi ha dues dependències 
auxiliars amb els paredats posteriors de pedra i fang, el frontis de factura 
recent de bloquets de formigó i el sostrat és de fibrociment. 

7.-INTERVENCIONS: 

A.-GENERALITATS:  

B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  

8.-USOS: 

A.- ORIGINAL:  habitatge familiar i explotació agrícola. 

B.- ACTUAL: magatzem d’estris per a les tasques agrícoles. 

9.-ALTRES PROTECCIONS: 

 

10.-BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

Fodesma, 1998: 19. GEM, t. XIV: 162-163. 

11.-OBSERVACIONS: 

El mur de tancament de la parcel·la de Cas Torratxo és també catalogat en 
fitxa a part, la núm. R05b. Aquesta fitxa contempla la protecció de la façana 
exterior. Els interiors no han estat visitats.
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 

1.-CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 

Característiques tipològiques: 

Volumètriques i urbanístiques: conjunt format per: 

- Mur de tancament d´hort amb el camí. Adossat en perllongació a la dreta de 
la casa. Catalogat en fitxa a part amb clau R05b. 

- Casa aïllada, de planta rectangular. Una crugia en dues plantes. Un 
aiguavés amb vessant cap al frontis. Sustentada a la seva façana posterior amb 
mur que separa el conjunt del camí. 

- Dependències auxiliars a la dreta de la casa. 

- Carrera amb emparrat. 

- Hort al davant de la carrera. 

- Pou amb coll de planta quadrangular a la dreta de la casa. Adossat al mur 
de tancament amb el camí.  

Constructives:

- Edifici amb murs de pedra i terra. Les cantoneres són de pedra viva. La 
coberta és de teula àrab.  

- Carrera: amb pilars de pedra i terra, aterracats de suport a l´emparrat. 

- Pou: coll de grans peces de pedra viva. 

Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura popular. 

Frontis:  

- Façana: paredat de pedra i terra amb junta plena i pedretes incrustades. 
Composició simètrica de les obertures. Predomini del mur sobre les obertures. 

- El ràfec és de llivanya, canal de zinc i volada de teula. 

- Franja longitudinal aterracada a l´altura de l’entrega de les barres de 
l´emparrat. 

Obertures:

Portals: 

- Portal d´entrada central allindanat amb llinda d´una peça i brancals de 
dues peces, tot de pedra viva. 

- Finestra central sobre el portal a la primera planta. Rectangular en 
vertical. Llinda de tres peces i brancals de dues peces, tot de marès. 

- Dos finestrons a banda i banda de la finestra central, quadrats amb 
brancalades de pedres.  
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Finestres: rectangulars en vertical. 

- Finestró amb brancalades de marès d´una sola peça a la façana posterior.  

Altres elements: 

2.-ELEMENTS A SALVAGUARDAR: 

Tots els que li donen el seu valor tipològic i estilístic. 

3.-CONDICIONS D'UNITARIETAT: 

     A.- AMB L´ENTORN: forma un conjunt unitari amb el mur que separa el conjunt 
del camí, catalogat amb clau R05b, així com un conjunt tipològic amb els 
habitatges familiars amb explotació agrícola de Binissalem. Constitueix un 
conjunt ambiental amb les edificacions i construccions que donen al camí des 
Raiguer.   

     B.- DINS L´EDIFICI: tot el conjunt forma una unitat. 

4.-JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 

Si es compleix tot l’anterior, no cal. 

5.-CONDICIONS DE DIGNITAT A L'EXECUCIÓ: 

El sistema constructiu, els materials d´execució i l´execució en si, 
determinen en gran mesura el tipus. És molt important que qualsevol intervenció 
es realitzi: 

- amb els mateixos materials. 

- amb les mateixes tècniques constructives. 

- amb la mateixa dignitat d´execució. 

- amb els estils dels detalls constructius: acabats de coberta frontals i 
laterals, canals, etc. 

6.-OBSERVACIONS: 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA 
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.-  IDENTIFICACIÓ 
 

1.-NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 

El camí des Raiguer ja estava documentat en el s.XV. 

2.-AUTORIA: 

 

3.-ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 

Arquitectura popular. 

4.-ENTORN O CONTEXT:  

Situat al camí des Raiguer, a la zona nord del municipi, molt proper a altres 
murs d’igual tipologia també catalogats. El seu entorn més immediat és el de 
tancats que circueixen alguns horts amb arbres fruiters com tarongers; també 
vora seu hi ha altres parcel·les tancades en paret seca que envolten sembrats 
d’ametllers i algun garrofer, així com algunes cases i possessions també 
catalogades com Can Cabrit, la Torre de Can Moranta, Cas Canyeret i la Tafona de 
Can Marc. 

5.-PROPIETAT: 

Bartomeu Borràs Alorda. 

6.-DESCRIPCIÓ: 

Mur de tancament de l’hort de Cas Torratxo. El mur és de paret en verd acabat 
en esquena d’ase i adossat abans i a continuació de la casa de Cas Torratxo 
presenta un petit portalet d’accés allindanat a l’hort. Els paredats són de 
pedra de dimensió mitjancera i morter de calç i terra. El pedreny és en part de 
pedra de color gris i d’altres més maresenques de color vermellós. Presenta una 
cantonera de carreus de pedra viva embotida al mur, propera al portal d’accés a 
la finca. El mur és aproximadament d’uns 35 metres de llargària i 2,30 metres 
d’alçada. 

7.-INTERVENCIONS: 

A.-GENERALITATS:  

B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  

8.-USOS: 

A.- ORIGINAL:  tancament d’hort. 

B.- ACTUAL: tancament d’hort. 

9.-ALTRES PROTECCIONS: 

10.-BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

Fodesma, 1998: 19. GEM, t. XIV: 162-163. 
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11.-OBSERVACIONS: 

La casa de Cas Torratxo és també catalogada en fitxa a part, núm. R05a. Forma 
un conjunt tipològic amb altres murs, del mateix camí, també catalogats amb 
fitxes núm. R06, R07, R08 i R09. Els murs (fitxes amb claus R05b, R06, R07, R08 
i R09) són una fita molt característica del camí des Raiguer, el qual està 
inclòs en el Catàleg dels camins del terme de Binissalem. 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 

1.-CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 

Característiques tipològiques: 

Volumètriques i urbanístiques:  

- Mur de tancament d´hort amb el camí. Adossat en perllongació a la dreta de 
la casa. Té una altària aproximada de 2,30 m.  

- Casa adossada al mur, també catalogada. Es defineix en fitxa a part, amb 
clau R05a. 

Constructives:

- Paret en verd acabada en esquena d´ase. 

Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura popular. 

Frontis:

- Façana: paredat de pedra de dimensió mitjancera, amb morter de calç i 
terra.  

- Cantonera de peces de pedra viva. 

Obertures:

- Portal d´accés a l´hort allindanat.  

Altres elements: 

2.-ELEMENTS A SALVAGUARDAR: 

Tots els que li donen el seu valor tipològic i estilístic. 

3.-CONDICIONS D'UNITARIETAT: 

     A.- AMB L´ENTORN: forma un conjunt unitari amb la casa de Cas Torratxo, 
catalogada amb clau R05a, així com un conjunt unitari i tipològic amb altres murs 
que donen al camí des Raiguer, destacant els també catalogats, amb clau R06, R07, 
R08, R09. Constitueix un conjunt ambiental amb les edificacions i construccions 
que donen al camí des Raiguer. 

     B.- DINS L´EDIFICI:  

4.-JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 

Si es compleix tot l’anterior, no cal. 

5.-CONDICIONS DE DIGNITAT A L'EXECUCIÓ: 

El sistema constructiu, els materials d´execució i l´execució en si, 
determinen en gran mesura el tipus. És molt important que qualsevol intervenció 
es realitzi: 

- amb els mateixos materials. 
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- amb les mateixes tècniques constructives. 

- amb la mateixa dignitat d´execució. 

- amb els estils dels detalls constructius. 

6.-OBSERVACIONS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catàleg 2002                                                                                            Realització A.R.C.A.



CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 
I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE 
LA ZONA RÚSTICA DE BINISSALEM 

 
 

MUR DE CAS TORRATXO
camí des Raiguer,pol. 14, núm. 27

Prot.: A
Ref. Cad.: 0006010

Clau: R05b

 

3.- INFORMACIÓ GRÀFICA 
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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MUR
camí des Raiguer, pol. 14, núm.30

Prot.: A
Ref. Cad.: 0006007

Clau: R06

1.-  IDENTIFICACIÓ 
 

1.-NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 

El camí des Raiguer ja estava documentat en el s.XV. 

2.-AUTORIA: 

 

3.-ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 

Arquitectura popular. 

4.-ENTORN O CONTEXT:  

Situat al camí des Raiguer, a la zona nord del municipi, molt proper a altres 
murs d’igual tipologia també catalogats. El seu entorn més immediat és el de 
tancats que circueixen alguns horts amb arbres fruiters com tarongers, així com 
altres parcel·les tancades en paret seca que envolten sembrats d’ametllers i 
algun garrofer. Proper a algunes cases i possessions també catalogades com Can 
Cabrit, la Torre de Can Moranta, Cas Canyeret i la Tafona de Can Marc. 

5.-PROPIETAT: 

Andrés Pons Alorda. 

6.-DESCRIPCIÓ: 

Mur de tancament d’antic hort. El mur és de paret en verd acabat en forma 
d’esquena d’ase i adossat per l’esquerra a una casa de la mateixa parcel·la.  
Els paredats són de pedra de dimensió  mitjançera i terra, aterracats amb morter 
de calç i terra, i petites pedres incrustades. La pedra és majoritàriament de 
color gris. Presenta a la zona esquerra una obertura, possible antic portalet 
d’accés a l’hort, avui paredada. L’acabament en esquena d’ase és també aterracat 
amb morter de calç i terra. El mur és inclinat cap a la dreta presentant a 
l’arrencament, vora la casa, una alçada d’uns 2 metres i en el seu acabament 
d’1,60 metres. Tot el mur és d’uns 15 metres de llargària. 

7.-INTERVENCIONS: 

A.-GENERALITATS:  

B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  

8.-USOS: 

A.- ORIGINAL:  tancament d’hort. 

B.- ACTUAL: tancament d’hort. 

9.-ALTRES PROTECCIONS: 

10.-BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

Fodesma, 1998: 19. GEM, t. XIV: 162-163. 

 

Catàleg 2002                                                                                            Realització A.R.C.A.



CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 
I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE 
LA ZONA RÚSTICA DE BINISSALEM 

 
 

MUR
camí des Raiguer, pol. 14, núm.30

Prot.: A
Ref. Cad.: 0006007

Clau: R06

11.-OBSERVACIONS: 

El propietari és el que figura a la fitxa cadastral. Forma un conjunt 
tipològic amb altres murs, del mateix camí, també catalogats amb fitxes núm. 
R05b, R07, R08 i R09. Els murs (fitxes amb claus R05b, R06, R07, R08 i R09) són 
una fita molt característica del camí des Raiguer, el qual està inclòs en el 
Catàleg dels camins del terme de Binissalem. 
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MUR
camí des Raiguer, pol. 14, núm.30

Prot.: A
Ref. Cad.: 0006007
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 

1.-CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 

Característiques tipològiques: 

Volumètriques i urbanístiques:  

- Mur de tancament d´hort respecte al camí, amb casa adossada en un extrem. 
D´altura variable entre 2 m al costat de la casa i 1,60 m a l´extrem.  

- Casa adossada en un extrem del mur. 

Constructives:

- Paret en verd acabada en esquena d´ase. 

Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura popular. 

Frontis:

- Façana: paredat de pedra de dimensió mitjancera, majoritàriament de color 
gris i terra. Aterracat amb morter de calç i terra amb pedretes incrustades. 

- Esquena d´ase aterracada amb morter de calç i terra. 

Obertures:

- Portalet d´accés a l´hort actualment paredat.  

Altres elements: 

2.-ELEMENTS A SALVAGUARDAR: 

Tots els que li donen el seu valor tipològic i estilístic. 

3.-CONDICIONS D'UNITARIETAT: 

     A.- AMB L´ENTORN: forma un conjunt unitari i tipològic amb altres murs que 
donen al camí des Raiguer, destacant els també catalogats, amb clau R05b, R07, 
R08, R09. Constitueix un conjunt ambiental amb les edificacions i construccions 
que donen al camí des Raiguer. 

     B.- DINS L´EDIFICI:  

4.-JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 

Si es compleix tot l’anterior, no cal. 

5.-CONDICIONS DE DIGNITAT A L'EXECUCIÓ: 

El sistema constructiu, els materials d´execució i l´execució en si, 
determinen en gran mesura el tipus. És molt important que qualsevol intervenció 
es realitzi: 

- amb els mateixos materials. 

- amb les mateixes tècniques constructives. 
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- amb la mateixa dignitat d´execució. 

- amb els estils dels detalls constructius. 

6.-OBSERVACIONS: 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA 
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 

 

 

Catàleg 2002                                                                                            Realització A.R.C.A.



CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 
I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE 
LA ZONA RÚSTICA DE BINISSALEM 

 
 

MUR
camí des Raiguer, pol. 14, núm. 31

Prot.: A
Ref. Cad.: 0006006

Clau: R07

1.-  IDENTIFICACIÓ 
 

1.-NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 

El camí des Raiguer ja estava documentat en el s.XV. 

2.-AUTORIA: 

 

3.-ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 

Arquitectura popular. 

4.-ENTORN O CONTEXT:  

Situat al camí des Raiguer, a la zona nord del municipi, molt proper a altres 
murs d’igual tipologia també catalogats. El seu entorn més immediat és el de 
tancats que circueixen alguns horts amb arbres fruiters com tarongers, així com 
altres parcel·les tancades en paret seca que envolten sembrats d’ametllers i 
algun garrofer. Proper a algunes cases i possessions també catalogades com Can 
Cabrit, la Torre de Can Moranta, Cas Canyeret i la Tafona de Can Marc. 

5.-PROPIETAT: 

Bartolomé Comas Lladó 

6.-DESCRIPCIÓ: 

Mur de tancament d’antic hort. El mur és de paret en verd acabat en esquena 
d’ase, presenta dos trams de mur amb una casa adossada al mig, tot dintre de la 
mateixa parcel·la. Els paredats són de pedra, de dimensió mitjançera i terra, 
amb la junta plena de ciment. La pedra és majoritàriament de color gris. 
L’acabament en esquena d’ase és en forma triangular també enllestit de ciment. 
El mur és inclinat cap a la dreta presentant a l’arrencament, vora la casa, una 
alçada d’uns 2 metres i en el seu acabament d’1,60 metres. Des del camí, en 
direcció a Alaró, la llargària és d’uns 30 metres a l’esquerra de la casa i de 
18 metres a la dreta. 

7.-INTERVENCIONS: 

A.-GENERALITATS: reforma moderna del mur. 

B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  

8.-USOS: 

A.- ORIGINAL:  tancament d’hort. 

B.- ACTUAL: tancament d’hort. 

9.-ALTRES PROTECCIONS: 

10.-BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

Fodesma, 1998: 19. GEM, t. XIV: 162-163. 
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11.-OBSERVACIONS: 

El propietari és el que figura a la fitxa cadastral. Forma un conjunt 
tipològic amb altres murs, del mateix camí, també catalogats amb fitxes núm. 
R05b, R06, R08 i R09. Els murs (fitxes amb claus R05b, R06, R07, R08 i R09) són 
una fita molt característica del camí des Raiguer, el qual està inclòs en el 
Catàleg dels camins del terme de Binissalem. 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 

1.-CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 

Característiques tipològiques: 

Volumètriques i urbanístiques:  

- Mur de tancament d´hort amb una casa al mig, que el divideix en dos trams. 
D´altura variable entre 2 m al costat de la casa i 1,60 m a l´extrem.  

- Casa adossada al mig del mur. 

Constructives:

- Paret en verd acabada en esquena d´ase. 

Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura popular. 

Frontis:

- Façana: paredat de pedra de dimensió mitjancera, majoritàriament de color 
gris i terra, amb junta plena. 

- Esquena d´ase aterracada.  

Altres elements: 

2.-ELEMENTS A SALVAGUARDAR: 

Tots els que li donen el seu valor tipològic i estilístic. 

3.-CONDICIONS D'UNITARIETAT: 

     A.- AMB L´ENTORN: forma un conjunt unitari i tipològic amb altres murs que 
donen al camí des Raiguer, destacant els també catalogats, amb clau R05b, R06, 
R08, R09. Constitueix un conjunt ambiental amb les edificacions i construccions 
que donen al camí des Raiguer. 

     B.- DINS L´EDIFICI:  

4.-JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 

Si es compleix tot l’anterior, no cal. 

5.-CONDICIONS DE DIGNITAT A L'EXECUCIÓ: 

El sistema constructiu, els materials d´execució i l´execució en si, 
determinen en gran mesura el tipus. És molt important que qualsevol intervenció 
es realitzi: 

- amb els mateixos materials. 

- amb les mateixes tècniques constructives. 

- amb la mateixa dignitat d´execució. 

- amb els estils dels detalls constructius. 
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6.-OBSERVACIONS: 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA 
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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Clau: R08

1.-  IDENTIFICACIÓ 
 

1.-NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 

El camí des Raiguer ja estava documentat en el s.XV. 

2.-AUTORIA: 

 

3.-ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 

Arquitectura popular. 

4.-ENTORN O CONTEXT:  

Situat al camí des Raiguer, a la zona nord del municipi, molt proper a altres 
murs d’igual tipologia també catalogats. El seu entorn més immediat és el de 
tancats que circueixen alguns horts amb arbres fruiters com tarongers; també 
vora seu hi ha altres parcel·les tancades en paret seca que envolten sembrats 
d’ametllers i algun garrofer, així com algunes cases i possessions també 
catalogades com Can Cabrit, la Torre de Can Moranta, Cas Canyeret i la Tafona de 
Can Marc.  

5.-PROPIETAT: 

Mariano Tortajada Navarrete 

6.-DESCRIPCIÓ: 

Mur de tancament d’antic hort amb una casa. El mur és de paret en verd acabat 
en esquena d’ase, presenta dos trams de mur amb una casa adossada al mig, tot 
dintre de la mateixa parcel·la cadastral. Els paredats són de pedra de dimensió 
mitjancera i terra, aterracats amb petites pedres incrustades en el seu primer 
tram i amb la junta plena de ciment en el segon tram, després de la casa. La 
pedra és majoritàriament de color gris. L’acabament en esquena d’ase és també 
aterracat amb morter de calç i terra amb alguns adobats de ciment i grava en el 
primer tram, mentre que a la dreta és enllestit de ciment. El mur és d’uns 2 
metres d’alçada i en el primer tram se situa a escaire del camí, formant angle 
recte amb un altre camí secundari. Des del camí en direcció a Alaró, la 
llargària és d’uns 21 metres, a la zona que fa escaire, a l’esquerra de la casa 
i de 5 metres a la dreta. 

7.-INTERVENCIONS: 

A.-GENERALITATS:  

B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  

8.-USOS: 

A.- ORIGINAL: tancament d’hort.  

B.- ACTUAL: tancament d’hort. 

9.-ALTRES PROTECCIONS: 
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10.-BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

Fodesma, 1998: 19. GEM, t. XIV: 162-163. 

11.-OBSERVACIONS: 

El propietari és el que figura a la fitxa cadastral. Forma un conjunt 
tipològic amb altres murs, del mateix camí, també catalogats amb fitxes núm. 
R05b, R06, R07 i R09. Els murs (fitxes amb claus R05b, R06, R07, R08 i R09) són 
una fita molt característica del camí des Raiguer, el qual està inclòs en el 
Catàleg dels camins del terme de Binissalem. 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 

1.-CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 

Característiques tipològiques: 

Volumètriques i urbanístiques:  

- Mur de tancament d´hort amb dos trams a escaire a la cruïlla de camins, 
d’altura aproximada de 2 m.  

- Casa adossada al mig d´un tram. 

Constructives:

- Paret en verd acabada en forma d´esquena d´ase. 

Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura popular. 

Frontis:

- Façana: paredat de pedra de dimensió mitjancera, majoritàriament de color 
gris i terra. Aterracat amb morter de calç i terra en un costat de la casa.  

- Esquena d´ase aterracada amb morter de calç i terra en un costat de la 
casa.  

Altres elements: 

2.-ELEMENTS A SALVAGUARDAR: 

Tots els que li donen el seu valor tipològic i estilístic. 

3.-CONDICIONS D'UNITARIETAT: 

     A.- AMB L´ENTORN: forma un conjunt unitari i tipològic amb altres murs que 
donen al camí des Raiguer, destacant els també catalogats, amb clau R05b, R06, 
R07, R09. Constitueix un conjunt ambiental amb les edificacions i construccions 
que donen al camí des Raiguer. 

     B.- DINS L´EDIFICI:  

4.-JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 

Si es compleix tot l’anterior, no cal. 

5.-CONDICIONS DE DIGNITAT A L'EXECUCIÓ: 

El sistema constructiu, els materials d´execució i l´execució en si, 
determinen en gran mesura el tipus. És molt important que qualsevol intervenció 
es realitzi: 

- amb els mateixos materials. 

- amb les mateixes tècniques constructives. 

- amb la mateixa dignitat d´execució. 

- amb els estils dels detalls constructius. 
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6.-OBSERVACIONS: 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA 
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.-  IDENTIFICACIÓ 
 

1.-NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 

El camí des Raiguer ja estava documentat en el s.XV. 

2.-AUTORIA: 

 

3.-ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 

Arquitectura popular. 

4.-ENTORN O CONTEXT:  

Situat al camí des Raiguer, a la zona nord del municipi, molt proper a altres 
murs d’igual tipologia també catalogats. El seu entorn més immediat és el de 
tancats que circueixen alguns horts amb arbres fruiters com tarongers; també 
vora seu hi ha altres parcel·les tancades en paret seca que envolten sembrats 
d’ametllers i algun garrofer, així com algunes cases i possessions també 
catalogades com Can Cabrit, la Torre de Can Moranta, Cas Canyeret i la Tafona de 
Can Marc. 

5.-PROPIETAT: 

Bernardo Comas Sastre. 

6.-DESCRIPCIÓ: 

Mur de tancament d’antic hort amb una casa. El mur és de paret en verd acabat 
en esquena d’ase, presenta dos trams de mur amb una casa i altres dependències 
adossades al mig, tot dintre de la mateixa parcel·la i alineat al camí; part del 
mur segueix la parcel·la a escaire i s’alinea a un camí secundari situat a la 
dreta. Els paredats són de pedra de dimensió mitjancera i terra, amb la junta 
plena de ciment. La pedra és majoritàriament de color gris. L’acabament en 
esquena d’ase és enllestit de ciment. El mur és d’uns 2,20 metres d’alçària. Des 
del camí, en direcció a Alaró, la llargària del mur és d’uns 6 metres, a 
l’esquerra de la casa, i d’uns 20 metres a la dreta. 

 

7.-INTERVENCIONS: 

A.-GENERALITATS: reforma recent del mur. 

B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  

8.-USOS: 

A.- ORIGINAL: tancament d’hort. 

B.- ACTUAL: tancament d’hort. 

9.-ALTRES PROTECCIONS: 
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10.-BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

Fodesma, 1998: 19. GEM, t. XIV: 162-163. 

11.-OBSERVACIONS: 

El propietari és el que figura a la fitxa cadastral. Forma un conjunt 
tipològic amb altres murs, del mateix camí, també catalogats amb fitxes núm. 
R05b, R06, R07 i R08. Els murs (fitxes amb claus R05b, R06, R07, R08 i R09) són 
una fita molt característica del camí des Raiguer, el qual està inclòs en el 
Catàleg dels camins del terme de Binissalem. 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 

1.-CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 

Característiques tipològiques: 

Volumètriques i urbanístiques:  

- Mur de tancament d´hort amb dos trams a escaire a la cruïlla de camins, amb 
altura aproximada de 2,20 m.  

- Casa adossada al mig d´un tram. 

Constructives:

- Paret en verd acabada en esquena d´ase. 

Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura popular. 

Frontis:

- Façana: paredat de pedra de dimensió mitjancera, majoritàriament de color 
gris i terra, amb junta plena. 

- Esquena d´ase aterracada.  

Altres elements: 

2.-ELEMENTS A SALVAGUARDAR: 

Tots els que li donen el seu valor tipològic i estilístic. 

3.-CONDICIONS D'UNITARIETAT: 

     A.- AMB L´ENTORN: forma un conjunt unitari i tipològic amb altres murs que 
donen al camí des Raiguer, destacant els també catalogats amb clau R05b, R06, 
R07, R08. Constitueix un conjunt ambiental amb les edificacions i construccions 
que donen al camí des Raiguer. 

     B.- DINS L´EDIFICI:  

4.-JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 

Si es compleix tot l’anterior, no cal. 

5.-CONDICIONS DE DIGNITAT A L'EXECUCIÓ: 

El sistema constructiu, els materials d´execució i l´execució en si, 
determinen en gran mesura el tipus. És molt important que qualsevol intervenció 
es realitzi: 

- amb els mateixos materials. 

- amb les mateixes tècniques constructives. 

- amb la mateixa dignitat d´execució. 

- amb els estils dels detalls constructius. 
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6.-OBSERVACIONS: 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA 
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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Ref. Cad.: 0011001
Clau: R10

1.-  IDENTIFICACIÓ 
 

1.-NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 

El camí des Raiguer ja estava documentat en el s.XV. 

2.-AUTORIA: 

 

3.-ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 

Arquitectura popular. 

4.-ENTORN O CONTEXT:  

Caseta ubicada en el camí des Raiguer, també anomenat camí de Can Canyeret 
(R11), camí de Can Cabrit (R14) i camí de la Torre (R13). Des de Sa Pota del Rei 
en direcció oest trobam les finques de les quals pren els topònims i que a més 
formen part d’aquest catàleg juntament amb altres com Cas Torratxo (R05a) i el 
Mur de Cas Torratxo (R05b), el Mur des camí des Raiguer (R06, R07, R08), el Mur 
de Cas Senyoret (R09) i la tafona de la Torre de Can Marc (R12). Aquest camí 
està ubicat a la franja paral·lela a la Serra de Tramuntana, més al nord de tot 
el terme municipal de Binissalem i a 250m d’altura.  

5.-PROPIETAT: 

Maria Pol Munar. 

6.-DESCRIPCIÓ: 

Conjunt format per caseta, sínia i safareig, en una finca tancada per un mur 
en part de pedra en verd, aterracat i en part de paret seca, i on abunden els 
tarongers, ametllers, i hi ha alguna figuera. La caseta, aïllada, està orientada 
cap al sudest i dóna l’esquena al camí des Raiguer. Està formada per un cos 
principal i dos porxets adossats, un a l’esquerra i un a la dreta. El cos 
principal és de planta rectangular i té planta baixa i porxo, una sola crugia i 
un sol vessant cap al frontis. Els cossos afegits són de factura molt senzilla i 
tenen els vessants un cap a llevant i un cap a ponent. Els murs són de pedra en 
verd i al cos principal les cantoneres són de carreus de pedra viva, en part. 
Les cobertes són de teules.  

Façana: des del camí observam dues obertures a la planta baixa, un portal 
allindanat i una finestra rectangular en vertical a l’esquerra. Una porxada de 
factura molt senzilla, feta de troncs que s’alcen damunt un pedrís, taulons i 
teules, cobreix el portal principal i cega part del finestró del porxo que se 
situa sobre aquest portal. El ràfec està format per canal de zinc i volada de 
teula.  

Sínia: amb els murs de pedra en verd, conserva la mota i part de l’engranatge 
metàl·lic. 
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Safareig: situat just devora la sínia i adossat al mur que tanca la finca, 
els seus murs presenten forma atalussada i són de pedra en verd amb les 
cantoneres de marès. 

7.-INTERVENCIONS: 

A.-GENERALITATS:  

B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  

8.-USOS: 

A.- ORIGINAL: habitatge familiar i explotació agrícola.  

B.- ACTUAL: explotació agrícola. 

9.-ALTRES PROTECCIONS: 

 

10.-BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

G. Martí, 1978: 208. GEM, t.II: 140; t.XIV: 162-163. Fodesma, 1998: 19. 

11.-OBSERVACIONS: 

Aquesta fitxa contempla la protecció de façana exterior. Els interiors no han 
estat visitats.  

El propietari és el que figura a la fitxa cadastral. 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 

1.-CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 

Característiques tipològiques: 

Volumètriques i urbanístiques: conjunt format per: 

- Casa aïllada de planta rectangular. Una crugia en planta baixa i porxos. Un 
aiguavés amb vessants cap al frontis. 

- Dos porxos adossats a la casa. 

- Sínia. 

- Safareig. 

Constructives:

- Edifici amb murs de pedra paredat en verd. Les cantoneres son de pedra 
viva. La coberta és de teula àrab. 

- Cossos adossats de factura molt senzilla. 

- Safareig amb murs atalussats de pedra en verd amb cantoneres de marès. 

- Sínia amb els murs de pedra en verd. 

Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura popular. 

Frontis:  

- Façana: composició molt austera i asimètrica de les obertures. Presenta 
porxada damunt el portal.  

- El ràfec és de canal de zinc i volada de teula. 

Obertures:

Portals: 

- Portal d´entrada allindanat. 

Finestres:  

- Finestra en planta baixa rectangular en vertical. 

- Finestró als porxos cegat, en part, per la porxada adossada al frontis.  

Altres elements: 

- La sínia conserva la mota i part de l´engranatge metàl·lic. 

2.-ELEMENTS A SALVAGUARDAR: 

Tots els que li donen el seu valor tipològic i estilístic. 
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3.-CONDICIONS D'UNITARIETAT: 

     A.- AMB L´ENTORN: forma un conjunt ambiental amb les edificacions i 
construccions que donen al camí del Raiguer. Forma un conjunt tipològic amb les 
casetes d’ús temporal per a les tasques agrícoles de Binissalem.      

     B.- DINS L´EDIFICI: tot el conjunt forma una unitat. 

4.-JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 

Si es compleix tot l’anterior, no cal. 

5.-CONDICIONS DE DIGNITAT A L'EXECUCIÓ: 

El sistema constructiu, els materials d´execució i l´execució en si, 
determinen en gran mesura el tipus. És molt important que qualsevol intervenció 
es realitzi: 

- amb els mateixos materials. 

- amb les mateixes tècniques constructives. 

- amb la mateixa dignitat d´execució. 

- amb els estils dels detalls constructius: acabats de coberta frontals i 
laterals, etc. 

6.-OBSERVACIONS: 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA 
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.-  IDENTIFICACIÓ 
 

1.-NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 

El camí des Raiguer ja estava documentat en el s.XV. Cas Canyeret era de la 
família Malonda i fou venuda a Antoni Bennàssar alies ‘Caloias’ a 1802 per 1.600 
lliures. 

2.-AUTORIA: 

 

3.-ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 

Arquitectura popular. 

4.-ENTORN O CONTEXT:  

Casa ubicada en el camí des Raiguer, també anomenat camí de Can Canyeret, 
camí de Can Cabrit (R14) i camí de la Torre (R13). Des de Sa Pota des Rei en 
direcció oest trobam les finques de les quals pren els topònims i que a més 
formen part d’aquest catàleg juntament amb altres com la fitxa R10, Cas Torratxo 
(R05a) i el mur de Cas Torratxo (R05b), el mur des camí des Raiguer (R06, R07, 
R08), el mur de Cas Senyoret(R09) i la tafona de la Torre de Can Marc (R12). 
Aquest camí està ubicat a la franja paral·lela a la Serra de Tramuntana, situada 
més al nord respecte de tot el terme municipal de Binissalem i a 250m d’altura.  

5.-PROPIETAT: 

Daniel Beltran Morro. 

6.-DESCRIPCIÓ: 

Conjunt format per casa, carrera i dependències auxiliars, ubicat en una 
finca tancada amb paret seca, on destaquen arbres grans com pins, xipresos, 
fassers, però també ametllers i altres. Aquesta finca està elevada i es va 
elevant més a mesura que s’avança des de l’entrada pel camí del Raiguer cap a 
l’interior. La casa, aïllada,  està orientada cap al sud i davant ella s’observa 
una carrera. Està formada per un cos principal i dos porxets adossats, un a 
l’esquerra i un a la dreta. El cos principal és de planta rectangular i té 
planta baixa i pis, dues crugies i dos vessants, un cap al frontis i un cap a la 
part posterior. Els murs són de carreuó amb les cantoneres de pedra viva i de 
marès.  El cos adossat de l’esquerra és de pedra en verd, té una sola crugia i 
una coberta de teules amb el vessant cap a ponent. El cos de la dreta és de 
marès, té una sola crugia i coberta plana. 

Façana: al cos principal les obertures són a la planta baixa, portal central 
d’arc rebaixat amb les brancalades de pedra viva i a cada banda una finestra 
rectangular en vertical; al pis una finestra balconera central amb l’ampit 
ressortit i a cada banda una finestra rectangular en vertical, de diferent 
proporció, més petites que les de la planta. Les cinc finestres tenen les 
brancalades pintades de blanc.  El ràfec està format per dues llivanyes, canal 
de zinc i caps de teula. El porxo de l’esquerra té una portassa d’arc d’ansa-
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paner i una finestra de sostre a sobre; el porxo de la dreta té una portassa 
allindanada.  

7.-INTERVENCIONS: 

A.-GENERALITATS:  

B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  

8.-USOS: 

A.- ORIGINAL: habitatge familiar i explotació agrícola.  

B.- ACTUAL: habitatge familiar i explotació agrícola.  

9.-ALTRES PROTECCIONS: 

 

10.-BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

G. Martí, 1978: 208. GEM, t.II: 140. Fodesma, 1998: 19. A. Pascual, 1997. 

11.-OBSERVACIONS: 

Aquesta fitxa contempla la protecció de façana exterior. Els interiors no han 
estat visitats. 

El propietari és el que figura a la fitxa cadastral. 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 

1.-CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 

Característiques tipològiques: 

Volumètriques i urbanístiques: conjunt format per: 

- Casa aïllada de planta rectangular. Dues crugies en dues plantes. Dos 
aiguavessos amb vessants cap al frontis i cap a la façana posterior. 

- Dos cossos adossats un a cada  capcer. El de l´esquerra amb vessant cap a 
l’esquerra. El de la dreta amb coberta plana. Dependències auxiliars . 

- Carrera. 

Constructives:

- Edifici amb murs de pedra i terra, façana paredada de carreuó. Les 
cantoneres són de pedra viva i marès. La coberta és de teula àrab. 

- Cos adossat a l´esquerra de pedra en verd. Cos adossat a la dreta de marès. 

Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura popular. 

Frontis:  

- Façana: paredat de carreuó. Composició simètrica de les obertures.  

- El ràfec és de dues llivanyes, canal de zinc i volada de teula 

Obertures:

Portals: 

- Portal d´entrada central amb arc rebaixat amb les brancalades de pedra 
viva. 

Portasses: 

- Al cos adossat a l´esquerra portassa d´arc d´ansa-paner. 

- Al cos adossat a la dreta, portassa allindanada. 

- Finestra balconera central a la primera planta amb l´ampit ressortit. 

Finestres: Rectangulars en vertical. 

- Dues en planta baixa i dues en planta pis, a banda i banda de l´eix 
central. 

- Damunt la portassa del cos adossat a l´esquerra, finestra de sostre.  

Altres elements: 

2.-ELEMENTS A SALVAGUARDAR: 

Tots els que li donen el seu valor tipològic i estilístic. 
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3.-CONDICIONS D'UNITARIETAT: 

     A.- AMB L´ENTORN: forma un conjunt tipològic amb els habitatges familiars 
amb explotació agrícola de Binissalem. 

     B.- DINS L´EDIFICI: tot el conjunt forma una unitat. 

4.-JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 

Si es compleix tot l’anterior, no cal. 

5.-CONDICIONS DE DIGNITAT A L'EXECUCIÓ: 

El sistema constructiu, els materials d´execució i l´execució en si, 
determinen en gran mesura el tipus. És molt important que qualsevol intervenció 
es realitzi: 

- amb els mateixos materials. 

- amb les mateixes tècniques constructives. 

- amb la mateixa dignitat d´execució. 

- amb els estils dels detalls constructius: acabats de coberta frontals i 
laterals, canals, etc. 

6.-OBSERVACIONS: 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA 
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.-  IDENTIFICACIÓ 
 

1.-NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 

El camí des Raiguer ja estava documentat en el s.XV. A època medieval la 
Torre de Can Marc, formava part de l’original possessió de la Torre, que abans 
de ser dividida era molt extensa i estava entre Binissalem i Alaró, ocupant 
terres dels dos termes. Al llarg dels segles fou dividida diverses vegades i 
cada porció rebé un nom per diferenciar-la. El topònim estava format per la 
Torre més el nom o malnom del propietari. Així la Torre de Can Marc era dels 
Salom de la Torre “Marc” que van adquirir aquestes terres en el segle XVI. En el 
segle XVII eren propietat de l’honor Marc Salom de la Torre. Hi van viure fins a 
final del XVII, que es van domiciliar al poble de Binissalem En el XVIII passà a 
l’honor Melcion Salom de la Torre. El 1744 la Torre tenia 29 quarterades 
d’olivar i una de vinya, cases, tafona i safareig d’oli. Aquesta família va 
reunir un gran patrimoni gràcies a la política matrimonial d’emparentar-se amb 
famílies riques de Binissalem: els Llorenç en el s. XVII, els Gelabert i els 
Terrasa en el segle XVIII,i els Amengual i els Antic en el s. XIX. El 1773 la 
Torre era de l’honor Joan Salom de la Torre, la família del qual es trobava 
entre els propietaris més poderosos de Binissalem. El seu patrimoni es mantingué 
intacte fins a final del s. XIX.  

2.-AUTORIA: 

 

3.-ASDCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 

Arquitectura popular(s.XVII-XIX). 

4.-ENTORN O CONTEXT:  

Tafona i cases de possessió situades en el camí des Raiguer, també anomenat 
camí de Can Canyeret, camí de Can Cabrit i camí de la Torre. Aquest camí està 
ubicat a la franja paral·lela a la Serra de Tramuntana, més al nord respecte de 
tot el terme municipal de Binissalem i a 250 m. d’altària. Molt properes a la 
Tafona de Can Marc hi ha la Torre de Can Moranta i les cases de possessió de Can 
Cabrit, catalogades amb fitxes núm. R13 i R14; també desde Sa Pota del Rei en 
direcció oest trobam altres cases i elements catalogats com Cas Torratxo i el 
Mur de Cas Torratxo (fitxes núm. R05a i R05b), diversos murs de tancament d’hort 
(fitxes núm. R06, R07, R08 i R09) i Can Canyeret (fitxa núm. R11). 

5.-PROPIETAT: 

Llorenç Arrom Ferrer. 

6.-DESCRIPCIÓ: 

Aquesta fitxa sols contempla la protecció de la Tafona, encara que remarcam 
els elements més interessants de la casa i l’entorn. 
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Tafona  que forma part d’un antic conjunt, actualment molt reformat, integrat 
a més per cases de possessió amb carrera, dependències auxiliars i corral a la 
part posterior. 

Les cases són aïllades i es troben orientades cap al sudest, són de dues 
plantes i dos aiguavessos amb vessant cap al frontis. La tafona és d’un aiguavés 
vessant cap al lateral dret. Organització del elements: les cases presenten 
carrera al davant, una dependència auxiliar d’una planta adossada a l’esquerra, 
un porxo de factura recent a la dreta i la tafona, que es troba retirada i a 
escaire respecte de la casa; el conjunt d’edificacions forma un buc en forma de 
ela girada cap a la dreta, que envolten un antic corral. 

Tafona: és d’una planta, a escaire respecte de la casa amb l’accés  per un 
capcer i a la part posterior presenta una pujada en alçària de les cobertes que 
són de teula àrab. Façanes: els paredats són de pedra i terra amb la junta de 
ciment sense aterracar i cantoneres de pedra viva. Obertures: l’accés principal 
presenta un ample portal allindanat amb la llinda d’una peça i brancals de dues 
peces, tot de pedra viva; sobre el portal hi ha un petit finestró i les 
brancalades són quatre peces quadrangulars de pedra. Interiors: la tafona 
presenta un trespol natural, el sostrat és de taulons de fusta paral·lels al 
frontis de la casa i una gran biga central de llenyam sostinguda per permòdols 
situada a escaire del frontis de la casa; els interiors conserven els estris 
propis de les tafones: trull, piques de pedra, espires, etc. Al fons hi ha dos 
portals allindanats que s’obren als antics magatzems d’oliva. 

Altres façanes: tots els paredats de les cases, i altres dependències són de 
pedra i terra amb la junta de ciment sense aterracar; el frontis i la 
dependència auxiliar de l’esquerra presenten les parets atalussades amb 
contraforts de carreus de pedra viva a les cantoneres i un altre a la dreta del 
portal d’accés. El ràfec és una canal d’obra sostinguda sobre peces de pedra que 
vessa cap a la dreta. Les cobertes són de teula àrab. Obertures: a la planta 
baixa, el portal d’accés, rodó, sense carcanyol amb dovellam de pedra viva i 
brancals de carreus també de pedra, una portassa rodona amb brancals i dovellam 
de pedra i una finestra amb les brancalades d’una peça, la llinda amb 
estilització conopial i l’ampit motllurat i ressortit, tot de pedra viva; al 
pis, dues finestres d’iguals brancalades que la de baix. Totes les finestres 
presenten la proporció mallorquina rectangular en vertical. 

Interiors: cal destacar que els sostrats de la casa són de voltes d’aresta 
amb ornamentacions escultòriques a les claus de volta. 

7.-INTERVENCIONS: 

A.-GENERALITATS: reforma de factura recent de totes les cases i façanes. El 
porxo lateral de la casa és nou. 

B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  

8.-USOS: 

A.- ORIGINAL: tafona: producció d’oli i habitatge familiar.  

B.- ACTUAL: tafona en desús i habitatge familiar. 
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9.-ALTRES PROTECCIONS: 

 

10.-BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

A. Pascual, 1997: 22, 31, 34, 61, 107-108, 167-168, 196-197, 240-245, 261-
262. Fodesma, 1998: 19. GEM, t. XIV: 162-163. 

11.-OBSERVACIONS: 

La coberta de la tafona està en mal estat. El trull de la tafona du inscrita 
la data de 1839. 

Cal destacar per la seva antiguitat, l’arc i el coll de cisterna, tot de 
pedra viva, situats a l’antic corral, avui empedrat, a la part posterior de la 
casa. 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 

1.-CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 

Característiques tipològiques: 

Volumètriques i urbanístiques: antic conjunt format per: 

- Tafona: Una crugia adossada a la dreta de la casa a escaire del frontis, 
retirada respecte a la casa, amb un vessant cap al costat dret. Presenta 
magatzems auxiliars al fons. 

- Casa aïllada de dues crugies en dues plantes i dos aiguavessos amb vessant 
cap al frontis i façana posterior. 

- Cos auxiliar adossat a l´esquerra de les edificacions, d´una planta.   

- Carrera d´accés a davant del conjunt. 

- Antic corral al darrera de les cases i a l´esquerra del buc de la tafona. 

Constructives:

- Edifici amb murs de pedra i terra. Les cantoneres són de pedra viva. La 
coberta és de teula àrab. 

- Sostrat a l´entrada de la casa amb dues voltes d´aresta. 

- Paret  atalussada  amb  contraforts  al frontis del cos principal i 
dependència auxiliar de l´esquerra. 

Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura popular (s. XVII–XIX). 

Tafona: 

- Una planta d´una crugia a escaire de la casa. El frontis és format per un 
capcer. A la part posterior presenta una major alçada de la coberta. 

- Sostre de taulons paral·lels al frontis i permòdols.  

- Portal al frontis allindanat amb la llinda d´una peça de pedra viva 

- Finestrons quadrats amb brancalades d´una peça de pedra viva. 

- Conserva els estris propis de les tafones: trull, piques de pedra, espires, 
etc. 

Frontis:  

- - Façana: Composició asimètrica de les obertures.   

- El ràfec és una canal d´obra i volada de teula. 

Obertures:   

Portals: 

- Portal d´accés rodó sense carcanyol, amb dovelles de pedra pedra viva. Els 
brancals són de carreus de pedra.  
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Portasses: 

- Portassa rodona al cos auxiliar de l´esquerra amb brancals i dovellam de 
pedra. 

Finestres:  

- Rectangulars en vertical, la llinda amb estilització conopial i brancals 
d´una peça, ampit ressortit, tot de pedra viva. 

Interiors: 

- Ornamentacions escultòriques a les claus de volta de la casa.  

Altres elements: arc i coll de cisterna a l’antic corral. 

2.-ELEMENTS A SALVAGUARDAR: 

Tots els que li donen el seu valor tipològic i estilístic. 

3.-CONDICIONS D'UNITARIETAT: 

     A.- AMB L´ENTORN: forma un conjunt ambiental amb les possessions i 
explotacions agrícoles situades a la zona de muntanya de Binissalem. Constitueix 
un conjunt tipològic amb les explotacions agrícoles amb habitatge familiar que 
tenen tafona de Binissalem.    

     B.- DINS L´EDIFICI:  

4.-JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 

És prioritari adobar la coberta de la tafona. 

5.-CONDICIONS DE DIGNITAT A L'EXECUCIÓ: 

El sistema constructiu, els materials d´execució i l´execució en si, 
determinen en gran mesura el tipus. És molt important que qualsevol intervenció 
es realitzi: 

- amb els mateixos materials. 

- amb les mateixes tècniques constructives. 

- amb la mateixa dignitat d´execució. 

- amb els estils dels detalls constructius: acabats de coberta frontals i 
laterals, canals, etc. 

6.-OBSERVACIONS: 

- L´acabat del paredat de les façanes, amb la junta de ciment és de factura 
recent. 

- Porxos al frontis entre la casa i la tafona en planta baixa i pis, de 
factura recent. 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA 
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.-  IDENTIFICACIÓ 
 

1.-NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 

El camí des Raiguer ja estava documentat en el s.XV. A l’època medieval la 
Torre de Can Moranta formava part de l’original possessió coneguda com Son Manet 
de la Torre, dividida el 1477 entre els germans Jaume, Vicenç i Joan Bestard; la 
divisió creà diverses branques, les majors denominades de la Torre en referència 
al lloc d’on provenien; abans de ser dividida era molt extensa i estava situada 
entre Binissalem i Alaró, ocupant terres dels dos termes. Al llarg dels segles 
fou dividida diverses vegades i cada porció rebé un nom per diferenciar-la. El 
topònim estava format per la Torre més el nom o malnom del propietari, així la 
Torre de Can Moranta era dels Moranta de la Torre i el 1576 ja n’eren 
propietaris, concretament de Mossèn Tomàs Moranta i es valorà en 3000 lliures. 
El 1685 ja tenien com a posada a Binissalem Can Moranta de la Torre situada al 
carrer des Fang, núm. 1. El 1728 n’era propietari l’honor Joan Moranta de la 
Torre i Muntaner i tenien terres, cases amb corral, tafona i cup. El 1773 era 
del seu fill, l’honor Antoni Moranta de la Torre i Muntaner i encara tenien el 
seu domicili a la possessió. En el s. XIX, els Moranta ja residien al poble de 
Binissalem. L’any 1845 comencen a vendre porcions de terra de la Torre encara 
que els seus descendents conserven les cases.  

2.-AUTORIA: 

 

3.-ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 

Arquitectura popular (S. XV-XIX). La torre de defensa és d’època medieval. 

4.-ENTORN O CONTEXT:  

Cases de possessió situades en el camí des Raiguer, també anomenat camí de 
Can Canyeret, camí de Can Cabrit i camí de la Torre (aquest agafà el nom 
d’aquestes cases catalogades). Aquest camí està ubicat a la franja paral·lela a 
la Serra de Tramuntana, més al nord respecte de tot el terme municipal de 
Binissalem i a 250m d’alçada. Veïnada i fent mitgera esquerra amb a la Torre de 
Can Moranta hi ha les cases de possessió de Can Cabrit, catalogades amb fitxa 
núm. R14; també des de Sa Pota del Rei en direcció oest trobam altres cases i 
elements catalogats com Cas Torratxo i el Mur de Cas Torratxo (fitxes núm. R05a 
i R05b), diversos murs de tancament d’hort (fitxes núm. R06, R07, R08 i R09) i 
la Tafona de la Torre de Can Marc (fitxa núm. R12). 

5.-PROPIETAT: 

Joan Morante. 

6.-DESCRIPCIÓ: 

Conjunt format per cases de possessió amb antiga torre de defensa, altres 
dependències i corral _avui ajardinat_ a la part posterior. 
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Les cases orientades cap al sudest, són de dos aiguavessos, tres plantes en 
el primer aiguavés que vessen cap al jardí; el segon aiguavés és de dues plantes 
amb terrat. Organització dels elements: les cases formen un buc en L girada cap 
a la dreta, són entre mitgeres i estan retirades respecte del camí i presenten 
al davant un petit tancat per pedrissos de pedra viva i quatre pilastres de 
marès capcimades per una bolla; tot és tancat amb reixa de ferro i presenta 
ajardinament amb xipresos a l’interior; a la dreta del frontis hi ha romanalles 
d’una antiga torre; a la part posterior hi ha l’antic corral, avui ajardinat amb 
diversos fassers. 

Façanes: el frontis presenta un enllestit aterracat amb morter de calç i 
petites pedres incrustades. Obertures: presenten la distribució simètrica; a la 
planta baixa, el portal d’accés és allindanat amb la llinda d’una peça i els 
brancals són dues pilastres amb els capitells motllurats, tot de pedra; a més hi 
ha dos finestrons amb esplandit, les brancalades dels quals són de quatre peces 
de pedra viva. A la planta noble, sobre el portal, una finestra balconera amb  
balustrada de pedra, barroca, i la llinda de la finestra balconera, d’una peça i 
de pedra; i dues finestres rectangulars en vertical amb la llinda i brancalades 
d’una peça, de pedra viva i amb els ampits ressortits i motllurats; a la planta 
porxo, una finestra balconera amb una gran mènsula de pedra i una corriola a 
sobre, i dos finestrons amb esplandit i les brancalades de pedra, de quatre 
peces. Cantoneres i Ràfec: les cantoneres són de carreus escairats de pedra viva 
i el ràfec és una cornisa motllurada de pedra i una doble filada de teules 
pintades; és destacable el conjunt de teules pintades per la seva diversitat 
temàtica: inscripcions, heràldica, torre, elements decoratius vegetals, símbols, 
astres, i les dates de “1668” i “1541”. Les cobertes de la zona de la torre són 
de teula àrab nova, mentre que la del primer aiguavés de la casa és de teula 
plana acanalada. 

Interiors: la casa és de dues crugies. Destaca la porta d’entrada per la seva 
dimensió i bon fustam; el trespol de l’entrada és de grans lloses regulars de 
pedra viva i el sostrat és de taulons a escaire del frontis; hi ha un gran arc 
d’ansa-paner, a la separació de crugies amb els capitells motllurats, tot de 
pedra viva. De la segona crugia arrenca l’escala, de tres trams, tota de graons 
de pedra viva, sense motllurar i l’arrambador amb ferros del s. XIX; a la segona 
crugia de la planta baixa hi ha una gran biga de ferro paral·lela al frontis 
sostinguda per una columna de fusta situada en el costat esquerre del primer 
tram de l’escala. La planta noble presenta un trespol de rajola de gerrer i 
sostrat de taulons a escaire del frontis. El porxo de dalt presenta trespol 
encimentat i sostrat de bigues de fusta a escaire del carrer. El segon aiguavés 
presenta la coberta exterior de terrat, trespolat de rajola de gerrer, i tancat 
per merlets de factura contemporània. 

Antic corral, avui jardí: destaca el portal de sortida a la part posterior 
amb la llinda d’una peça i amb estilització conopial i la data inscrita de 
“1540”, dos números a l’esquerra i dos a la dreta de la llinda; els brancals són 
de vàries peces, tot de pedra viva. El corral presenta trespol de còdols, part 
d’ell emmarcat per faixes de pedra viva i al fons hi ha un petit soterrani amb 
voltes i arc rebaixat, tot molt groller i emblanquinat. 
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7.-INTERVENCIONS: 

A.-GENERALITATS:  

B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  

8.-USOS: 

A.- ORIGINAL: habitatge familiar i explotació agrícola.  

B.- ACTUAL: habitage familiar que conserva la torre de defensa. 

9.-ALTRES PROTECCIONS: 

 

10.-BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

A. Pascual, 1997: 21-22, 34, 61, 66, 74, 78, 96-99, 113-114, 197. J. 
Busquets, J. Mascaró Pasarius, 1961-1967: 323-324; B.S.A.L. XXXII. Fodesma, 
1998:19. GEM, t. XIV: 162-163. G. Martí, 1986: 93: 1989: il·l. 166. 

11.-OBSERVACIONS: 

La parcel·la de la Torre de Can Moranta és d’uns dos mil metres 
aproximadament i a la part posterior esquerra hi ha un arc diafragma paredat a 
les parets mestres d’una casa veïna. 

Cal destacar l’important valor de les teules pintades per la seva antiguitat.
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 

1.-CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 

Característiques tipològiques: 

Volumètriques i urbanístiques: conjunt format per: 

- Casa de planta rectangular, retirada del camí, entre mitgeres. Dues crugies 
en dues plantes i porxos a la primera crugia i dues plantes a la segona. 

- Romanalles de torre de defensa al costat dret de la primera crugia. 

- Antic corral a la part posterior amb dependències auxiliars. 

Constructives:

- Edifici amb murs de pedra i terra, frontis enllestit amb morter de calç amb 
pedretes incrustades. Les cantoneres són de pedra viva. Sostres de taulons a 
escaire del frontis. La coberta és de teula àrab. Mur intermedi amb arc d´ansa-
paner amb capitells motllurats, tot de pedra viva. Coberta de teula plana a la 
primera crugia. 

Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura popular (S. XV-XIX). La 
torre de defensa és d’època medieval. 

Frontis:  

- Façana: enllestida amb morter de calç amb pedretes incrustades a les 
juntes. Composició simètrica de les obertures.  

- El ràfec és una cornisa motllurada de pedra i doble filada de teules 
pintades.  

- Balconera central sobre el portal amb balustrada barroca de pedra. La 
llinda és d´una peça de pedra viva. 

Obertures:

Portals: 

- Portal d´entrada central allindanat amb llinda d´una peça i els brancals 
formant pilastres amb el capitell motllurat, tot de pedra viva. 

- Portal a la façana posterior, de sortida al corral, allindanat, amb llinda 
d´una peça amb estilització conopial i la data inscrita de “1540”, tot de pedra 
viva. 

Finestres:  

- Dos finestrons en planta baixa amb les brancalades amb esplandit, de quatre 
peces de pedra viva. 

- Dues finestres rectangulars en vertical a la planta noble, als costats de 
la balconera amb llinda i brancals d´una peça i ampit ressortit motllurat, tot 
de pedra viva. 
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- Als porxos: finestra balconera central amb gran mènsula de pedra amb 
corriola a sobre. Dos finestrons amb les brancalades amb esplandit, de quatre 
peces de pedra viva. 

Interiors: 

- Trespol de l´entrada amb grans lloses regulars de pedra viva. 

- Escala de tres trams a la segona crugia de graons de pedra viva sense 
motllurar i arrambador de ferro del XIX. 

- Trespol de còdols a l´antic corral.    

Altres elements: 

- Petit soterrani al fons del corral amb volta d´arc rebaixat. 

- Teules pintades en el ràfec de la façana principal. 

2.-ELEMENTS A SALVAGUARDAR: 

Tots els que li donen el seu valor tipològic i estilístic. 

3.-CONDICIONS D'UNITARIETAT: 

     A.- AMB L´ENTORN: forma un conjunt unitari amb la possessió de Can Cabrit, a 
la qual presenta mitgera per l´esquerra, catalogada amb clau R14. Forma un 
conjunt ambiental amb les edificacions i construccions que donen al camí del 
Raiguer.   

     B.- DINS L´EDIFICI: tot el conjunt forma una unitat. 

4.-JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 

Si es compleix tot l’anterior, no cal. 

5.-CONDICIONS DE DIGNITAT A L'EXECUCIÓ: 

El sistema constructiu, els materials d´execució i l´execució en si, 
determinen en gran mesura el tipus. És molt important que qualsevol intervenció 
es realitzi: 

- amb els mateixos materials. 

- amb les mateixes tècniques constructives. 

- amb la mateixa dignitat d´execució. 

- amb els estils dels detalls constructius: acabats de coberta frontals i 
laterals, canals, etc. 

6.-OBSERVACIONS: 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA 

 

 

 

Catàleg 2002                                                                                            Realització A.R.C.A.



CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 
I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE 
LA ZONA RÚSTICA DE BINISSALEM 

 
 

LA TORRE DE CAN MORANTA
camí des Raiguer, pol. 15, núm. 6

Prot.: A
Ref. Cad.: 0015002 

Clau: R13

 

 

 

 

Catàleg 2002                                                                                            Realització A.R.C.A.



CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 
I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE 
LA ZONA RÚSTICA DE BINISSALEM 

 
 

LA TORRE DE CAN MORANTA
camí des Raiguer, pol. 15, núm. 6

Prot.: A
Ref. Cad.: 0015002 

Clau: R13

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Catàleg 2002                                                                                            Realització A.R.C.A.



CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 
I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE 
LA ZONA RÚSTICA DE BINISSALEM 

 
 

LA TORRE DE CAN MORANTA
camí des Raiguer, pol. 15, núm. 6

Prot.: A
Ref. Cad.: 0015002 

Clau: R13

4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.-  IDENTIFICACIÓ 
 

1.-NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 

El camí des Raiguer ja estava documentat en el s.XV. A l’època medieval la 
Torre de Can Cabrit formava part de l’original possessió coneguda com Son Manet 
de la Torre, dividida el 1477 entre els germans Jaume, Vicenç i Joan Bestard; la 
divisió creà diverses branques, les majors denominades de la Torre en referència 
al lloc d’on provenien; abans de ser dividida era molt extensa i estava situada 
entre Binissalem i Alaró, ocupant terres dels dos termes. Al llarg dels segles 
fou dividida diverses vegades i cada porció rebé un nom per diferenciar-la. El 
topònim estava format per la Torre més el nom o malnom del propietari, així la 
Torre de Can Cabrit, en el s. XVII, era dels Bestard de la Torre. Aquesta 
possessió provenia d’una segregació de la Torre d’en Bestard. L’any 1643 era 
propietat de l’honor Baltasar Bestard de la Torre i Vidal i el 1685 era del seu 
nét, Baltasar Bestard de la torre ‘Cabrit’. Torre i terres olivereres valien 
8000 lliures. El 1728 ja hi havia tafona a la Torre i n’era propietari el fill 
de l’anterior, Gaspar. El 1727 la Torre de Son Cabrit estava arrendada i 
consistia en cases, tafona, hort i vinya davant les cases; els seus propietaris 
estaven domiciliats a Binissalem. La Torre i altres propietats continuaren en 
mans de la mateixa família durant el s. XIX. El 1818 la Torre valia 7800 
lliures. Aquesta família tenia posada al poble de Binissalem, a la casa coneguda 
com Ca Don Gaspar, al carrer de la Creu, núm. 12.  

2.-AUTORIA: 

 

3.-ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 

Arquitectura popular (S. XV-XIX). 

4.-ENTORN O CONTEXT:  

Cases de possessió situades en el camí des Raiguer, també anomenat camí de 
Can Canyeret, camí de de la Torre i camí de Can Cabrit (aquest agafà el nom 
d’aquestes cases catalogades). Aquest camí està ubicat a la franja paral·lela a 
la Serra de Tramuntana, més al nord respecte de tot el terme municipal de 
Binissalem i a 250m d’alçada. Veïnada de Can Cabrit hi ha La Torre de Can 
Moranta, catalogada amb fitxa núm. R13; també des de Sa Pota del Rei, en 
direcció oest, trobam altres cases i elements catalogats com Cas Torratxo i el 
Mur de Cas Torratxo (fitxes núm. R05a i R05b), diversos murs de tancament d’hort 
(fitxes núm. R06, R07, R08 i R09) i la Tafona de la Torre de Can Marc (fitxa 
núm. R12). Part de les terres de Can Cabrit pertanyen al municipi d’Alaró. 

5.-PROPIETAT: 

Coloma Moragues Barceló. 

6.-DESCRIPCIÓ: 

Conjunt format per cases de possessió amb casa dels senyors, casa dels amos,  
tafona, clastra, estables i altres dependències auxiliars. 
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Les cases de possessió es troben alineades al camí des Raiguer i presenten 
mitgera lateral dreta, són orientades cap al sudest, de tres plantes amb vessant 
cap al frontis. Organització dels elements: les cases es troben organitzades a 
partir d’una clastra i el grup fort de les edificacions formen un buc en L 
envoltant la clastra, encara que a la part posterior i dreta de la clastra  
trobam altres dependències com porqueres, estables i pallisses. L’accés pot ser 
per la façana principal que s’obre a les cases o per un pas forà que dóna a la 
clastra situat a l’esquerra i a la part posterior de les cases. La tafona es 
troba a l’esquerra del frontis i a la dreta hi ha una portassa que també dóna 
accés a la clastra. Els bucs d’edificacions formant la ela que envolten la 
clastra són de dos aiguavessos, excepte part de la zona corresponent a la 
tafona, que presenta coberta de terrat. La casa dels amos està situada a la 
planta baixa i la casa dels senyors a la primera planta o planta noble.  

Façanes: el frontis presenta planta baixa, planta noble i porxo de dalt. Els 
paredats són de pedra i morter aterracat. Les cobertes són de teula àrab antiga. 
Obertures: presenten la distribució simètrica; a la planta baixa, el portal 
d’accés és rodó amb bastant de regràs i carcanyol, de marès, i els brancals són 
d’una sola peça i de pedra viva; hi ha dos colcadors de pedra a sengles costats 
del portal; a més, hi ha dos finestrons de pedra viva amb esplandit, el de 
l’esquerra, paredat, i una finestra rectangular en vertical amb les brancalades  
de vàries peces i l’ampit motllurat i ressortit, tot de pedra viva; a la dreta 
hi ha una portassa d’ansa-paner amb el dovellam de marès i els brancals de 
vàries peces, de pedra viva. Al pis, un balcó central amb barana de ferro i 
volada sostinguda per permòdols i dues finestres amb les brancalades de pedra 
viva i l’ampit ressortit i motllurat. Al porxo, tres finestrons, el central 
quadrangular, amb les brancalades de pedra viva. A l’esquerra del frontis hi ha 
la façana de la tafona, de paret en verd amb una cantonera de pedra viva i 
coberta de terrat. Obertures: presenta un portal allindanat amb brancals de 
marès i una finestra rectangular en vertical damunt el portal. Altres façanes: 
tant les façanes posteriors que donen a la clastra com les d’altres dependències 
auxiliars són de paret en verd, algunes d’aterracades i altres sense aterracar. 

Cantoneres i ràfecs: el frontis presenta cantonera de pedra viva a la part 
superior de l’esquerra i el ràfec és una cornisa motllurada de marès. La majoria 
de cantoneres de façanes posteriors i de dependències auxiliars són de carreus 
de pedra i els ràfecs de llivanya i volada de teula, segons la direcció dels 
vessants; destaca, a la dreta del pas forà, que s’obre a la clastra, una canal 
de teules inclinada i sostinguda sobre permòdols. 

Interiors: la disposició del buc d’edificacions fa que l’interior de la 
planta baixa correspongui amb tres crugies en línia recta, dues a l’entrada 
corresponent en el buc de la casa, una tercera situada a escaire del frontis i 
es correspon amb un pas que dóna a la clastra, la cuina i els rebosts. L’entrada 
presenta un trespol de macolí encimentat i el sostrat és de bigues escairades de 
fusta a escaire del frontis; hi ha un arc d’ansa-paner de pedra viva a la 
separació de crugies, amb els capitells motllurats; a l’esquerra de la primera 
crugia, hi ha un portal allindanat que dóna accés a la tafona, el qual presenta 
la llinda d’una peça i brancals de dues peces, tot de pedra viva. A la tercera 
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crugia a la zona que s’obre a la clastra hi ha un ample portal amb estilització 
conopial a la llinda, tot de pedra viva; la cuina conserva l’antiga xemeneia de 
bomba, cuina de carbó, gerrer i escuradors de pedra viva.  

La clastra presenta el trespol encimentat, i vora el buc de la cuina hi ha 
una escala de dos trams a escaire i llarg replà amb els graons de pedra i 
arrambador de ferro que dóna accés a la planta pis; sota el replà hi ha 
romanalles d’una naia de marès. Vora l’escala hi ha un coll de cisterna circular 
aterracat i amb l’ampitador de pedra. El pas que s’obre a la clastra des de la 
portassa del frontis és de dues crugies i presenta un arc d’ansa-paner de marès. 
A la separació de crugies hi un arc escarser que s’obre cap a la clastra amb 
capitells motllurats i el dovellam de pedra de diferents colors, un d’ells de 
natural i l’altre de vermellós. 

La tafona situada a l’esquerra del frontis presenta un trespol natural i el 
sostrat és de bigades corbes i bigues de formigó; conserva dos magatzems 
d’oliva, el trull i part dels estris propis de les tafones. 

Altres dependències auxiliars: d’entre moltes dependències destaquen dos 
estables situats a esquerra i dreta de la clastra  que conserven les menjadores 
i el sostrat de volta de canó de marès amb llunetes. Al fons de la clastra hi ha 
vàries porqueres. Destaca el mur de tancament de tota la zona on no hi ha 
dependències, de paret en verd aterracat i de gran alçada. 

7.-INTERVENCIONS: 

A.-GENERALITATS:  

B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  

8.-USOS: 

A.- ORIGINAL:  habitatge familiar i explotació agrícola i ramadera. 

B.- ACTUAL: habitatge familiar i explotació agrícola i ramadera. 

9.-ALTRES PROTECCIONS: 

 

10.-BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

A. Pascual, 1997: 21-22, 31, 34, 41, 44, 61-62, 74-79, 196-197, 249, 256. 
Fodesma, 1998: 19. GEM, t. XIV: 162-163. G. Martí, 1978: 15; 1989: il·l. 166. 

11.-OBSERVACIONS: 

Les terres de la finca de Can Cabrit són d’unes 100 quarterades, la major 
part situades en el municipi veïnat d’Alaró. Els interiors de la planta noble i 
els porxos de dalt no s’han visitat. 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 

1.-CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 

Característiques tipològiques: 

Volumètriques i urbanístiques: conjunt de possessió format per: 

- Cos principal alineat al camí i presentant mitgera a la dreta. Presenta 
planta baixa, planta noble i porxos en dues crugies, amb dos aiguavessos amb 
vessants cap al frontis i cap a la façana posterior, a la clastra. La casa dels 
amos està situada a la planta baixa i la casa dels senyors a la planta noble. 

- Cos al costat esquerre i a escaire del frontis, on es troba la tafona i 
part de la casa en planta baixa i la casa dels senyors a la planta nnoble; a la 
part posterior té dependències auxiliars adossades. Tanca la clastra pel seu 
costat esquerre, amb dues plantes en dues crugies i dos aiguavessos amb vessants 
cap a la clastra i cap a la façana exterior de l´esquerra del conjunt.  

- Clastra: tancada pel buc de les cases i per mur que enllaça en perllongació 
amb el cos edificat de l´esquerra a escaire del frontis, amb el pas forà d´accés 
a la clastra i envolta tot el conjunt. S´hi troben dependències auxiliars, 
adossades al mur que tanca la clastra. Al cantó que formen els dos bucs de les 
cases, dins la clastra: escala amb graons de pedra i arrambador de ferro que 
puja a replà d´accés a la planta pis de les cases. A la clastra hi ha un coll de 
cisterna circular, aterracat, amb l´ampitador de pedra.   

- Estables: a esquerra i dreta dins la clastra. 

- Porqueres al fons de la clastra. 

- Altres dependències auxiliars. 

Constructives:

- Edifici amb murs de pedra i terra. Les cantoneres són de pedra viva. 
Frontis enllestit amb morter de calç. Arc al mur intermedi, d´ansa-paner amb 
capitells motllurats, tot de pedra viva. Sostres de taulons a escaire del 
frontis. La coberta és de teula àrab. 

- Mur de tancament de la clastra de pedra en verd aterracat. 

- Estables amb sostrat de volta de canó de marès. 

Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura popular (S. XV-XIX). 

Frontis:  

-    -Façana principal: paredat enllestit amb morter de calç. Composició simètrica 
de les obertures. Balcó central amb barana sostinguda per permòdols i barana de 
ferro. Hi ha dos colcadors de pedra al costat del portal.   

- El ràfec és una cornisa motllurada de marès, canal de zinc i volada de 
teula. 
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- Façanes a clastra i lateral: paredat en verd aterracat o sense. Composició 
asimètrica de les obertures. Predomini del mur sobre les obertures. 

Obertures:   

Portals: 

- Portal d´entrada rodó amb bastant de regràs i carcanyols de marès. Els 
brancals són d´una peça de pedra viva.  

- Portal a l´esquerra, d´accés a la tafona, allindanat amb les brancalades de 
pedra viva. 

- Portals allindanats de les dependències que donen a la clastra. 

Portasses: 

- A la dreta del frontis portassa que dóna al pas d´entrada de la clastra, 
d´arc d´ansa-paner amb el dovellam de marès i els brancals de vàries peces de 
pedra viva. 

- A la façana posterior del cos principal, que dóna a la clastra, portassa 
que dóna al pas d´entrada d´aquesta des del frontis, portassa d´arc escarser amb 
capitells motllurats i dovellam en combinació de pedra de color natural i de 
color vermellós. 

- A la dependència al fons de la clastra, portassa d´arc d´ansa-paner 
motllurat. 

- Portal forà de la clastra d´arc d´ansa-paner. 

Finestres: rectangulars en vertical, excepte als porxos i finestrons.  

- Finestra en planta baixa entre el portal d´entrada a la casa dels senyors i 
el portal d´entrada a la clastra amb les brancalades de vàries peces de pedra 
viva i l´ampit ressortit i motllurat. 

- Dos finestrons quadrangulars amb les brancalades de pedra viva , als alts 
de planta baixa. 

- En la planta noble: finestra balconera central i dues finestres als costats 
amb les brancalades de vàries peces de pedra viva i l´ampit ressortit i 
motllurat. 

- Als porxos: tres finestrons quadrangulars amb les brancalades de pedra 
viva. 

Interiors: 

- Entrada amb macolí encimentat que dóna accés a la tafona.  

- A la tercera crugia, per sortir a la clastra, ample portal allindanat amb 
estilització conopial a la llinda.  

- Cuina amb bomba, cuina de carbó i gerrer, i escuradors de pedra viva. 
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- Arc d´ansa-paner de marès al mur intermedi del pas d´entrada a la clastra 
del frontis. 

- Als estables es conserven les menjadores. 

Tafona: 

- A l’esquerra (i a escaire) del frontis, d´una crugia. 

- Sostre pla amb bigues paral·leles al frontis on descansa el forjat. 

- Façana: paredat en verd amb cantoneres de pedra viva i terrat tancat per 
balustrada. Portal allindanat amb brancals de marès i finestra rectangular en 
vertical al damunt. 

- Es conserven dos magatzems d´oliva, el trull i part dels estris propis de 
les tafones. 

Altres elements: 

- Sota el replà d´accés a la planta pis de les cases, situat a la clastra, 
s´hi troben romanalles d´una naia de marès. 

- Romanalles d´arcs a l´antiga tafona. 

2.-ELEMENTS A SALVAGUARDAR: 

Tots els que li donen el seu valor tipològic i estilístic. 

3.-CONDICIONS D'UNITARIETAT: 

     A.- AMB L´ENTORN: forma un conjunt unitari amb la torre den Moranta, a la 
qual presenta mitgera per la dreta, catalogada amb clau R13. Forma un conjunt 
tipològic amb totes les possessions de Binissalem que tenen clastra i tafona. 
Constitueix un conjunt ambiental amb les possessions i explotacions agrícoles amb 
habitatge familiar a la zona de muntanya de Binissalem, i un conjunt ambiental 
amb les edificacions i construccions que donen al camí del Raiguer. 

     B.- DINS L´EDIFICI: tot el conjunt forma una unitat. 

4.-JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 

Si es compleix tot l’anterior, no cal. 

5.-CONDICIONS DE DIGNITAT A L'EXECUCIÓ: 

El sistema constructiu, els materials d´execució i l´execució en si, 
determinen en gran mesura el tipus. És molt important que qualsevol intervenció 
es realitzi: 

- amb els mateixos materials. 

- amb les mateixes tècniques constructives. 

- amb la mateixa dignitat d´execució. 

- amb els estils dels detalls constructius: acabats de coberta frontals i 
laterals, canals, cisternes, etc. 
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6.-OBSERVACIONS: 

- Elements distorsionants: El portal forà d´accés a la clastra està refet 
recentment, amb recercat enllestit amb un traçat estrany. 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA 
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.-  IDENTIFICACIÓ 
 

1.-NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 

Antiga alqueria i cavalleria del terme municipal de Binissalem, Morneta fou 
dels Torrella (s.XIII-XVIII), una de les famílies més antigues de Mallorca, 
trobant-la ja des de la Conquesta, i dels Gual de Torrella (s.XIX-XX). El 2001 
es manté com a gran propietat i té les cases de possessió més grans i de valor 
històric més rellevant de Binissalem. La cavalleria de Morneta és documentada 
també com a cavalleria de Torrella. El nom de la possessió, a nivell popular, és 
deformat sovint en Borneta, que espontàniament ha passat a la documentació. A 
mitjan s.XVII l’alqueria o possessió confrontava aleshores amb el camí de Palma 
a Selva, Son Pelai, el camí d’Alcúdia, Tofla, Son Garau, el camí de la Socorrada 
i el de Palma. Tenia grans cases amb tafona, dos cellers, un molí de sang i 
quatre alambins. El 1818 i segons les dades de l’Apeo de Garay, l’extensió de 
Morneta possessió era de 236 quarterades i 3 quartons, però des del 1913 fins a 
1950 es segrega tota la possessió. De les 13 segregacions que es realitzen, una 
part tornarà a consolidar-se el 1953 en allò que actualment és la possessió de 
Morneta, amb una extensió de 57 quarterades i en mans de la família Morell Vivó. 
La família Torrella i després Gual de Torrella va mantenir com a propietat seva, 
al marge de moltes altres, la possessió de Morneta fins al s. XX en què es 
començaren a produir les segregacions. És un exemple de gran propietat en mans 
de la noblesa durant molts de segles i també és un exemple del que ha passat amb 
moltes propietats d’aquestes característiques a Mallorca.  

2.-AUTORIA: 

 

3.-ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 

Arquitectura popular (s.XIV-XIX). 

4.-ENTORN O CONTEXT:  

Morneta està situada al camí de Selva o al també anomenat camí de Morneta. 
Binissalem presenta tres zones desiguals, molt definides, disposades 
paral·lelament a la Serra de Tramuntana. Al nord, per damunt els 250m, s’estén 
una petita contrada muntanyenca, formada per les diverses elevacions dels 
massissos de Bellveure i de Morneta, separats pel Coll d’en Simonet i és en 
aquesta contrada allà on se situa Morneta.  

5.-PROPIETAT: 

Alfons Morell Vivó. 

6.-DESCRIPCIÓ: 

Conjunt format per cases de possessió (casa dels senyors i casa dels amos) 
aïllades, esplanada, antic hort i jardí, clastra, clastres de serveis, capella, 
estables, tafona, dipòsit d’oli, pallissa, graners, sestadors i altres 
dependències auxiliars, orientat cap al sudest. Organització dels elements: 
s’accedeix al conjunt per una gran esplanada presidida per un gran pi, separada 
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del camí per una paret en verd baixa amb pilastres i reixes, amb portells 
separats per accedir a la casa dels senyors i a la casa dels amos, on s’obren 
les façanes d’ambdues cases, encara que  queden separades per una paret baixa i 
una reixa, la qual també separa l’espai de l’esplanada. Aquesta paret en verd es 
perllonga unint-se a un mur de pedra en verd de factura més antiga, que delimita 
tot el conjunt. Podríem dir que aquest conjunt es divideix en tres nuclis que 
s’estructuren al voltant de la clastra i de la clastra de serveis. El nucli de 
l’esquerra és el format per la casa dels senyors i alguna dependència auxiliar i 
envolta tres laterals de la clastra; el nucli central format per la capella, el 
dipòsit d’oli, la tafona i els graners; i el nucli de la dreta format per la 
clastra de serveis, la pallissa, els estables i la casa dels amos. Clastra i 
clastra de serveis, espais organitzadors de vida i tasques, es comuniquen a 
través de la tafona i així tot el conjunt queda intercomunicat des de 
l’interior. Una altra clastra de serveis, situada a la dreta i a la part 
posterior del conjunt, queda limitada per un mur de pedra en verd que parteix de 
les dependències auxiliars vora la casa dels amos, que serveix de paret per a 
dependències auxiliars i que tanca l’espai, en part, vorejant el camí. En 
aquesta fitxa descriurem la casa dels senyors i les dependències auxiliars. 

Façanes: el frontis inclou la façana principal de la casa dels senyors, la   
capella, els estables i altres dependències; ambdues parts diferents en altària 
i en el tractament de les obertures tenen continuitat en la construcció del mur, 
aquest és de carreu i carreuó de pedra viva amb una junta ampla i ressortida i 
el ràfec està format per llivanya i tres files de teules formant una petita 
volada. A la part corresponent a la casa dels senyors observam que hi ha planta 
baixa, pis i porxo, mentre que a la de la capella i estables hi ha semi-
soterrani, entresol i porxo. Obertures: a la casa dels senyors no estan 
disposades de forma simètrica, encara que al pis i al porxo hi ha un intent de 
regularitat. A la planta baixa observam a l’esquerra, portal allindanat, dues 
finestres rectangulars en vertical amb els ampits ressortits i estilització 
conopial; enmig, un portal rodó quasi a la dreta i un finestró amb esplandit a 
la dreta del portal; totes les brancalades són de pedra viva i destaca el portal 
rodó amb carcanyols emmarcats amb una faixa blanca, els brancals de carreus i 
amb les dovelles de l’arc alternant pedra viva blanquinosa i rogenca; sobre la 
clau observam l’escut recent dels Torrella, i adossats a la façana observam 
diversos pedrissos i un colcador adossat al portal. Al pis s’obren cinc balcons 
de poca volada, amb arrambadors de ferro i amb les brancalades dels portals de 
pedra viva. Al porxo s’obren cinc finestrons amb les brancalades de pedra viva, 
situats sobre els balcons de la planta noble. Les obertures de la capella, 
estables i altres dependències estan formades per finestrons amb esplandit, tres 
per planta, els de l’entresol i el porxo estan situats simètricament; en aquesta 
part de la façana predomina el mur sobre les obertures. La façana lateral 
esquerra presenta el mur aterracat i molt descrostat, planta baixa, pis i porxo, 
i el ràfec igual al de la façana principal. Obertures: es disposen regularment, 
a la planta baixa s’obren tres portals allindanats i quatre finestres 
rectangulars en vertical, al pis sis finestres rectangulars en vertical i al 
porxo set finestrons. Davant aquesta façana observam l’antic hort i jardí, 
quedant restes d’un passeig de fassers. 
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Interiors: pel portal principal accedim al pas d’entrada cap a la clastra, un 
pas amb el trespol de còdols amb faixes que travessa les dues crugies d’aquest 
cos principal, a les parets mestres de les quals s’obren dos grans arcs de mig 
punt amb la base i la línia d’imposta motllurades, tots de pedra viva; el sostre 
a la primera crugia és de taulons, a escaire de la façana i a la segona crugia 
és de taulons, amb motius geomètrics pintats, a escaire de la façana, 
perllongues i postissada. Des de l’entrada a l’esquerra s’accedeix a la casa 
dels senyors, i un gran arc de mig punt, paral·lel a la façana, amb la base i la 
línia d’imposta motllurades i de pedra viva dóna pas a una escala adossada i amb 
els escalons de pedra viva i arrambador de fusta que comunica amb el pis. Des de 
l’entrada cap a la dreta s’accedeix a la capella, a través de tres escalons i un 
portal allindanat de pedra viva, elevada respecte de la planta, quedant situada  
sobre els estables; és de petites dimensions, planta rectangular i només un  
finestró s’obre a la façana. Per un altre portal allindanat de pedra viva, amb 
la base i el capitell motllurats, s’accedeix al dipòsit d’oli, dependència amb 
la coberta en part de volta de canó i en part de volta per aresta, comunicant-se 
amb la tafona a través d’una finestra. A la clastra, espai quadrangular, s’obren 
per tres laterals façanes de les estances de la casa, de la cuina (gran faldar, 
piques de pedra i trespol emmacat), de l’antiga capella (romanalles d’arcs) i de 
dependències auxiliars i per l’altre lateral la façana de la tafona; els murs 
són de pedra en verd amb restes d’aterracat. La tafona és de planta rectangular 
amb una coberta nova a dos vessants, però queden dos arcs diafragma, un 
d’apuntat i un de mig punt i restes d’un tercer; en el trespol queden restes 
d’emmacat. Des de la tafona i a través de dos altres arcs, un d’apuntat i un de 
mig punt, s’accedeix a la clastra de serveis, amb un trespol de còdols amb 
faixes, i el qual dóna pas als estables i a la casa dels amos (aquesta darrera 
és objecte de la fitxa (R15b). Els estables estan situats en un semisoterrani, 
de planta rectangular, presenten dos trams de voltes per aresta estructurada per 
una pilastra adossada i tres pilastres centrals, poligonals, amb base i capitell 
motllurats, de les quals arranquen tres arcs rebaixats, tret del tram de volta 
que està davall la capella, on des de la pilastra arranquen dos arcs en 
diagonal.   

7.-INTERVENCIONS: 

A.-GENERALITATS:  

B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  

8.-USOS: 

A.- ORIGINAL:  habitatge familiar i explotació agrícola i ramadera. 

B.- ACTUAL: habitatge familiar i explotació agrícola i ramadera. 

9.-ALTRES PROTECCIONS: 
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10.-BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

G.Martí, 1978: 218-219; il·l. 216. GEM, t.II: 140; t.XI: 195. A.Pascual, 
1997: 15. Fodesma, 1998: 19. M. Coll (treball inèdit).  

11.-OBSERVACIONS: 

El conjunt de Morneta està dividit en dues parcel·les cadastrals; per aquest 
motiu s’han elaborat dues fitxes de catàleg. En aquesta (R15a) hem fet 
referència a la casa dels senyors i a les dependències auxiliars, i a la R15b es 
fa referència a la casa dels amos. 

A la façana principal, a l’alçada de la planta noble, observam l’escut recent 
dels Morell.   

S’ha de fer constar que a la visita a la possessió de Morneta no es va poder 
veure tot el conjunt; per això, feim referència als trets més importants de les 
dependències vistes. 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 

1.-CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 

Característiques tipològiques: 

Volumètriques i urbanístiques: conjunt de possessió format per: 

- Nucli de l´esquerra: se situa la casa dels senyors i algunes dependències 
auxiliars. Forma un buc en forma de “U” que abraça la clastra pels seus costats 
frontal, posterior i per l´esquerra. Les construccions tenen dues crugies, tres 
plantes i porxos i vessants cap a la clastra i cap a les façanes exteriors del 
conjunt. 

- Nucli central: amb el frontis en perllongació per la dreta amb el cos de 
l´esquerra. Forma un buc en forma de “U” que tanca la clastra pel seu costat 
dret i abraça una clastra de serveis pels seus costats frontal, posterior i per 
l’esquerra. S´articula en:  

- Cos principal rectangular amb semisoterrani, planta entresol i porxos. Té 
dues crugies amb dos aiguavessos amb vessants cap al frontis i cap a la clastra 
de serveis. Situat al frontis entre la casa dels senyors, per l´esquerra, i la 
casa dels amos, per la dreta. Al semisoterrani se situen els estables amb accés 
per clastra de serveis a través de rampa graonada coberta. A l´entresol se situa 
la capella, amb accés per pas d´entrada de la casa dels senyors, i graners, a la 
dreta. 

- Tafona. Al costat esquerre, darrera el cos principal. Una crugia a escaire 
del frontis. Tanca la clastra per la dreta i la clastra de serveis per 
l´esquerra i fa de pas de comunicació entre els dos espais. Dos aiguavessos amb 
vessants cap a la clastra i cap a la clastra de serveis. 

- Nucli de la dreta, on se situa la casa dels amos, que tanca la clastra de 
serveis pel seu costat dret i altra clastra de serveis amb dependències 
auxiliars a la part posterior. Es defineix en fitxa a part, amb clau R15b. 

- Clastra: quadrangular. Articula la casa dels senyors amb la tafona i 
dependències auxiliars. S´hi troba un fasser i una cisterna. 

- Clastra de serveis: rectangular. Articula la casa dels amos, amb 
dependències auxiliars i la tafona. 

- Antic hort i jardí. A l´esquerra del conjunt. Hi ha restes d´un passeig amb 
fassers. 

- Esplanada d´accés: davant el frontis del conjunt. Dóna accés a la casa dels 
senyors, per entrada al cos de l´esquerra i a la casa dels amos, per portassa al 
cos de la dreta. Hi ha un gran pi. 
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Constructives:

- Edifici amb murs de pedra i terra. Les cantoneres són de pedra viva. 
Frontis paredat de carreu i carreuó de pedra viva amb junta ampla ressortida. 
Sostres de taulons a escaire del frontis. La coberta és de teula àrab. 

- Pas d´entrada. Amb pas de bístia que el travessa fins a la clastra. Mur 
intermedi amb arc de mig punt amb base i línia d´imposta motllurades, tot de 
pedra viva, igual que el pas d´accés a la clastra. A la segona crugia, sostre 
amb perllongues sobre els taulons del pas d´entrada i postissada. 

- Clastra: trespol emmacat. 

- Tafona: sostre de taulons recolzats en arcs diafragmàtics. Dipòsits d´oli 
coberts en part per volta de canó i en part per volta d´aresta. 

- Estables: sostre format per dos trams de voltes per aresta. Estructurada 
per una pilastra adossada i tres pilars centrals poligonals amb base i capitell 
motllurats, dels quals arrenquen tres arcs rebaixats, tret del tram de volta que 
està davall la capella, on des del pilar arrenquen dos arcs en diagonal. 

- Clastra de serveis: trespol de còdols dins quadrícula de faixes de pedra 
viva. 

Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura popular (s.XIV-XIX). 

Frontis:  

- - Façana principal: paredat de carreu i carreuó de pedra viva amb junta ampla 
ressortida. Al cos de l´esquerra, corresponent a la casa dels senyors, 
composició asimètrica de les obertures. Les obertures de la planta noble i els 
porxos composades amb eixos verticals. Pedrissos i colcadors adossats. Al cos a 
la dreta de la casa dels senyors, de menor altària, gran predomini del mur sobre 
les obertures. Composició simètrica de les obertures, menys al semisoterrani, on 
no estan alineades amb la resta. 

- - El ràfec és de llivanya i tres filades de teules volades. 

- Cinc balcons en planta noble motllurats, de poca volada i amb barrots de 
ferro. 

- Façana lateral esquerra: aterracada. Composició regular de les obertures. 
Presenta el mateix ràfec de la façana principal. 

- Façanes a clastra i clastra de serveis: paredat en verd aterracat o sense. 
Composició assimètrica de les obertures. Predomini del mur sobre les obertures. 

Obertures:   

Portals: 

- Portal d´entrada rodó amb carcanyols, emmarcat amb una faixa blanca. Les 
dovelles són bicromades alternant pedra viva blanquinosa i rogenca. Damunt la 
clau es troba l´escut recent dels Torrella. 

- Portal allindanat a l´esquerra amb les brancalades de pedra viva. 
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Finestres:  

- En planta baixa: dues finestres rectangulars en vertical amb les 
brancalades de pedra viva, la llinda amb estilització conopial i l´ampit 
ressortit i motllurat. Finestró quadrangular amb esplandit. 

- En planta pis: cinc finestres balconeres allindanades, amb les brancalades 
de poca volada. 

- Als porxos: cinc finestrons amb brancalades de pedra viva. 

- Al cos central del frontis del conjunt: finestres quadrangulars amb 
esplandit. 

Interiors: 

- Escala d´accés a la planta noble amb tres trams i graons de pedra viva i 
arrambador de fusta. S´hi accedeix a través d´arc de mig punt de pedra viva amb 
base i línia d´imposta motllurades, al mur intermedi de la sala, a l´esquerra 
del pas d´entrada. 

- A la dreta de la primera crugia del pas d´entrada. Portal allindanat de 
pedra viva d´accés a la capella per tres graons. Portal allindanat amb escut a 
sobre amb base i capitell motllurats, tot de pedra viva, d´accés al dipòsit 
d´oli.  

- Cuina amb trespol emmacat, amb gran faldar i piques de pedra. 

Tafona: 

- Trespol enmacat. 

- Estructura: murs diafragmàtics, dels quals es conserven dos (un d’apuntat i 
l’altre de mig punt). Biga central on descansen forjats inclinats amb vessants 
cap als costats. 

- Pas amb dos arcs, un d’apuntat i un de mig punt, d´accés a la clastra de 
serveis. 

- Portassa d´arc d´ansa-paner, d´accés a la clastra.  

Altres elements: 

- Escut recent dels Morell a la façana principal, a l’alçada de la planta 
noble. 

- Romanalles d´arcs a l´antiga capella. 

2.-ELEMENTS A SALVAGUARDAR: 

Tots els que li donen el seu valor tipològic i estilístic. 

3.-CONDICIONS D'UNITARIETAT: 

     A.- AMB L´ENTORN: forma un conjunt unitari amb la casa dels amos i altres 
dependències auxiliars que formen part de les mateixes cases de possessió, 
catalogat amb clau R15b. Constitueix un conjunt tipològic amb totes les 
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possessions de Binissalem que tenen clastra i tafona, i un conjunt ambiental amb 
les possessions i explotacions agrícoles amb habitatge familiar a la zona de 
muntanya de Binissalem. 

     B.- DINS L´EDIFICI: tot el conjunt forma una unitat. 

4.-JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 

Si es compleix tot l’anterior, no cal. 

5.-CONDICIONS DE DIGNITAT A L'EXECUCIÓ: 

El sistema constructiu, els materials d´execució i l´execució en si, 
determinen en gran mesura el tipus. És molt important que qualsevol intervenció 
es realitzi: 

- amb els mateixos materials. 

- amb les mateixes tècniques constructives. 

- amb la mateixa dignitat d´execució. 

- amb els estils dels detalls constructius: acabats de coberta frontals i 
laterals, canals, etc. 

6.-OBSERVACIONS: 

- Elements distorsionants: el sostrat de la tafona és nou. La biga central és 
de formigó i presenta pilar central de formigó en substitució d´un arc 
diafragmàtic. 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA 
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.-  IDENTIFICACIÓ 
 

1.-NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 

Antiga alqueria i cavalleria del terme municipal de Binissalem, Morneta fou 
dels Torrella (s.XIII-XVIII), una de les famílies més antigues de Mallorca, 
trobant-la ja des de la Conquesta, i dels Gual de Torrella (s.XIX-XX). El 2001 
es manté com a gran propietat i té les cases de possessió més grans i de valor 
històric més rellevant de Binissalem. La cavalleria de Morneta és documentada 
també com a cavalleria de Torrella. El nom de la possessió, a nivell popular, és 
deformat sovint en Borneta, que espontàniament ha passat a la documentació. A 
mitjan s.XVII l’alqueria o possessió confrontava aleshores amb el camí de Palma 
a Selva, Son Pelai, el camí d’Alcúdia, Tofla, Son Garau, el camí de la Socorrada 
i el de Palma. Tenia grans cases amb tafona, dos cellers, un molí de sang i 
quatre alambins. El 1818 i segons les dades de l’Apeo de Garay, l’extensió de 
Morneta possessió era de 236 quarterades i 3 quartons, però des del 1913 fins a 
1950 es segrega tota la possessió. De les 13 segregacions que es realitzen, una 
part tornarà a consolidar-se el 1953 en allò que actualment és la possessió de 
Morneta, amb una extensió de 57 quarterades i en mans de la família Morell Vivó. 
La família Torrella i després Gual de Torrella va mantenir com a propietat seva, 
al marge de moltes altres, la possessió de Morneta fins al s. XX en què es 
començaren a produir les segregacions. És un exemple de gran propietat en mans 
de la noblesa durant molts de segles i també és un exemple del que ha passat amb 
moltes propietats d’aquestes característiques a Mallorca.  

2.-AUTORIA: 

 

3.-ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 

Arquitectura popular amb important reforma del s.XIX. 

4.-ENTORN O CONTEXT:  

Morneta està situada al camí de Selva o al també anomenat camí de Morneta. 
Binissalem presenta tres zones desiguals, molt definides, disposades 
paral·lelament a la Serra de Tramuntana. Al nord, per damunt els 250m, s’estén 
una petita contrada muntanyenca, formada per les diverses elevacions dels 
massissos de Bellveure i de Morneta, separats pel Coll d’en Simonet i és en 
aquesta contrada on se situa Morneta.  

5.-PROPIETAT: 

Alfons Morell Vivó. 

6.-DESCRIPCIÓ: 

Conjunt format per cases de possessió aïllades (casa dels senyors i casa dels 
amos), esplanada, antic hort i jardí, clastra, clastres de serveis, capella, 
estables, tafona, dipòsit d’oli, pallissa, graners, sestadors i altres 
dependències auxiliars,  orientat cap al sudest. Organització dels elements: 
s’accedeix al conjunt per una gran esplanada presidida per un gran pi, separada 
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del camí per una paret en verd baixa amb pilastres i reixes, amb portells 
separats per accedir a la casa dels senyors i a la casa dels amos, on s’obren 
les façanes d’ambdues cases, encara que  queden separades per una paret baixa i 
una reixa, la qual també separa l’espai de l’esplanada. Dita paret es perllonga 
unint-se a un mur de pedra en verd de factura més antiga que delimita tot el 
conjunt. Podríem dir que aquest conjunt  es divideix en tres nuclis que 
s’estructuren al voltant de la clastra i de la clastra de serveis. El nucli de 
l’esquerra és el format per la casa dels senyors i alguna dependència auxiliar i 
envolta tres laterals de la clastra; el nucli central format per la capella, el 
dipòsit d’oli, la tafona i els graners; i el nucli de la dreta format per la 
clastra de serveis, la pallissa, els estables i la casa dels amos. Clastra i 
clastra de serveis, espais organitzadors de vida i tasques, es comuniquen a 
través de la tafona i així tot el conjunt queda intercomunicat des de 
l’interior. Una altra clastra de serveis, situada a la dreta i a la part 
posterior del conjunt, queda limitada per un mur de pedra en verd que parteix de 
les dependències auxiliars vora la casa dels amos, que serveix de paret per a 
dependències auxiliars i que tanca l’espai, en part, vorejant el camí. En 
aquesta fitxa descriurem la casa dels amos, la qual té un buc de planta 
rectangular, i part de la coberta que s’observa des de l’exterior, de tres 
vessants. 

Façana:el frontis inclou la façana principal de la casa dels amos, de pedra i 
terra, i la perllongació d’aquesta en un mur on s’obre l’entrada a una clastra 
de serveis i als sestadors. El mur és de pedra en verd i el ràfec està format 
per cornisa i teulada. Presenta tres plantes: baixa, pis i porxo. Obertures: es 
disposen de forma regular i estan formades a la planta baixa per portal 
allindanat a l’esquerra, amb un pedrís a cada banda, i dues finestres a la 
dreta; al pis, tres finestres, i al porxo, tres finestrons. Totes les obertures 
tenen les brancalades de pedra viva i les finestres són rectangulars en 
vertical. L’entrada a la clastra de serveis és un arc d’ansapaner de pedra viva 
i també ho és el de l’entrada als sestadors. La façana lateral s’obre a la 
clastra de serveis, presenta a una part  planta baixa, pis i porxo i a l’altra 
planta baixa i pis, i s’hi distribueixen portals allindanats, finestres 
rectangulars en vertical i finestrons, tot amb les brancalades de pedra viva. 

Interiors: a través del portal principal s’accedeix a un pas d’entrada, amb 
pedrissos a cada banda i amb el trespol de còdols amb faixes, el qual es 
perllonga a la clastra de serveis interior a través d’un arc d’ansapaner amb la 
base i la línia d’imposta motllurada i amb els brancals de pedra viva. Des 
d’aquest pas a la dreta s’entra a la casa dels amos, de planta rectangular i  
estructurada en dues crugies amb la paret mestra a escaire de la façana; el 
trespol és de ciment i el sostre és de taulons disposats de forma paral·lela 
respecte de la façana. A la paret mestra s’obren dos portals allindanats de 
pedra viva, un dels quals comunica amb una escala que condueix al pis superior. 
A l’esquerra de l’entrada hi ha la cuina, de la qual destacam el gran faldar. 
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7.-INTERVENCIONS: 

A.-GENERALITATS:  

B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  

8.-USOS: 

A.- ORIGINAL: habitatge familiar i explotació agrícola i ramadera.  

B.- ACTUAL: habitatge familiar i explotació agrícola i ramadera. 

9.-ALTRES PROTECCIONS: 

 

10.-BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

G. Martí, 1978: 218-219; il·l. 216. GEM, t.II: 140; t.XI: 195. A.Pascual, 
1997: 15. Fodesma, 1998: 19. M. Coll (treball inèdit).  

11.-OBSERVACIONS: 

El conjunt de Morneta està dividit en dues parcel·les cadastrals, per aquest 
motiu s’han elaborat dues fitxes de catàleg. En aquesta (R15b) hem fet 
referència a la casa dels amos i a la R15a es fa referència a la casa dels 
senyors i a les dependències auxiliars.  

S’ha de fer constar que a la visita a la possessió de Morneta no es va poder 
veure tot el conjunt; per això, feim referència als trets més importants de les 
dependències vistes. 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 

1.-CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 

Característiques tipològiques: 

Volumètriques i urbanístiques: conjunt de possessió format per: 

- Nucli de l´esquerra: se situa la casa dels senyors i algunes dependències 
auxiliars. Es defineix en fitxa a part, amb clau R15a.  

- Nucli central: es defineix en fitxa a part, amb clau R15a. 

- Nucli de la dreta: tanca el conjunt per la seva part dreta. Format per: 

- Casa dels amos: buc en forma de “L”, amb les crugies a escaire del frontis. 
Tres crugies al cos que dóna al frontis, amb vessants cap al frontis i cap a la 
clastra de serveis interior, amb dues plantes i porxos. Al cos posterior, a 
escaire del frontis, dues crugies amb vessants cap a les façanes de la clastra 
de serveis interior i de l’altra clastra de serveis, a esquerra i dreta del 
frontis, amb dues plantes i porxos i només dues plantes a la zona posterior. 

- Clastra de serveis: situada a la dreta i a la part posterior del conjunt. 
Tancada per les cases i per mur de pedra en verd que enllaça en perllongació cap 
a la dreta del frontis amb la casa dels amos i envolta tot el conjunt per la 
part posterior. Recolzades al mur es troben dependències auxiliars. 

- Sestadors: dins el recinte de la clastra de serveis. Una crugia recolzada 
al mur, amb vessant cap al davant.   

Constructives:

- Edifici amb murs de pedra i terra. Les cantoneres són de pedra viva. 
Frontis paredat en verd. Sostres amb taulons a escaire de les façanes, a escaire 
del frontis del conjunt. La coberta és de teula àrab. 

Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura popular amb important 
reforma del s.XIX. 

Frontis:  

- Façana principal: paredat en verd, distribució d´obertures amb eixos 
verticals. 

- El ràfec és de cornisa i volada de teula. 

- Altres façanes a les clastres de serveis: paredat en verd. Composició 
asimètrica de les obertures, amb predomini del massís sobre aquestes.  

Obertures:  

Portals: 

- Façana principal: portal d´entrada a l´esquerra del frontis, allindanat, 
amb les brancalades de pedra viva. Portassa d´entrada a la clastra de serveis 
d´arc d´ansa-paner, tot de pedra viva. 
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- Altres façanes: portal dels sestador d´arc d´ansa-paner tot de pedra viva. 
Portals allindanats amb les brancalades de pedra viva. 

Finestres: rectangulars en vertical, excepte als porxos.  

- Façana principal: dues finestres a la dreta del porta en planta baixa, tres 
finestres al pis i tres finestrons en horitzontal als porxos. Les brancalades 
són de pedra viva. 

- Altres façanes: finestres i finestrons amb les brancalades de pedra viva. 

Interiors: 

- Pas d´entrada i clastra de serveis interior de còdols dins quadrícula de 
faixes de pedra viva. 

- Un pedrís a cada banda del pas d´entrada. 

- Arc d´ansa-paner d´accés a la clastra de serveis interior des del pas 
d´entrada, amb base i línia d´imposta ressortides, tot de pedra viva.  

- Cuina amb gran faldar. 

2.-ELEMENTS A SALVAGUARDAR: 

Tots els que li donen el seu valor tipològic i estilístic. 

3.-CONDICIONS D'UNITARIETAT: 

     A.- AMB L´ENTORN: forma un conjunt unitari amb la casa dels senyors i altres 
dependències auxiliars que formen part de les mateixes cases de possessió, 
catalogat amb clau R15a. Forma un conjunt tipològic amb totes les possessions de 
Binissalem que tenen clastra i tafona. Forma un conjunt ambiental amb les 
possessions i explotacions agrícoles amb habitatge familiar a la zona de muntanya 
de Binissalem. 

     B.- DINS L´EDIFICI: tot el conjunt forma una unitat. 

4.-JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 

Si es compleix tot l’anterior, no cal. 

5.-CONDICIONS DE DIGNITAT A L'EXECUCIÓ: 

El sistema constructiu, els materials d´execució i l´execució en si, 
determinen en gran mesura el tipus. És molt important que qualsevol intervenció 
es realitzi: 

- amb els mateixos materials. 

- amb les mateixes tècniques constructives. 

- amb la mateixa dignitat d´execució. 

- amb els estils dels detalls constructius: acabats de coberta frontals i 
laterals, canals, etc. 

6.-OBSERVACIONS: 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA 
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.-  IDENTIFICACIÓ 
 

1.-NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 

 

2.-AUTORIA: 

 

3.-ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 

Arquitectura popular.  

4.-ENTORN O CONTEXT:  

Can Tous està situada al camí de Can Boc, també anomenat camí des Pou Bauçà, 
i va des del camí dels Dametos (es diu que el camí dels Dametos abans 
s’anomenava des Pou Bauçà) a davant Can Julianoi. Ja als afores del poble, Can 
Julianoi és una edificació antiga (S.XVII) que mostra l’empremta de diverses 
reformes (S.XVIII i XIX) com ocorre a moltes altres cases de Binissalem. El camí 
de Can Boc està ubicat, idò, en una franja paral·lela a la Serra de Tramuntana, 
més al nord respecte del terme municipal de Binissalem i a 250m d’altura.  

5.-PROPIETAT: 

Juan Ramis Torrens. 

6.-DESCRIPCIÓ: 

Conjunt format per casa, dependències auxiliars i carrera, situat en un 
revolt del camí, i per tant, en part li mostra part de la façana posterior de la 
casa i en part un dels laterals. Hi ha molts de tarongers i està tancat per un 
mur de pedra en verd. La casa està orientada cap al sudest, aïllada, i compta 
amb una carrera, on hi ha un vell fasser. Té un cos principal i dos cossos 
petits i adossats, un a cada lateral. El cos principal és de planta rectangular 
i té planta baixa i pis, una sola crugia i un sol vessant cap al frontis. Els 
cossos afegits tenen els vessants un cap a llevant i un cap a ponent. Els murs 
són de carreuó i de pedra en verd, i les cantoneres de pedra viva. Les cobertes 
són de teules.  

Façana: des del camí només s’entreveu la del cos principal. Obertures: a la 
planta baixa s’observa en el lloc central un portal d’arc rebaixat i una 
finestra rectangular en vertical amb els ampits ressortits a cada banda. Un coll 
de cisterna està adossat a la façana. Al pis s’obren tres finestres rectangulars 
en vertical amb els ampits ressortits sobre les obertures de la planta. El ràfec 
està format per llivanya, canal de zinc (que s’aboca a la cisterna) i caps de 
teula.  
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7.-INTERVENCIONS: 

A.-GENERALITATS:  

B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  

8.-USOS: 

A.- ORIGINAL: habitatge familiar i explotació agrícola.  

B.- ACTUAL: habitatge familiar i explotació agrícola. 

9.-ALTRES PROTECCIONS: 

 

10.-BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

G. Martí, 1978: 207 i 230. GEM, T. II: 140. A.Pascual, 1997: 145. Fodesma, 
1998: 19.  

11.-OBSERVACIONS: 

Aquesta fitxa contempla la protecció de façana exterior. Els interiors no han 
estat visitats. 

El propietari és el que figura a la fitxa cadastral. 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 

1.-CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 

Característiques tipològiques: 

Volumètriques i urbanístiques: conjunt format per: 

- Casa aïllada de planta rectangular, una crugia en dues plantes i un vessant 
cap al frontis. 

- Carrera. 

- Petits cossos auxiliars adossats als capcers, amb vessant cap als costats. 

- Mur de pedra en verd, en perllongació de la façana posterior i del capcer 
dret. Limita amb camí.  

Constructives:

- Edifici amb murs de pedra i terra, paredat de carreuó i de pedra en verd. 
Les cantoneres són de pedra viva. La coberta és de teula àrab. 

Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura popular. 

Frontis:  

- Façana: paredat de carreuó i de pedra en verd. Distribució simètrica de les 
obertures.  

- El ràfec és de llivanya, canal de zinc i volada de teula. 

Obertures:

Portals: 

- Portal central d´arc rebaixat. 

Finestres: rectangulars en vertical. 

- Una a cada banda del portal i tres en planta pis, amb l´ampit ressortit. 

Altres elements: 

2.-ELEMENTS A SALVAGUARDAR: 

Tots els que li donen el seu valor tipològic i estilístic. 

3.-CONDICIONS D'UNITARIETAT: 

     A.- AMB L´ENTORN: forma un conjunt tipològic amb els habitatges familiars 
amb explotació agrícola de Binissalem. 

     B.- DINS L´EDIFICI: tot el conjunt forma una unitat. 

4.-JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 

Si es compleix tot l’anterior, no cal. 
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5.-CONDICIONS DE DIGNITAT A L'EXECUCIÓ: 

El sistema constructiu, els materials d´execució i l´execució en si, 
determinen en gran mesura el tipus. És molt important que qualsevol intervenció 
es realitzi: 

- amb els mateixos materials. 

- amb les mateixes tècniques constructives. 

- amb la mateixa dignitat d´execució. 

- amb els estils dels detalls constructius: acabats de coberta frontals i 
laterals, canals, etc. 

6.-OBSERVACIONS: 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA 
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.-  IDENTIFICACIÓ 
 

1.-NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 

Des de temps immemorial era conegut com el cementiri de l’església vella, 
referència al lloc de la primitiva església de Robines, els terrenys del qual 
feien partió amb la possessió de Morneta. Probablement fou el primer cementiri 
del poble situat vora l’església de Robines, el qual es clausurà quan la 
parròquia es traslladà al centre del poble, en el segle XIV. A partir de 1821 es 
donà l’ordre d’eliminar el cementiri davora de la parròquia i fer el cementiri 
rural; el 1822 ja s’enterrava en aquest cementiri, encara sense acabar, per al 
qual existia un projecte i una planificació de les obres. El novembre de 1822 
s’havien fet les obres de la capella, les parets, la porta i el portal exterior, 
encara que hi havia manca d’espai; pocs dies després l’ajuntament va expropiar 
uns terrenys al propietari de Morneta, Sr. Doms, i es varen concloure les obres. 
La capella fou beneïda i  inaugurada el 30 de desembre de 1822. Els anys 50 del 
segle passat es va construir un nou cementiri als terrenys situats al camí de 
Biniali, el qual fou beneït el 1954, però durant uns anys s’utilitzaren els dos 
cementiris ja que el cementiri vell no es va clausurar com a lloc d’enterrament 
fins al 1958. 

2.-AUTORIA: 

 

3.-ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 

Arquitectura popular. L’interior de l’església i el portal d’accés són 
d’estil neoclàssic. 

4.-ENTORN O CONTEXT:  

El cementiri vell s’ubica a la cruïlla entre els camins de Selva o camí de 
Morneta i el camí de Lloseta. La cruïlla i el cementiri s’ubiquen en una franja 
paral·lela a la Serra de Tramuntana, més al nord respecte del terme municipal de 
Binissalem i a 250m d’altura. Molt aprop hi ha la línia de ferrocarril Palma-
Inca. El seu entorn més immediat és el propi mur de tancament del cementiri i 
els seus voltants són tanques rurals que circueixen ametllerar i algun garrofer. 

5.-PROPIETAT: 

Ajuntament de Binissalem. 

6.-DESCRIPCIÓ: 

El cementiri vell de Binissalem està conformat pel conjunt de capella amb 
altres dependències auxiliars adossades a la part posterior, el clos i traçat 
del cementiri, pròpiament dit, amb el conjunt d’esteles i làpides i el mur de 
tancament del propi cementiri amb el seu portal d’entrada. 

Organització dels elements: el cementeri presenta un portal d’entrada al 
costat de la cantonada sudoest confrontant amb els camins de Selva i de Lloseta; 
l’entrada s’obre al cementiri per un espai a mode de carrera que 
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longitudinalment condueix a la capella i és tancat per una reixa de ferro que la 
separa de la traça del cementiri; el portal i la capella es troben a la zona de 
ponent units per la carrera, obrint-se per un portellet a la resta del 
cementiri; tot el cementiri és tancat per la pròpia capella i per un alt mur. 

El portal d’entrada és allindanat amb la llinda d’una peça i brancals de 
vàries peces, tot de pedra viva; la zona de la llinda és rematada per un frontó 
amb coronament curvilini, de tradició barroca, emmarcat entre dues volutes; i 
tot és capcimat per dues bolles de pedra; en el frontó hi ha una calavera i la 
inscripció llatina “ECCE NUNC IN PULVERE DORMIAM ET SI MANE ME QUASIERIS NON 
SUBSISTAM” i la data “1822”; el portal presenta una reixa de ferro de tancament 
que du la inscripció “1892”. El portal dóna pas a una zona d’entrada, a mode de 
carrera amb pedrissos a banda i banda on s’han assentat esteles funeràries i que 
presenta un trespol de grava; al fons vora la capella, a la dreta hi ha un 
portellet amb escalons que s’obre cap al cementiri, el qual està sobrealçat 
respecte de l’entrada. 

La capella és de planta rectangular, de dos aiguavessos amb vessant cap a les 
façanes laterals, ja que el portal d’entrada es troba en un capcer fent les 
funcions de frontis; Façanes: presenten els paredats de pedra i terra enllestits 
de morter de calç i emblanquinats; la coberta és de teula àrab i presenta una 
creu llatina de ferro sobre l’entrada principal i una espadanya campanar a la 
part posterior. Les cantoneres són de pedra viva i els ràfecs de les façanes 
laterals són de llivanya i caps de teules. Obertures: el frontis presenta la 
distribució simètrica de les obertures; hi ha el portal d’entrada a la capella, 
allindanat amb la llinda d’una peça i els dos brancals a mode de pilastres amb 
els capitells motllurats i bases ressortides, tot de pedra viva; sobre el portal 
hi ha una claraboia circular amb les brancalades de pedra. Interiors: la capella 
és d’una sola nau, de planta rectangular i coberta de volta de canó amb 
llunetes; presenta tres trams i quatre arcs faixons, dos de centrals i dos 
situats a les parets dels peus i l’absis; els paraments laterals presenten 
sengles cornises motllurades a l’arrencament de la volta; els arcs faixons 
coincideixen amb quatre parelles de pilastres embotides en els murs, poc 
ressortides; la zona de l’altar, és sobrealçada respecte de la resta i presenta 
l’altar i un retaule amb una fornícula central d’arc carpanell, és 
d’arquitectura simulada amb dues pilastres laterals rematades per dos gerros 
flamejants; a la part superior s’inscriu un frontó ondulant coronat amb la 
petxina heràldica de Binissalem. Pilastres, arcs, sis claraboies situades a les 
llunetes i un petit sòcol és tot pintat de color gris oscur i la resta és 
emblanquinat; a la paret de l’altar hi ha a la dreta una porta falsa, pintada, i 
a l’esquerra hi ha el portal de la sagristia.  

El cementiri presenta una traça de caminals disposats amb creuer i altres 
quatre de perimetrals envoltant el mur de tancament; és destacable el treball en 
pedra i l’ornamentació artística dels sepulcres; les làpides i esteles són 
realitzades majoritàriament amb formes senzilles i definides, amb l’epitafi 
inscrit i un coronament en forma apuntada o semicircular; algunes apareixen 
coronades de creus i columnes clàssiques. Resta un nombre considerable de 
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làpides i algunes d’elles són les de personatges històrics del poble. Per tot 
aixó, és molt important la seva protecció I conservació. 

Les dependències auxiliars es troben adossades a la part posterior de la 
capella i són de dues plantes, presenten iguals paredats, cantoneres i ràfec que 
els descrits per la capella. Obertures: a la planta baixa, un portal allindanat 
per accedir al pis i un altre portal allindanat amb la llinda d’una peça i 
brancals de vàries peces, tot de pedra viva, d’accés a la cambra mortuòria i 
sala d’autòpsies; al pis hi ha un petit finestró amb les brancalades de marès. 

El mur de tancament és de pedra i terra, aterracat i amb restes 
d’emblanquinat; és d’uns 2’60 metres d’alçada i presenta a la part superior un  
acabament a mode de coberta de teules que vessen cap als dos costats. 

7.-INTERVENCIONS: 

A.-GENERALITATS:  

B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  

8.-USOS: 

A.- ORIGINAL: culte i enterrament.  

B.- ACTUAL: el cementiri deixà d’usar-se com a lloc d’enterrament devers els 
anys 50 del segle passat.  

9.-ALTRES PROTECCIONS: 

 

10.-BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

A. Pascual, J. Llabrés (treball inèdit). Fodesma, 1998: 19. G. Martí, 1978: 
52, il·l. 16-17; 1985: 40, il·l. 41. 

11.-OBSERVACIONS: 

La inscripció llatina del portal d’entrada es refereix a: “Vet aquí que ara 
dormiré en la pols i si al matí me cercau, no em trobareu”. Vora el portal 
d’accés a la capella hi ha una retolació amb el núm. 11. El portal d’entrada 
abans tenia una creu de pedra de remat, avui desapareguda (f.o.). La decoració 
de la capella d’estil neoclàssic és una de les poques mostres que resten a 
Mallorca d’aquest període. 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 

1.-CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 

Característiques tipològiques: 

Volumètriques i urbanístiques: conjunt format per: 

- Alt mur que tanca tot el conjunt, amb portal d´entrada al recinte que el 
talla en dos trams al costat dret de la cruïlla dels camins, on el mur gira de 
forma arrodonida i continua entre els trams a escaire que donen façana als dos 
camins. 

- Capella amb altres dependències adossades al darrera. Adossada en 
perllongació a l´extrem del mur que tanca el conjunt pel seu costat esquerre. 
Nau de planta rectangular amb una crugia a escaire del frontis. Dos aiguavessos 
amb vessants cap a les façanes laterals, que donen al camí i a l´interior del 
cementiri, en ser el frontis un capcer. 

 - Buc rectangular de dues plantes adossat a darrera de la capella amb 
dependències auxiliars, com sala d´autòpsies i cambra mortuòria en planta baixa 
i vivenda al pis. 

- Recinte d´entrada longitudinal a mode de carrera. Articulat al voltant d´un 
eix longitudinal amb pedrissos a banda i banda, que uneix el portal d´accés al 
conjunt i el portal d´entrada de la capella, al mig del frontis. Pel seu costat 
esquerre està tancat per l´alt mur que el separa del camí. Pel seu costat dret, 
tancat per reixa metàl·lica que el separa del clos del cementiri, amb un 
portellet al fons, a la dreta de la capella, que li dóna accés. 

- Clos i traçat del cementiri. Elevat respecte a l´espai d´entrada. Presenta 
una traça de caminals disposats amb creuer i altres quatre de perimetrals 
envoltant el mur de tancament.    

Constructives:

- Mur de tancament: de pedra i terra, aterracat i amb restes d’emblanquinat; 
és d’uns 2’60 metres d’alçada i presenta a la part superior un acabament a mode 
de coberta de teules que vessen cap als dos costats. 

- Capella i dependències auxiliars: edifici amb murs de pedra i terra, 
enllestit amb morter de calç i emblanquinat. Cantoneres de pedra viva. Coberta 
de teula àrab. Una sola nau, de planta rectangular i coberta de volta de canó 
amb llunetes; presenta tres trams i quatre arcs faixons, dos de centrals i dos 
situats a les parets dels peus i l’absis.  

- L´espai d´entrada presenta un trespol de grava.  
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Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura popular. L’interior de 
l’església i el portal d’accés són d’estil neoclàssic. 

Frontis:  

- Façana: enllestida de morter de calç i emblanquinat. Composició simètrica 
de les obertures. No presenta ràfec al frontis, en ser aquest un capcer. 
Presenta una creu llatina de ferro a la coberta, sobre l´entrada principal. 

- El ràfec de les façanes laterals és de llivanya i volada de teules. 

- Al capcer posterior hi ha una espadanya campanar. 

- Façana del cos auxiliar: de composició austera amb predomini del massís 
damunt les obertures, amb distribució asimètrica.  

Obertures:

Portals: 

- Portal d´entrada a la capella, allindanat amb la llinda d’una peça i els 
dos brancals a mode de pilastres amb els capitells motllurats i bases 
ressortides, tot de pedra viva; sobre el portal hi ha una claraboia circular amb 
les brancalades de pedra. 

- Portal d´accés al conjunt, allindanat amb la llinda d’una peça i brancals 
de vàries peces, tot de pedra viva; la zona de la llinda és rematada per un 
frontó amb coronament curvilini, de tradició barroca, emmarcat entre dues 
volutes; i tot és capcimat per dues bolles de pedra; en el frontó hi ha una 
calavera i la inscripció llatina “ECCE NUNC IN PULVERE DORMIAM ET SI MANE ME 
QUASIERIS NON SUBSISTAM” i la data “1822”; el portal presenta una reixa de ferro 
de tancament que duu la inscripció “1892”. 

- A les dues façanes laterals tres òculs, un a cada lluneta de la volta de 
canó. 

Finestres: 

Interiors: 

- Els paraments laterals de la capella presenten, a la línia d´imposta, 
cornisa motllurada. 

- La zona de l’altar és sobrealçada respecte de la resta i presenta l’altar i 
un retaule amb una fornícula central d’arc carpanell; és d’arquitectura simulada 
amb dues pilastres laterals rematades per dos gerros flamejants; a la part 
superior s’inscriu un frontó ondulant coronat amb la petxina heràldica de 
Binissalem. 

- A l´espai d´entrada hi ha làpides i esteles funeràries a banda i banda de 
l´eix. 

- A la traça del cementiri: làpides, sepulcres i esteles, articulats per la 
traça de caminals que l´organitzen.   

Altres elements: 
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2.-ELEMENTS A SALVAGUARDAR: 

Tots els que li donen el seu valor tipològic i estilístic. 

3.-CONDICIONS D'UNITARIETAT: 

     A.- AMB L´ENTORN: la capella forma un conjunt tipològic amb la del llogaret 
de Biniagual, també catalogada, amb clau: R32a.    

     B.- DINS L´EDIFICI: tot el conjunt forma una unitat. 

4.-JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 

És necessària la intervenció ràpida a les edificacions i la traça del 
cementiri i els elements que s´hi troben, per greu estat de degradació i 
abandonament. 

5.-CONDICIONS DE DIGNITAT A L'EXECUCIÓ: 

El sistema constructiu, els materials d´execució i l´execució en si, 
determinen en gran mesura el tipus. És molt important que qualsevol intervenció 
es realitzi: 

- amb els mateixos materials. 

- amb les mateixes tècniques constructives. 

- amb la mateixa dignitat d´execució. 

- amb els estils dels detalls constructius: acabats de coberta frontals i 
laterals, cornises, etc. 

6.-OBSERVACIONS: 

- Les edificacions i la traça del cementiri i els elements que s´hi troben, 
presenten un gran estat de degradació i abandonament. 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA 
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.-  IDENTIFICACIÓ 
 

1.-NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 

El 1549 el Molí des Polls era d’en Sebastià Bestard i el 1875 d’en Florest. 

2.-AUTORIA: 

 

3.-ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 

Arquitectura popular amb important reforma actual.  

4.-ENTORN O CONTEXT:  

Situat al camí des Blanquer o camí des Polls, el qual va des del Cantó des 
Morers cap a l’oest, paral·lel a la Serra de Tramuntana, més al nord del terme 
municipal i a 250m d’altura. El Molí des Polls, juntament amb el Molí des Cos 
(R27a) són els dos molins de vent, fariners, que trobam a la zona rústica de 
Binissalem.  

5.-PROPIETAT: 

Luis Jiménez García. 

6.-DESCRIPCIÓ: 

Molí de vent fariner orientat cap al sudest i situat en una finca que fa 
cantó, la qual queda limitada dels camins en part per un mur antic de pedra en 
verd acabat en esquena d’ase i en part per un mur més baix folrat de pedra de 
factura més moderna i rematat per una reixa de ferro. El terreny sobre el qual 
se situa el molí fa pendent pujant cap al nord, està aïllat i format per 
plataforma de planta rectangular, d’una planta, amb l’envelador pla. La torre és 
cilíndrica i té restes d’un capell. Una escala exterior comunica l’envelador amb 
la carrera.  

Façanes: des del camí es poden observar tres de les quatre façanes. Els murs 
són de pedra en verd amb les cantoneres reforçades amb carreus de pedra viva. A 
la façana principal, orientada cap al sud hi ha l’escala ja esmentada i una 
gàrgola de pedra al centre de la part superior. Obertures: a la façana principal 
hi ha un portal allindanat amb les brancalades de pedra viva situat enmig i un 
finestró. A la façana lateral dreta hi ha un portal allindanat i dues finestres 
rectangulars en vertical i una canal de ceràmica que baixa l’aigua des de 
l’envelador. A la façana posterior dues finestres quadrades arran del terra 
(recordem que el nivell del terreny va pujant cap al nord) amb les brancalades 
aterracades i pintades de color marès, igual que una de la façana lateral dreta. 
A la torre, cilíndrica, s’obre un portal allindanat amb les brancalades de pedra 
viva orientat cap al sud. Tres respiralls s’obren a diferents nivells de la 
torre. A damunt l’envelador s’alça una xemeneia. Per damunt del mur que delimita 
la finca s’observa un coll de pou o cisterna.  

Els interiors no han estat visitats. 
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Clau: R18

7.-INTERVENCIONS: 

A.-GENERALITATS: reforma recent on s’observen les juntes endinsades i 
aterracades de color ocre. 

B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  

8.-USOS: 

A.- ORIGINAL:  molí de de vent fariner i cases de moliner. 

B.- ACTUAL: habitatge familiar. 

9.-ALTRES PROTECCIONS: 

 

10.-BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

G. Martí, 1978: 197, 207. GEM, t.II: 140. Fodesma, 1998: 19. 

11.-OBSERVACIONS: 

El propietari és el que figura a la fitxa cadastral. 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 

1.-CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 

Característiques tipològiques: 

Volumètriques i urbanístiques: conjunt format per: 

- Plataforma damunt un terreny en pendent on hi ha la casa del moliner: 
aíllada de planta rectangular d´una planta. Coberta plana. 

- Torre de molí: cilíndrica, conserva part del capell. 

- Mur que delimita, en part, la finca, de pedra en verd acabat en esquena 
d´ase.  

Constructives:

- Murs de pedra i terra, paredat en verd. Cantonera de peces de pedra viva. 

- Torre de molí: mur de terra i fang amb quatre reforços verticals anb 
carreus de marès. Aterracat amb morter de calç.  

- Dependència auxiliar: murs de pedra i terra amb estructura amb bigues 
paral·leles al frontis i coberta de teula. 

Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura popular amb important 
reforma actual. 

Frontis:  

- Façana: paredat en verd. Predomini del mur sobre les obertures. Escala 
adossada per accedir a l´envelador. Al centre i a la part superior hi ha una 
gàrgola de pedra viva.  

Obertures:

Portals: 

- Portal central allindanat amb les brancalades de pedra viva. 

- Portal allindanat a la façana lateral dreta. 

- Portal de la torre per sortir a l´envelador, allindanat amb les brancalades 
de pedra viva.  

Finestres:  

- Finestró a la façana principal. 

- Dues finestres rectangulars en vertical a la façana lateral dreta. 

- Dues finestres arran del terreny a la façana posterior. 

- Una finestra a la façana lateral esquerra. 

- Tres respiralls a diferents nivells de la torre. 
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Altres elements: 

- S´observa un coll de pou o cisterna. 

- Fumeral de xemeneia sobre l´envelador. 

2.-ELEMENTS A SALVAGUARDAR: 

Tots els que li donen el seu valor tipològic i estilístic. 

3.-CONDICIONS D'UNITARIETAT: 

     A.- AMB L´ENTORN: forma un conjunt tipològic i ambiental amb el molí del 
Cos, també catal·logat, amb clau R27a. 

     B.- DINS L´EDIFICI: tot el conjunt forma una unitat. 

4.-JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 

Si es compleix tot l’anterior, no cal. 

5.-CONDICIONS DE DIGNITAT A L'EXECUCIÓ: 

El sistema constructiu, els materials d´execució i l´execució en si, 
determinen en gran mesura el tipus. És molt important que qualsevol intervenció 
es realitzi: 

- amb els mateixos materials. 

- amb les mateixes tècniques constructives. 

- amb la mateixa dignitat d´execució. 

- amb els estils dels detalls constructius: acabats de coberta frontals i 
laterals, etc. 

6.-OBSERVACIONS: 

- Elements distorsionants:  

- S´ha retocat la façana deixant les juntes endinsades. 

- Les finestres a la façana posterior i lateral esquerra, no guarden la 
proporció mallorquina i les brancalades són referides i pintades. 

- El mur que limita la finca amb els camins ha estat substituït en part per 
mur mes baix folrat de pedra i barrots de ferro a sobre. 

 

 

Catàleg 2002                                                                                            Realització A.R.C.A.



CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 
I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE 
LA ZONA RÚSTICA DE BINISSALEM 

 
 

MOLÍ DES POLLS
camí des Blanquer, pol.14, núm. 88

Prot.: A
Ref. Cad.: 0011050

Clau: R18

3.- INFORMACIÓ GRÀFICA 
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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CAN MARILLA
camí dels Àlbers, pol.9, núm. 7

Prot.: B
Ref. Cad.: 0016039
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1.-  IDENTIFICACIÓ 
 

1.-NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 

 

2.-AUTORIA: 

 

3.-ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 

Modernisme regionalista. 

4.-ENTORN O CONTEXT:  

Casa situada al camí dels Àlbers, també anomenat camí de ses Aubes o camí de 
Can Vallès. Aquest camí està situat a la zona de Pedaç i va des del camí de 
Pedaç al nucli de població principal del terme municipal de Binissalem i 
connecta amb el camí des Blanquers, encara que actualment la via del tren el 
talla transversalment. El camí dels Àlbers està ubicat a una franja paral·lela a 
la Serra de Tramuntana, a entre els 120 i 250m; és la zona pròpiament del 
Raiguer. En aquest camí, en una finca veïnada trobam el Pou de Can Nou (R20), 
també catalogat. 

5.-PROPIETAT: 

Juan Pons Pons. 

6.-DESCRIPCIÓ: 

Casa orientada cap al sudest, aïllada i situada a l’interior d’una finca on  
abunden els arbres fruiters, sobretot els tarongers, i tancada per una paret de 
pedra en verd amb petites pilastres que aguanten una moderna reixa. La planta és 
rectangular, amb un cos principal i un cos posterior; el principal té planta 
baixa i pis, i coberta de quatre vessants, de teules,  mentre que el posterior 
només té planta baixa i coberta de terrat amb balustrada.  

Façanes: observam, des del camí, només part de tres de les façanes, la del 
frontis, la de llevant i la de ponent. Estan revestides de referit, el sòcol de 
color gris i la resta de color blanc. Una franja pintada de color blau recorre 
les cantoneres, la línia que separa la planta baixa del pis i la línia del 
ràfec; l’arc de les portes, així com els brancals i les llindes de les finestres 
també presenten aquest color. Obertures: les que observam són, a la planta baixa 
dos portals d’arc rebaixat i una finestra rectangular en vertical; al pis tres 
finestres rectangulars en vertical amb els ampits ressortits. Al cos principal 
el ràfec és de volada de teula. 

7.-INTERVENCIONS: 

A.-GENERALITATS:  

B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  

 

 

Catàleg 2002                                                                                            Realització A.R.C.A.



CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 
I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE 
LA ZONA RÚSTICA DE BINISSALEM 

 
 

CAN MARILLA
camí dels Àlbers, pol.9, núm. 7

Prot.: B
Ref. Cad.: 0016039

Clau: R19

8.-USOS: 

A.- ORIGINAL: habitatge familiar i explotació agrícola. 

B.- ACTUAL: habitatge familiar deshabitat i explotació agrícola. 

9.-ALTRES PROTECCIONS: 

 

10.-BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

GEM, t.II: 140. Fodesma, 1998: 19. 

11.-OBSERVACIONS: 

Aquesta fitxa contempla la protecció de façana exterior. Els interiors no han 
estat visitats. 

El propietari és el que figura a la fitxa cadastral. 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 

1.-CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 

Característiques tipològiques: 

Volumètriques i urbanístiques:  

- Casa aïllada de planta rectangular. Formada per: cos principal de dues 
plantes i coberta a quatre vessants. Cos posterior amb planta baixa i coberta 
plana. 

- Tanca de fruiters, al mig de la qual trobam la casa, que queda  separada 
del camí per mur de pedra en verd amb petits pilars quadrats a sobre. 

Constructives:

- Els murs exteriors són referits i pintats. La coberta del cos principal és 
de teula àrab. El cos posterior té coberta de terrat amb balustrada. 

Característiques estilístiques bàsiques: modernisme regionalista. 

Frontis:  

- Façana: acabat referit i pintat. El sòcol en gris i la resta pintat en 
blanc amb una franja en blau a les cantoneres, línia del forjat i del ràfec, 
l´arc de les portes i brancalades de les finestres. A cada façana del cos 
principal una sola obertura en planta baixa i una en planta pis, formant un eix 
vertical. 

- El ràfec és de volada de teula. 

Obertures:  

Portals: 

- Portals d´arc rebaixat. 

Finestres: rectangulars en vertical. 

Altres elements: 

2.-ELEMENTS A SALVAGUARDAR: 

Tots els que li donen el seu valor tipològic i estilístic. 

3.-CONDICIONS D'UNITARIETAT: 

     A.- AMB L´ENTORN:    

     B.- DINS L´EDIFICI:  

4.-JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 

Si es compleix tot l’anterior, no cal. 
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5.-CONDICIONS DE DIGNITAT A L'EXECUCIÓ: 

El sistema constructiu, els materials d´execució i l´execució en si, 
determinen en gran mesura el tipus. És molt important que qualsevol intervenció 
es realitzi: 

- amb els mateixos materials. 

- amb les mateixes tècniques constructives. 

- amb la mateixa dignitat d´execució. 

- amb els estils dels detalls constructius: acabats de coberta frontals i 
laterals, etc. 

6.-OBSERVACIONS: 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA 
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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Prot.: A
Ref. Cad.: 0016037
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1.-  IDENTIFICACIÓ 
 

1.-NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 

 

2.-AUTORIA: 

 

3.-ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 

Arquitectura popular. 

4.-ENTORN O CONTEXT:  

El Pou de Can Nou està situat en una finca que té l’accés principal pel camí 
dels Àlbers, també anomenat camí de Ses Aubes o camí de Can Vallès, però per la 
seva situació dins la finca està més a prop del camí des Pou Salat. Tant un camí 
com l’altre estan situats a la zona de Pedaç i corren perpendiculars entre el 
camí de Pedaç i el camí des Blanquers o des Polls. Parlam, idò, d’una zona 
ubicada en una franja paral·lela a la Serra de Tramuntana, entre els 120 i 250m, 
a la zona pròpiament del Raiguer. Ben davant del Pou de Can Nou hi ha el Pou 
Salat (R22) i una caseta del mateix camí des Pou Salat (R21), i ben a prop hi 
trobam la casa de Can Marilla (R19) i el Molí des Polls (R18), referències totes  
que formen part d’aquest catàleg.  

5.-PROPIETAT: 

Juan Pons Pons.  

6.-DESCRIPCIÓ: 

El coll del pou té una planta gairebé circular, encara que fa una endinsada 
en el lloc on se situen per treure l’aigua; aquí observam lloses de marès, 
mentre que, a la resta, el sistema constructiu és de pedra en verd. La 
superfície és plana, aterracada i tapada amb una planxa metàl·lica. Un tub de 
ferro i una corriola completen el conjunt.  

7.-INTERVENCIONS: 

A.-GENERALITATS:  

B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  

8.-USOS: 

A.- ORIGINAL: emmagatzematge i extracció d’aigua.  

B.- ACTUAL: emmagatzematge i extracció d’aigua. 

9.-ALTRES PROTECCIONS: 
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10.-BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

GEM, t. II: 140. Fodesma, 1998: 19. 

11.-OBSERVACIONS: 

El propietari és el que figura a la fitxa cadastral. 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 

1.-CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 

Característiques tipològiques: 

Volumètriques i urbanístiques:  

- Pou. 

- Coll de planta circular amb endinsada en un costat per treure l´aigua. 

- Tub i corriola. 

Constructives:

- Paret de pedra en verd aterracada i lloses de pedra a l’endinsada per 
treure l´aigua. 

Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura popular. 

Altres elements: 

2.-ELEMENTS A SALVAGUARDAR: 

Tots els que li donen el seu valor tipològic i estilístic. 

3.-CONDICIONS D'UNITARIETAT: 

     A.- AMB L´ENTORN: 

     B.- DINS L´EDIFICI:  

4.-JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 

Si es compleix tot l’anterior, no cal. 

5.-CONDICIONS DE DIGNITAT A L'EXECUCIÓ: 

El sistema constructiu, els materials d´execució i l´execució en si, 
determinen en gran mesura el tipus. És molt important que qualsevol intervenció 
es realitzi: 

- amb els mateixos materials. 

- amb les mateixes tècniques constructives. 

- amb la mateixa dignitat d´execució. 

- amb els estils dels detalls constructius. 

6.-OBSERVACIONS: 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA 
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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Prot.: B

Ref. Cad.: 0016032
Clau: R21

1.-  IDENTIFICACIÓ 
 

1.-NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 

 

2.-AUTORIA: 

 

3.-ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 

Arquitectura popular. 

4.-ENTORN O CONTEXT:  

Caseta situada al camí des Pou Salat, ubicat a la zona de Pedaç, entre el 
mateix camí de Pedaç i el camí des Blanquers o des Polls. Actualment la via del 
tren el creua i, com que està situada a nivell superior, no es pot circular amb 
cotxe per tot el camí. Aquest és en una franja paral·lela a la Serra de 
Tramuntana, entre els 120 i 250m, pròpiament en la zona del Raiguer. Aquesta 
caseta està situada devora el Pou Salat (R22), del mateix camí i davant el Pou 
de Can Nou (R20), també catalogats.  

5.-PROPIETAT: 

Miguel Villalonga Villalonga. 

6.-DESCRIPCIÓ: 

Caseta orientada cap al sudest, aïllada, a l’interior d’un finca tancada per 
una paret seca acabada en esquena de sella i a escaire del camí. La construcció 
és de planta rectangular, d’una sola crugia i un sol vessant cap al frontis, 
planta baixa i porxo. Els murs són de pedra en verd i cantoneres de carreus de 
pedra viva. La coberta és de teules. A l’esquerra té un petit porxo afegit amb 
els murs de marès i la coberta de taulons i teules i el vessant cap a ponent. Un 
fasser jove fa ombra a la façana.   

Façana: les obertures són quatre, disposades de forma regular. A la planta 
baixa portal allindanat amb les brancalades de blocs de pedra viva, i a 
l’esquerra finestra rectangular en vertical, paredada, amb l’ampit de pedra viva 
i les brancalades de marès. Al porxo s’obren dues finestres rectangulars en 
vertical amb les brancalades de marès. El ràfec està format per canal de zinc i 
volada de teula.  

7.-INTERVENCIONS: 

A.-GENERALITATS:  

B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  

8.-USOS: 

A.- ORIGINAL: habitatge familiar i explotació agrícola i ramadera. 

B.- ACTUAL: caseta deshabitada i explotació agrícola. 
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9.-ALTRES PROTECCIONS: 

 

10.-BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

GEM, t.II: 140. Fodesma, 1998: 19. 

11.-OBSERVACIONS: 

Aquesta fitxa contempla la protecció de façana exterior. Els interiors no han 
estat visitats. 

El propietari és el que figura a la fitxa cadastral. 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 

1.-CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 

Característiques tipològiques: 

Volumètriques i urbanístiques:  

- Casa aïllada a escaire del camí, on li dóna façana el capcer dret. De 
planta rectangular, i una crugia en planta baixa i porxos. Un vessant cap al 
frontis. 

- Porxo auxiliar adossat al capcer esquerre, més baix que el cos principal i 
vessant cap a l´esquerra. 

- Paret seca acabada en esquena de sella, en perllongació del capcer dret. 

Constructives:

- Edifici amb murs de pedra i terra, paredat en verd. Les cantoneres son de 
pedra viva. La coberta és de teula àrab. 

- El porxo auxiliar amb murs de marès. La coberta és de teula àrab. 

Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura popular. 

Frontis:  

- Façana: Paredat en verd. Predomini del massís sobre les obertures. 
Composició regular de les obertures. 

- El ràfec és de canal de zinc i volada de teula. 

Obertures:

Portals: 

- Portal central allindanat amb les brancalades de pedra viva. 

Finestres: rectangulars en vertical. 

- Finestra paredada a l´esquerra, amb l´ampit de pedra viva i brancalades de 
marès. 

- Dues finestres als porxos, amb les brancalades de marès. 

Altres elements: 

2.-ELEMENTS A SALVAGUARDAR: 

Tots els que li donen el seu valor tipològic i estilístic. 

3.-CONDICIONS D'UNITARIETAT: 

     A.- AMB L´ENTORN: forma un conjunt tipològic amb les casetes d’ús temporal 
per a tasques agrícoles de Binissalem. 

     B.- DINS L´EDIFICI:  
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4.-JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 

Si es compleix tot l’anterior, no cal. 

5.-CONDICIONS DE DIGNITAT A L'EXECUCIÓ: 

El sistema constructiu, els materials d´execució i l´execució en si, 
determinen en gran mesura el tipus. És molt important que qualsevol intervenció 
es realitzi: 

- amb els mateixos materials. 

- amb les mateixes tècniques constructives. 

- amb la mateixa dignitat d´execució. 

- amb els estils dels detalls constructius: acabats de coberta, frontals, 
etc. 

6.-OBSERVACIONS: 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA 

 

 

 

 

 

Catàleg 2002                                                                                            Realització A.R.C.A.



CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 
I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE 
LA ZONA RÚSTICA DE BINISSALEM 

 
 

camí des Pou Salat, pol.9, núm. 37
Prot.: B

Ref. Cad.: 0016032
Clau: R21

4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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POU SALAT
camí des Pou Salat, pol. 9

Prot.: A 
Ref. Cad.: -

Clau: R22

1.-  IDENTIFICACIÓ 
 

1.-NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 

L’any 1345 era citat com a Pou sarraynesch, i alguns anys després, el 1385 hi 
va haver plet per la propietat del pou. L’any 1460 s’anomenava Pou d’en Maimó, 
però el 1545 ja és citat com a Pou Salat. Alguns autors especifiquen que 
segurament la seva aigua no es podia aprofitar molt perquè contenia petites 
quantitats de sals disoltes. Altres autors afirmen que la seva denominació té 
origen en el llatí celatus, que significa amagat; per tant, seria un pou que es 
va descobrir, ja que la seva aigua estava amagada. Al segle XVII apareixen 
nombroses despeses per adobar aquest pou i adquirir i adobar els seus poals. 
L’any 1653 s’hi va portar el reble per adobar-lo. Sabem que es va escurar el 
1749, i que entre el desembre de 1752 i el setembre de 1753 s’hi feren 
importants obres, entre elles la mota. En aquesta època també es va comprar una 
pica a Margalida Bennàssar. El mes d’agost de 1774 es va tornar a escurar, i al 
març de 1850 s’acordava que fos traslladada una de les dues piques del Pou de la 
Garriga de Biniagual al Pou Salat.  

2.-AUTORIA: 

 

3.-ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 

Arquitectura popular. 

4.-ENTORN O CONTEXT:  

Pou situat al camí des Pou Salat, bicat a la zona de Pedaç, entre el mateix 
camí de Pedaç i el camí des Blanquer o des Polls. Actualment la via del tren el 
creua i, com que està situada a un nivell superior no es pot circular amb cotxe 
per tot el camí. El camí està ubicat a una franja paral·lela a la Serra de 
Tramuntana, entre els 120 i 250m, és la zona del Raiguer estricte. Aquest pou 
està devora una caseta (R21) del mateix camí i davant el Pou de Can Nou (R20), 
també catalogats.  

5.-PROPIETAT: 

Ajuntament de Binissalem. 

6.-DESCRIPCIÓ: 

Pou de planta en forma de sínia, d’unes dimensions de 80x250cm (aprox.), la 
profunditat és de 9’65m, està construït en pedra en sec i disposa d’aigua. La 
mota és de planta rectangular i està coberta per vegetació i per restes dels 
pilars; està situada a nivell del terra i en resten dues pedres planes de gran 
mida, que corresponen a l’estructura primària del pou. El coll és de planta 
rectangular, de 110x163cm La gruixa de les parets és de 20 cm als laterals curts 
(pedra) i 13 cm als laterals llargs (marès). L’altària és de 75cm i el sistema 
constructiu és de peces de marès als laterals llargs i de pedra als laterals 
curts. Està tapat amb una reixa tancada amb pany. Queden restes dels  pilars, 
actualment esbucats, de planta quadrada, construïts amb peces de marès.  
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7.-INTERVENCIONS: 

A.-GENERALITATS:  

B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  

8.-USOS: 

A.- ORIGINAL: emmagatzematge i extracció d’aigua.   

B.- ACTUAL: en desús. 

9.-ALTRES PROTECCIONS: 

 

10.-BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

G.Martí, 1978: 230. GEM, t.II: 140. Fodesma, 1998: 19. G.Ordinas, 2000: 23. 

11.-OBSERVACIONS: 

No té referencia cadastral ja que és de propietat municipal. 

Abandonament del pou i de l’entorn. Queden restes dels pilars esbucats al 
terra. 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 

1.-CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 

Característiques tipològiques: 

Volumètriques i urbanístiques:  

- Pou de planta en forma de sínia. 

- Mota de planta rectangular. 

- Romanalles dels pilars de forma quadrada. 

- Coll de planta rectangular. 

Constructives:

- Pou de pedra en sec. 

- Pilars de marès. 

- Coll de pedra als costats curts i de marès als llargs. 

Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura popular. 

Altres elements: 

2.-ELEMENTS A SALVAGUARDAR: 

Tots els que li donen el seu valor tipològic i estilístic. 

3.-CONDICIONS D'UNITARIETAT: 

     A.- AMB L´ENTORN: 

     B.- DINS L´EDIFICI:  

4.-JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 

Si es compleix tot l’anterior, no cal. 

5.-CONDICIONS DE DIGNITAT A L'EXECUCIÓ: 

El sistema constructiu, els materials d´execució i l´execució en si, 
determinen en gran mesura el tipus. És molt important que qualsevol intervenció 
es realitzi: 

- amb els mateixos materials. 

- amb les mateixes tècniques constructives. 

- amb la mateixa dignitat d´execució. 

- amb els estils dels detalls constructius. 

6.-OBSERVACIONS: 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA 
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.-  IDENTIFICACIÓ 
 

1.-NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 

 

2.-AUTORIA: 

 

3.-ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 

Arquitectura popular. 

4.-ENTORN O CONTEXT:  

Caseta rural ubicada al final del camí de Can Tous, a la falda de la Serra de 
Tramuntana, que conflueix amb el camí de Pedaç, que va des de la carretera 
Palma-Inca al nucli urbà del poble, i envoltada per camps d’ametllers. Està molt 
a prop de l’Hort de Can Perico, també catalogat. 

5.-PROPIETAT: 

Magdalena Pol Reus. 

6.-DESCRIPCIÓ: 

Conjunt format per una petita caseta de pagès aïllada amb dependència 
auxiliar anexa a l’esquerra, i petita cisterna. La casa està orientada cap al 
sudest i és d’una sola planta de forma rectangular amb un aiguavés amb vessant 
cap al frontis. 

Façanes: el frontis presenta distribució asimètrica de les obertures i és de 
pedra amb fang, aterracat de calç i terra. Obertures: el portal és d’una llinda 
de pedra viva d’una peça, mentre que els brancals són de dues peces, també de 
pedra viva. A l’esquerra hi ha un finestró amb llinda d’una peça de pedra i a 
sobre hi ha una finestra de marès amb la llinda i brancalades enrasades, però 
amb l’ampitador ressortit. A les altres façanes destaquen respiralls, excepte a 
la posterior on també hi ha un finestró amb llinda de pedra. 

Cantoneres i ràfec: les cantoneres són de pedra viva de carreus enqueixalats 
i la volada és de teula àrab. Hi destaca un petit fumeral a la dreta, format per 
tres peces de pedra. 

Dependència auxiliar: és adossada al capcer esquerre de la casa amb un 
aiguavés amb vessant cap al capcer. No presenta finestres i està aterracada de 
calç i terra. Adossada al davant del frontis té una petita cisterna, 
completament esbucada.  

7.-INTERVENCIONS: 

A.-GENERALITATS:  

  B.-ELEMENTS DISTORSIONANTS: 
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8.-USOS: 

A.- ORIGINAL: magatzem d’ús agrícola i ramader.  

B.- ACTUAL: íd. 

9.-ALTRES PROTECCIONS: 

 

10.-BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

Fodesma, 1998: 19. 

11.-OBSERVACIONS: 

El propietari és el que figura a la fitxa cadastral. 

L’interior no ha estat visitat.
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 

1.-CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 

Característiques tipològiques: 

Volumètriques i urbanístiques: conjunt format per: 

- Casa aïllada, de planta rectangular, amb una crugia. Un vessant cap al 
frontis. 

- Dependència auxiliar adossada al capcer esquerre, més baix que el cos 
principal i vessant cap a l´esquerra. 

- Cisterna adossada al davant de la dependència auxiliar. 

Constructives:

- Edifici amb murs de pedra i terra, paredat en verd, aterracat amb terra i 
calç. Les cantoneres són de pedra viva. La coberta és de teula àrab. 

Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura popular. 

Frontis:  

- Façana: paredat en verd aterracat amb terra i calç. Predomini del massís 
sobre les obertures, de composició irregular i asimètrica.  

- El ràfec és de volada de teula. 

Obertures:

Portals: 

- Portal d´accés allindanat amb llinda d´una peça i brancals de dues peces, 
tot de pedra viva. 

Finestres: 

- Finestró rectangular en vertical amb la llinda d´una peça de pedra. 

- Als porxos, finestra rectangular en vertical amb brancalades de marès, 
l´ampit ressortit. 

- Finestró a la façana posterior amb la llinda d´una peça de pedra.  

Altres elements: fumeral en forma de pòrtic format per tres peces de pedra. 

2.-ELEMENTS A SALVAGUARDAR: 

Tots els que li donen el seu valor tipològic i estilístic. 

3.-CONDICIONS D'UNITARIETAT: 

     A.- AMB L´ENTORN: forma conjunt tipològic amb les casetes d’ús temporal per 
a tasques agrícoles de Binissalem. 

     B.- DINS L´EDIFICI: tot el conjunt forma una unitat. 
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4.-JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 

Si es compleix tot l´anterior, no cal. 

5.-CONDICIONS DE DIGNITAT A L'EXECUCIÓ: 

El sistema constructiu, els materials d´execució i l´execució en si, 
determinen en gran mesura el tipus. És molt important que qualsevol intervenció 
es realitzi: 

- amb els mateixos materials. 

- amb les mateixes tècniques constructives. 

- amb la mateixa dignitat d´execució. 

- amb els estils dels detalls constructius: acabats de coberta, 
frontals,canals, etc. 

6.-OBSERVACIONS: 

- La cisterna està totalment esbucada.   
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA 
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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HORT DE CAN PERICO
camí de Can Tous, pol. 9, núm. 38 

Prot.: B
Ref. Cad.: 0021006

Clau: R24

1.-  IDENTIFICACIÓ 
 

1.-NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 

 

2.-AUTORIA: 

 

3.-ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 

Arquitectura popular (s. XIX). 

4.-ENTORN O CONTEXT:  

Casa de pagès ubicada en el camí de can Tous, fent cantonada amb el camí de 
Pedaç, que confronta amb el nou polígon industrial. Està ubicat en una franja 
del terme municipal, paral·lela a la Serra de Tramuntana i envoltada per terres 
de conreus, especialment d’arbres fruiters.   

5.-PROPIETAT: 

Jaume Gomila Ferrer 

6.-DESCRIPCIÓ: 

Conjunt format per casa de pagès, amb orientació cap a ponent, amb 
dependències auxiliars annexes a la seva part esquerra, i amb carrera. Tot el 
conjunt està tancat per un hort de grans dimensions, que és el que dóna el 
topònim a la casa, i on destaca un gran aljub. La casa de pagès és de planta 
rectangular, de dues altures i dos aiguavessos amb vessant cap als frontis. 
Organització dels elements: tot el conjunt presenta un buc compacte o en I, 
organitzat a partir de la seva carrera al davant de la casa, encimentada i 
oberta. La resta de la parcel·la, tancada per un mur de pedra en verd, és un 
gran hort d’arbres fruiters, majoritàriament tarongers, i d’hortalisses. Dins el 
tancat destaquen també grans arbres ornamentals que li donen una gran identitat, 
com ara els xipresos i els garrofers, arrambats al mur que limita amb el camí de 
Pedaç, a manera d’una gran avinguda. 

Façanes: el frontis principal presenta distribució simètrica de les obertures 
i és de pedra vista amb terra i calç, amb petits macolins a les juntes. 
Obertures: la planta baixa presenta un portal d’accés amb un arc escarser, amb 
brancalades d’una peça i amb la base motllurada, tot de pedra. Als seus costats 
hi ha dues finestres, també de pedra, amb llinda i brancalades d’ una peça, amb 
els ampits ressortits. La planta pis presenta una finestra balconera de marès, 
amb llinda i brancals de tres peces. Les altres dues finestres són també de 
marès, amb brancals i llindes de dues peces. Cantoneres i ràfec: el primer terç 
de les cantoneres és de carreus enqueixalats de pedra viva amb mòssa arrodonida, 
i la resta és de carreus de marès escairats, també enqueixalats. El ràfec és una 
cornisa motllurada de marès amb llivanya. 
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Cal destacar un gran aljub atalussat de planta quadrada, arrambat a la paret 
de tancament de la finca, en el tram del camí de Can Tous, pràcticament devora  
la porta d’accés. 

7.-INTERVENCIONS: 

A.-GENERALITATS:  

B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  

8.-USOS: 

A.- ORIGINAL: habitatge familiar amb explotació agrícola i ramadera. 

B.- ACTUAL: íd. 

9.-ALTRES PROTECCIONS: 

 

10.-BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

Fodesma, 1998: 19. 

11.-OBSERVACIONS: 

Aquesta fitxa contempla la protecció de la façana exterior principal. Els 
interiors no han estat visitats. 

El propietari és el que figura a la fitxa cadastral.
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 

1.-CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 

Característiques tipològiques: 

Volumètriques i urbanístiques: conjunt format per: 

- Casa aïllada de planta rectangular. Dues crugies en dues plantes. Dos 
aiguavessos amb vessants cap al frontis i cap a la façana posterior. 

- Dependències auxiliars. 

- Carrera. 

- Hort que envolta l´edifici, tancat amb mur de pedra en verd acabat en 
esquena d´ase. 

- Aljub a l´hort, adossat al mur, de planta quadrada.  

Constructives:

- Edifici amb murs de pedra i terra, paredat en verd aterracat amb terra i 
calç amb pedretes incrustades a les juntes. Les cantoneres són de pedra viva al 
terç inferior i de peces escairades de marès a la part alta. La coberta és de 
teula àrab. 

- Aljub amb murs atalussats. 

Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura popular (s. XIX). 

Frontis:  

- Façana: paredat en verd aterracat amb terra i calç amb pedretes incrustades 
a les juntes. Composició simètrica de les obertures. Predomini del mur sobre les 
obertures. 

- El ràfec és una cornisa motllurada de marès, llivanya, canal de zinc i 
volada de teula. 

Obertures:

Portals: 

- Portal d´entrada central amb arc escarser, d’una peça, brancals d´una peça 
i base motllurada, tot de pedra viva. 

Finestres: rectangulars en vertical. 

- Finestra balconera central a la primera planta, sobre l´eix del portal. 
Allindanada amb llinda i brancals de tres peces, tot de marès. 

- Dues finestres als costats del portal amb brancalades d´una peça i ampit 
ressortit, tot de pedra viva. 

- Dues finestres en el pis amb brancalades de dues peces de marès.  

Altres elements: 
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2.-ELEMENTS A SALVAGUARDAR: 

Tots els que li donen el seu valor tipològic i estilístic. 

3.-CONDICIONS D'UNITARIETAT: 

     A.- AMB L´ENTORN: forma un conjunt tipològic amb els habitatges familiars 
amb explotació agrícola de Binissalem.   

     B.- DINS L´EDIFICI: tot el conjunt forma una unitat. 

4.-JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 

Si es compleix tot l’anterior, no cal. 

5.-CONDICIONS DE DIGNITAT A L'EXECUCIÓ: 

El sistema constructiu, els materials d´execució i l´execució en si, 
determinen en gran mesura el tipus. És molt important que qualsevol intervenció 
es realitzi: 

- amb els mateixos materials. 

- amb les mateixes tècniques constructives. 

- amb la mateixa dignitat d´execució. 

- amb els estils dels detalls constructius: acabats de coberta frontals i 
laterals, canals, etc. 

6.-OBSERVACIONS: 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA 
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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CAS CABO
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Prot.: B
Ref. Cad.: 0021030

Clau: R25

1.-  IDENTIFICACIÓ 
 

1.-NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 

 

2.-AUTORIA: 

 

3.-ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 

Arquitectura popular. 

4.-ENTORN O CONTEXT:  

Cas Cabo està situada a la zona anomenada Ses Tanquetes, en el camí de Pedaç, 
en una franja del terme municipal de Binissalem paral·lela a la Serra de 
Tramuntana i entre els 120 i 250m; és la zona pròpiament del Raiguer. Aquest 
camí va des de la carretera Palma-Inca al nucli urbà principal de Binissalem, i 
hi conflueixen el camí de Can Tous, el des Pou Salat i el dels Àlbers i és 
l’artèria d’un nucli de cases del terme de Binissalem situat entre Terra Seca, 
es Cós i el camp de futbol. El 1994, el nucli de Pedaç era format per una 
quinzena de cases. Actualment s’hi estan construint noves cases i, a més,  s’hi 
està fent un polígon. Cas Cabo és una tanca on hi ha ametllers i pasturen 
ovelles.  

5.-PROPIETAT: 

Jaime Garcias Simonet. 

6.-DESCRIPCIÓ:  

Caseta orientada cap al sudest, aïllada, situada a l’interior d’una tanca i 
en un dels seus laterals. Aquesta tanca està limitada per paret de marès i paret 
de pedra en verd, així com per reixeta moderna i barreres de ferro. La 
construcció és de planta rectangular, d’una sola crugia i un sol vessant cap al 
frontis. Els murs són de pedra en verd, cantoneres de carreus de pedra viva  i 
predomina el massís sobre les obertures. La coberta és de teules. 

Façana: destaca una sola obertura, portal d’arc rebaixat amb les brancalades 
de pedra viva.  

7.-INTERVENCIONS: 

A.-GENERALITATS:  

B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  

8.-USOS: 

A.- ORIGINAL: magatzem d’explotació agrícola i ramadera.   

B.- ACTUAL: magatzem d’explotació agrícola i ramadera. 
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9.-ALTRES PROTECCIONS: 

 

10.-BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

G. Martí, 1978: 16. GEM, t. II: 140; t. XIII: 26. Fodesma, 1998: 19. 

11.-OBSERVACIONS: 

Aquesta fitxa contempla la protecció de façana exterior. Els interiors no han 
estat visitats.  

El propietari és el que figura a la fitxa cadastral. 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 

1.-CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 

Característiques tipològiques: 

Volumètriques i urbanístiques:  

- Caseta aïllada. De planta rectangular, i una crugia en planta baixa amb 
vessant cap al frontis. 

Constructives:

- Edifici amb murs de pedra i terra, paredat en verd. La coberta és de teula 
àrab. Les cantoneres són de pedra viva. 

Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura popular. 

Frontis:  

- Façana: Paredat en verd. Predomini del mur, amb una sola obertura amb 
composició asimètrica. 

Obertures:

Portals: portal d´arc rebaixat amb els brancals de pedra viva.  

Altres elements: 

1.-ELEMENTS A SALVAGUARDAR: 

Tots els que li donen el seu valor tipològic i estilístic. 

2.-CONDICIONS D'UNITARIETAT: 

     A.- AMB L´ENTORN: forma un conjunt tipològic amb les casetes magatzems per a  
tasques agrícoles de Binissalem. 

     B.- DINS L´EDIFICI:  

3.-JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 

Si es compleix tot l’anterior, no cal. 

5.-CONDICIONS DE DIGNITAT A L'EXECUCIÓ: 

El sistema constructiu, els materials d´execució i l´execució en si, 
determinen en gran mesura el tipus. És molt important que qualsevol intervenció 
es realitzi: 

- amb els mateixos materials. 

- amb les mateixes tècniques constructives. 

- amb la mateixa dignitat d´execució. 

- amb els estils dels detalls constructius: acabats de coberta, frontals, 
etc. 
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6.-OBSERVACIONS: 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA 
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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POU
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Prot.: A
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1.-  IDENTIFICACIÓ 
 

1.-NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 

 

2.-AUTORIA: 

 

3.-ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 

Arquitectura popular. 

4.-ENTORN O CONTEXT:  

Pou siuat devora la ctra. Palma-Inca, a la zona anomenada Es Cós i a la finca 
veïnada del Molí (R27a) i la Sínia del Molí (R27b) des Cós. Es Cós és una zona 
situada entre la ctra. Palma-Inca i el camí de Pedaç i, per tant, paral·lela a 
la Serra de Tramuntana situada entre els 120 i 250m. És pròpiament la zona del 
Raiguer. El pou, de propietat privada i dins una finca, està actualment envoltat 
de jardí i alguns arbres fruiters. 

5.-PROPIETAT: 

Hereus de Miguel Binimelis Pons. 

6.-DESCRIPCIÓ: 

Pou de planta circular, d’uns 16m de profunditat amb el paredat de pedra en 
verd i disponibilitat d’aigua, segons l’època de l’any. El coll és de planta 
quasi circular, però fa una endinsada en el lloc on treu l’aigua. En aquesta 
zona hi ha una llosa de pedra viva, mentre que la resta del coll és de pedra en 
verd i acabat en esquena de sella aterracada.  És d’uns 2m d’amplària per 1m 
d’altària. Compta amb una pica circular, de ceràmica, revestida de pedra en verd 
i adossada al coll. Té dos pilars de marès de planta rectangular i travesser 
metal·lic nou, així com corriola.   

7.-INTERVENCIONS: 

A.-GENERALITATS:  

B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS: el travesser és modern, metàl·lic i de secció 
quadrada. 

8.-USOS: 

A.- ORIGINAL:  emmagatzematge i extracció d’aigua. 

B.- ACTUAL: emmagatzematge i extracció d’aigua.  

9.-ALTRES PROTECCIONS: 
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10.-BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

GEM, t. II: 140. 

11.-OBSERVACIONS: 

El propietari és el que figura a la fitxa cadastral. 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 

1.-CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 

Característiques tipològiques: 

Volumètriques i urbanístiques:  

- Pou de planta circular. 

- Coll de planta circular formant una endinsada per treure l´aigua. 

- Dos pilars suportats damunt el coll, de planta quadrangular, amb travesser 
i corriola. 

- Pica circular arrambada al coll.   

Constructives:

- Pou: Paredat de pedra en verd. 

- Coll: De pedra en verd i acabat en esquena de sella aterracada. A 
l´endinsada per treure l´aigua, llosa de pedra viva. 

- Els pilars són de peces de marès. 

- La pica ceràmica revestida de pedra en verd. 

Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura popular. 

Altres elements: 

2.-ELEMENTS A SALVAGUARDAR: 

Tots els que li donen el seu valor tipològic i estilístic. 

3.-CONDICIONS D'UNITARIETAT: 

     A.- AMB L´ENTORN: 

     B.- DINS L´EDIFICI:  

4.-JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 

Si es compleix tot l’anterior, no cal. 

5.-CONDICIONS DE DIGNITAT A L'EXECUCIÓ: 

El sistema constructiu, els materials d´execució i l´execució en si, 
determinen en gran mesura el tipus. És molt important que qualsevol intervenció 
es realitzi: 

- amb els mateixos materials. 

- amb les mateixes tècniques constructives. 

- amb la mateixa dignitat d´execució. 

- amb els estils dels detalls constructius. 
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6.-OBSERVACIONS: 

- Elements distorsionants: El travesser és modern. 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA 
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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MOLÍ DES CÓS
ctra. Palma-Inca, C-713, pol. 8, 
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Prot.: A

Ref. Cad.: 0022014
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1.-  IDENTIFICACIÓ 
 

1.-NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 

El 1519 era propietat d’Arnau Llinàs i limitava amb el camí reial. El 1835 
era moliner Pau Fiol i el 1866 el molí va passar al seu fill, Bartomeu Fiol 
Llabrés. 

2.-AUTORIA: 

 

3.-ASDCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 

Arquitectura Popular amb reformes del s. XIX. 

4.-ENTORN O CONTEXT:  

Molí de vent fariner situat vora la ctra. Palma-Inca, a la zona anomenada Es 
Cós; de fet, el topònim donà el seu nom al molí. El topònim Es Cós fa referència 
al lloc on antigament se celebraven les curses i corregudes. És una zona situada 
entre la carretera i el camí de Pedaç i, per tant, paral·lela a la Serra de 
Tramuntana, situada entre els 120 i 250 m. És la zona mateix del Raiguer. El 
molí es troba dintre d’una parcel·la que circueix un hort de tarongers, on també 
és la sínia del molí, catalogada amb fitxa núm. R27b; i a la finca veïnada hi ha 
un pou, catalogat amb fitxa núm. R26.  

5.-PROPIETAT: 

Francisca Comas Torrens. 

6.-DESCRIPCIÓ: 

Conjunt format per torre de molí de vent fariner i casa del moliner amb 
dependència auxiliar, sínia i hort. Es troba alineat a la carretera i presenta 
mitgera lateral dreta; a l’esquerra presenta una dependència auxiliar adossada i 
una sínia, tota la part posterior és un hort de tarongers tancat per un alt mur 
de paret en verd acabada en esquena d’ase. No hi ha restes de l’aparell exterior 
del molí. 

La casa del moliner és un prisma rectangular d’una sola planta. Les parets 
mestres són de pedra i terra. El frontis presenta (a la dreta) cantonera de 
carreus de pedra viva. Obertures: el portal d’accés és allindanat, amb la llinda 
d’una peça i brancals de dues peces, tot de pedra viva; a la seva esquerra hi ha 
un finestró amb les brancalades de pedra. La dependència auxiliar presenta una 
portassa allindanada amb part dels brancals de carreus de pedra a la part 
inferior, mentre que la resta és de peces de marès i bloquets de formigó. 

La torre d’estructura cilíndrica, es troba descentrada cap a l’esquerra del 
buc del molí; presenta els paredats de pedra i fang aterracats amb morter de 
calç i es deixen entreveure quatre reforços verticals de carreus escairats de 
marès; la coberta és de teula àrab antiga. Obertures: la torre presenta un 
portal allindanat que s’obre a l’envelador amb la llinda d’una peça, i brancals 
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de vàries peces, tot de marès; sobre la llinda hi ha la inscripció “1848” i, a 
damunt, una petita fornícula semicircular amb el dovellam de marès; a la part 
superior de la torre hi ha tres finestrons amb les brancalades de marès.  

Interiors: part del trespol de la casa del moliner és encimentat i els 
sostrats són quatre voltes de canó de marès emblanquinades; dues paralel·les al 
frontis, situades a la primera crugia de la casa i a la part posterior esquerra, 
i les altres, a escaire del frontis, situades a la dreta i segona crugia de la 
casa. A la dreta de la primera crugia hi ha un arc d’ansa-paner amb els 
capitells motllurats, tot de pedra viva; l’arc s’obre cap a la cuina que 
presenta un trespol de còdols i conserva la xemeneia, la cuina de carbó, els 
escuradors i el gerrer, aquests darrers, de pedra viva. La torre conserva 
l’escala de caragol de graons de pedra viva i tres sostres intermitjos, el segon 
desaparegut, sols conserva el llenyam. 

7.-INTERVENCIONS: 

A.-GENERALITATS: la dependència auxiliar de la dreta és de bloquets de 
formigó a la part superior. 

B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS: el tancament amb barrera metàl·lica de la 
portassa. 

8.-USOS: 

A.- ORIGINAL: molí de vent fariner i cases del moliner.  

B.- ACTUAL: magatzem d’estris.  

9.-ALTRES PROTECCIONS: 

 

10.-BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

GEM, t. IV: il·l. 137. G. Martí, 1978: 196; 1986: il·l. 72. 

11.-OBSERVACIONS: 

La sínia del molí des Cós és catalogada en fitxa a part la núm. R27b. La 
parcel·la cadastral del molí des Cós apareix conjuntament amb la casa veïna; 
actualment són de diferents propietaris i en diferents parcel·les. 

 

Catàleg 2002                                                                                           Realització A.R.C.A.



CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 
I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE 
LA ZONA RÚSTICA DE BINISSALEM 

 
 

MOLÍ DES CÓS
ctra. Palma-Inca, C-713, pol. 8, 

núm. 23
Prot.: A

Ref. Cad.: 0022014
Clau: R27a

2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 

1.-CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 

Característiques tipològiques: 

Volumètriques i urbanístiques: conjunt format per: 

- Casa del moliner: de planta rectangular, presenta mitgera a la dreta, una 
planta. Una primera crugia paral·lela al frontis i tres crugies posteriors, una 
a l’esquerra i paral·lela al frontis i les altres dues, a la dreta i a escaire. 
Coberta plana. 

- Torre de molí: Cilíndrica, descentrada cap a la dreta de la planta de la 
casa. 

- Dependència auxiliar de planta rectangular adossada a l´esquerra de la 
casa, d´una crugia i vessant cap a l´esquerra. 

- Hort a la part posterior i esquerra de la casa, tancat per alt mur de paret 
en verd acabat en esquena d´ase. 

- Sínia a la part esquerra de l´hort. Es defineix en fitxa a part amb clau 
R27a.  

Constructives:

- Casa del moliner: murs de pedra i terra, paredat en verd. Sostre de voltes 
de canó de marès, dues paral·leles al frontis a la primera crugia i segona 
crugia i dues a escaire del frontis a la segona crugia. Cantonera de peces de 
pedra viva a la dreta del frontis. 

- Torre de molí: Mur de terra i fang amb quatre reforços verticals amb 
carreus de marès. Aterracat amb morter de calç. Coberta de teula àrab. 

- Dependència auxiliar: Murs de pedra i terra amb estructura amb bigues 
paral·leles al frontis i coberta de teula. 

Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura popular amb reformes 
del s. XIX. 

Frontis:  

- Façana: Paredat en verd, la torre aterracada amb morter de calç. Composició 
asimètrica de les obertures.  

Obertures:

Portals: 

- Portal d´accés allindanat amb les brancalades de pedra viva, la llinda 
d´una peça i les brancalades de dues peces, tot de pedra viva. 

- Portassa de la dependència auxiliar amb carreus de pedra viva a la part 
inferior. 
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- Portal de la torre per sortir a l´envelador, allindanat, amb la llinda 
d´una peça i brancals de vàries peces, tot de marès. Sobre la llinda hi ha la 
inscripció “1848”. Té al damunt una petita fornícula circular amb dovellam de 
marès. 

Finestres:  

- Finestró a l´esquerra del portal d´accés amb les brancalades de pedra. 

- Tres finestrons a la part superior de la torre amb les brancalades de 
marès. 

Interiors:  

- A la dreta de la primera crugia hi ha un arc d´ansa-paner amb els capitells 
motllurats, tot de pedra viva. 

- La cuina té el trespol de còdols i conserva la xemeneia, cuina de carbó, 
escuradors i gerrer de pedra viva. 

- La torre conserva l´escala de caragol de pedra viva i tres sostres 
intermedis, el segon dels quals només conserva el llenyam.  

Altres elements: 

- El fumeral de la xemeneia és piramidal quadrangular i aterracat amb morter 
de calç. 

2.-ELEMENTS A SALVAGUARDAR: 

Tots els que li donen el seu valor tipològic i estilístic. 

3.-CONDICIONS D'UNITARIETAT: 

     A.- AMB L´ENTORN: forma un conjunt unitari i ambiental amb la sínia del 
molí, catalogada amb fitxa a part, amb clau R27b. Forma un conjunt tipològic amb 
el molí dels Polls, catalogat amb clau R18, i amb tots els molins de Binissalem. 

     B.- DINS L´EDIFICI: tot el conjunt forma una unitat. 

4.-JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 

Si es compleix tot l’anterior, no cal. 

5.-CONDICIONS DE DIGNITAT A L'EXECUCIÓ: 

El sistema constructiu, els materials d´execució i l´execució en si, 
determinen en gran mesura el tipus. És molt important que qualsevol intervenció 
es realitzi: 

- amb els mateixos materials. 

- amb les mateixes tècniques constructives. 

- amb la mateixa dignitat d´execució. 

- amb els estils dels detalls constructius: voltes, acabats de coberta 
frontals i laterals, etc. 
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6.-OBSERVACIONS: 

- La coberta de la torre està esbucada. 

- Elements distorsionants: la dependència auxiliar de l´esquerra presenta la 
part superior de bloquets de formigó i el tancament de la portassa es una 
barrera metàl·lica.  
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA 
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.-  IDENTIFICACIÓ 
 

1.-NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 

 

2.-AUTORIA: 

 

3.-ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 

Arquitectura popular. 

4.-ENTORN O CONTEXT:  

La sínia del Molí des Cós es troba vora la ctra. Palma-Inca, a la zona 
anomenada Es Cós; de fet, el topònim donà el seu nom al molí. El topònim Es Cós 
fa referència al lloc on antigament se celebraven les curses i corregudes. És 
una zona situada entre la carretera i el camí de Pedaç i, per tant, paral·lela a 
la Serra de Tramuntana, situada entre els 120 i 250 m. És pròpiament la zona del 
Raiguer. La Sínia es troba dintre d’una parcel·la que circueix un hort de 
tarongers on també és el Molí des Cós, catalogat amb fitxa núm. R27a; a la finca 
veïnada hi ha un pou, catalogat amb fitxa núm. R26. 

5.-PROPIETAT: 

Francisca Comas Torrens. 

6.-DESCRIPCIÓ: 

La sínia es troba a l’esquerra del Molí des Cós, dintre de la parcel·la que 
circueix l’antic hort, tancat per un alt mur de pedra i terra acabat en esquena 
d’ase. El conjunt es sobrealçat damunt una base de paret en verd. Presenta un 
pou de secció circular amb els paredats interiors de pedra. El coll del pou és 
també circular, de paret en verd i part dels brancals, que sostenen la 
maquinària, són de peces de marès. Es conserva a l’exterior part de la 
maquinària de ferro. 

7.-INTERVENCIONS: 

A.-GENERALITATS:  

B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  

8.-USOS: 

A.- ORIGINAL:  emmagatzament i extracció d’aigua. 

B.- ACTUAL: emmagatzament i extracció d’aigua. 

9.-ALTRES PROTECCIONS: 

 

10.-BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
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11.-OBSERVACIONS: 

El molí des Cós és catalogat en fitxa a part, la núm. R27a. La parcel·la 
cadastral de la sínia i del molí des Cós apareixen conjuntament amb la casa 
veïna; actualment són de diferents propietaris i en diferents parcel·les.
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 

1.-CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 

Característiques tipològiques: 

Volumètriques i urbanístiques: conjunt format per: 

- Casa del moliner, torre de molí, dependència auxiliar i hort tancat per un 
mur, que es defineixen en fitxa a part, amb clau R27a. 

- Sínia situada dins l´hort, a l´esquerra del molí. Presenta un pou circular, 
coll també circular, brancals que sostenen la maquinària i part de la maquinària 
de ferro.   

Constructives:

- El pou i el coll són de paret en verd. Els brancals són de peces de marès.  

Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura popular. 

Altres elements: 

2.-ELEMENTS A SALVAGUARDAR: 

Tots els que li donen el seu valor tipològic i estilístic. 

3.-CONDICIONS D'UNITARIETAT: 

     A.- AMB L´ENTORN: forma un conjunt unitari i ambiental amb el molí des Cós, 
catalogat en fitxa a part, amb clau R27a. 

     B.- DINS L´EDIFICI: tot el conjunt forma una unitat. 

4.-JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 

Si es compleix tot l’anterior, no cal. 

5.-CONDICIONS DE DIGNITAT A L'EXECUCIÓ: 

El sistema constructiu, els materials d´execució i l´execució en si, 
determinen en gran mesura el tipus. És molt important que qualsevol intervenció 
es realitzi: 

- amb els mateixos materials. 

- amb les mateixes tècniques constructives. 

- amb la mateixa dignitat d´execució. 

- amb els estils dels detalls constructius. 

6.-OBSERVACIONS: 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA 
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.-  IDENTIFICACIÓ 
 

1.-NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 

La Cabana, abans de ser dividida, era una finca de més de 300 quarterades i 
les seves terres anaven des de Consell fins al camí dels Botadors. El 1622 el 
Reverend Miquel Ferrer comprà la Cabana, venuda pel mercader Nicolau Moragues, i 
el 1635 féu hereu al seu germà Antoni; des d’aleshores serà la possessió de la 
família i firmaran com a Ferrer de la Cabana, fins que se segregui i es vengui a 
final del s. XIX. La Cabana d’en Ferrer, situada al camí reial, tenia l’any 1671 
una tafona que posteriorment es transformà en celler. El 1672 era llogada per 
390 lliures anuals. El 1685 la possessió valia 6600 lliures i el 1728 fou 
estimada en 4000 lliures. El 1745 era de l’honor Antoni-Andreu Ferrer de la 
Cabana. La possessió agafà el nom d’en Ferrer per distingir-la de la Cabana d’en 
Bestard i la Cabana d’en Maiol. 

2.-AUTORIA: 

 

3.-ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 

Arquitectura popular (s. XVII-XX). 

4.-ENTORN O CONTEXT:  

La Cabana d’en Ferrer té actualment unes quatre quarterades, es troba molt 
propera a la fita de demarcació municipal de Consell. Situada a la dreta de la 
ctra. Palma-Inca entre Es Cós, la carretera i el camí des Botadors i, per tant, 
ubicada en una franja paral·lela a la Serra de Tramuntana, entre els 120 i 250m. 
És pròpiament la zona del Raiguer. Molt propers a aquesta possessió es troben la 
Sínia i el Molí des Cós, catalogats amb fitxes núm. R27a i R27b. Els voltants de 
La Cabana són de camps d’ametllers i algun garrofer. 

5.-PROPIETAT: 

Josep Jaume Pizà. 

6.-DESCRIPCIÓ: 

Conjunt format per cases de possessió amb pas forà, clastra, cases, celler 
amb cups, corral, hort i altres dependències auxiliars. 

Les cases de possessió són aïllades, orientades cap al sud, de dues plantes 
amb vessant cap a les façanes laterals, ja que un dels capcers, el situat cap al 
sud, actua com a frontis. Organització dels elements: les cases es troben 
organitzades a partir d’una clastra tancada per un alt mur i per dependències 
auxiliars; al fons i a la dreta de la clastra hi ha el gran buc compacte 
d’edificacions, les cases i el celler a la part posterior, tot conforma un buc 
de dos aiguavessos i tres crugies; a l’esquerra de les cases hi ha un portell 
que s’obre cap a un corral de serveis i a l’hort; des de la façana lateral 
esquerra de les cases s’accedeix al séller, i a la façana lateral dreta hi ha 
els cups adossats. 
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Façanes: el frontis que en el buc es correspon amb un capcer de l’edificació, 
és de dues plantes i un petit porxo, i presenta els paredats aterracats; hi ha 
un rellotge de sol a la planta pis; les cantoneres són de pedra viva; en vessar 
cap als costats no presenta ràfec. Obertures: a la planta baixa, el portal 
d’accés, allindanat amb les rebranques de pedra, i dues finestres rectangulars 
en vertical; sobre la de l’esquerra hi ha un finestró amb esplandit i amb les 
brancalades de pedra viva, tot paredat; a la planta pis, tres finestres 
rectangulars en vertical amb la llinda i brancals d’una peça i l’ampit motllurat 
i ressortit, tot de pedra viva; a la part superior hi ha un petit finestró. 
Altres façanes: les façanes laterals són de paret en verd, la de l’esquerra és 
aterracada, mentre que la de la dreta, ho és només a la planta pis. Obertures: 
la façana lateral dreta presenta tres finestres a la planta pis idèntiques a les 
del primer pis del frontis. La façana lateral esquerra presenta a la planta 
baixa, l’accés al celler, un portal allindanat i dues finestres i a la planta 
pis, una finestra, totes rectangulars en vertical. 

Interiors: són de tres crugies situades paral·leles al frontis; destaca 
l’entrada, un gran espai rectangular que distribueix tota la casa i presenta el 
trespol de petits còdols emmarcats per faixes quadrangulars de pedra viva i una 
zona de grans lloses regulars de pedra; el sostrat és de bigues de fusta  
paral·leles al frontis; al fons de l’entrada arrenca l’escala de dos trams a 
escaire amb graons de pedra viva i arrambador de ferro. 

El pas forà  es troba situat a la zona sud de les cases i és d’arc rodó amb 
dovelles i brancals de marès, el qual, mitjançant un pas cobert amb teulada, 
dòna pas a la clastra. Aquesta és trespolada de grans còdols de pedra viva i 
presenta un mur de tancament de paret en verd acabat en esquena d’ase; a més 
envolta vàries dependències auxiliars i vora la casa, a l’esquerra, hi ha un 
gran portell allindanat que presenta una volada de teules i s’obre cap al 
corral, des d’on es pot accedir al celler i a un hort. 

El celler es troba adossat a la part posterior de les cases, és d’una planta, 
de dos aiguavessos amb vessant cap al seu frontis; la coberta és de teula àrab. 
Façanes: presenta els paredats de paret en verd sense aterracar i cantoneres de 
pedra viva; a la part posterior hi ha els cups adossats amb la coberta exterior 
de teula àrab. Obertures: al frontis l’accés és per una portassa d’ansa-paner 
amb el dovellam de marès i els brancals de vàries peces de pedra viva; a la part 
superior hi ha un petit finestró. Interiors: són de quatre crugies i presenten 
tres arcs diafragma de pedra viva a la separació de crugies, tots sostinguts per 
sengles pilastres també de pedra, embotides en els murs; el sostrat és de petits 
taulons a escaire del seu frontis i bigades ceràmiques, part d’elles pareixen 
noves; es conserven almanco sis bótes congrenyades a l’interior. Al fons hi ha 
els cups de pedra viva. 

7.-INTERVENCIONS: 

A.-GENERALITATS: El sostrat del celler és reformat i el de la planta pis de 
la casa també. 

B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
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8.-USOS: 

A.- ORIGINAL:  habitatge familiar i explotació agrícola i ramadera. 

B.- ACTUAL: habitatge familiar i explotació agrícola i ramadera. 

9.-ALTRES PROTECCIONS: 

 

10.-BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

A. Pascual, 1997:  19, 22, 28-29, 44, 92-96, 196-197.  G. Martí, 1978: 219. 

11.-OBSERVACIONS: 

La parcel·la cadastral ha estat molt difícil de localitzar. El nom del 
propietari i la ubicació, coincideixen però no la forma dels bucs 
d’edificacions. En el cas de qualsevol nova intervenció, es recomana una altra 
visita perquè no s’ha pogut visitar en profunditat. 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 

1.-CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 

Característiques tipològiques: 

Volumètriques i urbanístiques: conjunt format per: 

- Cases de possessió aïllades, de planta rectangular amb tres crugies a 
escaire del frontis i dos aiguavessos amb vessants cap a les façanes laterals. 
El capcer lateral orientat al sud fa de frontis, dues plantes, amb petits porxos 
al damunt de la crugia central. 

- Celler, que fou l´antiga tafona. A la part posterior de les cases dins el 
mateix buc. Amb el frontis a la façana lateral esquerra de les cases. Una nau 
rectangular amb quatre crugies separades per arcs diafragmàtics. Dos aiguavessos 
amb vessants cap al seu frontis i cap a la seva façana posterior. Té adossat a 
la seva façana posterior un cos edificat on hi ha els cups. 

- Clastra al davant del frontis i a la seva esquerra. Tancada per un gran mur 
amb portal forà, les cases, dependències auxiliars i part de separació amb el 
corral. 

- Corral: s´accedeix de la clastra. Comunica per la façana esquerra amb les 
cases i el celler. Dóna accés a un petit hort. 

- Hort, a la part posterior del conjunt, amb accés des del corral. 

- Dependències auxiliars. 

Constructives:

- Edifici amb murs de pedra i terra, paredat en verd, aterracat al frontis, 
façana de l´esquerra i part de les altres façanes. Les cantoneres són de pedra 
viva. Sostres de taulons paral·lels al frontis. La coberta és de teula àrab. 

- Celler: arcs diafragmàtics ogivals sobre pilastres, tot de pedra viva entre 
crugies. Sostre de taulons a escaire del seu frontis. La coberta és de teula 
àrab. 

- Clastra: Trespol de grans còdols de pedra viva. Mur de tancament de pedra 
en verd en esquena d´ase. 

Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura popular (s. XVII-XX). 

Frontis:  

- Façana: Paredat en verd aterracat. Composició simètrica de les obertures. 
Rellotge de sol a la planta pis. 

- No presenta ràfec, en ser els vessants cap als laterals. 

- Façanes laterals: composició asimètrica de les obertures. 
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Obertures:

Portals: 

- Portal forà: arc rodó amb dovelles i brancals de marès. 

- Portal d´accés allindanat amb les brancalades de pedra. 

- Portassa d´arc d´ansa-paner amb el dovellam de marès i els brancals de 
vàries peces de pedra viva. 

- Portassa allindanada amb volada de teula a sobre, al pas al corral des de 
la clastra, a l´esquerra del frontis. 

Finestres: rectangulars en vertical. 

- Dues en planta baixa a banda i banda del portal. Damunt la de l’esquerra 
finestró amb esplandit amb les brancalades de pedra viva. 

- Tres finestres al pis amb brancalades d´una peça i ampit motllurat i 
ressortit, tot de pedra viva. 

- Finestró a la part superior del frontis del celler. 

Interiors: 

- Gran espai d´entrada que ocupa la crugia central i distribueix els 
diferents espais de la casa. El trespol és de petits còdols emmarcats per 
quadrícula de feixes de pedra viva i una zona de grans lloses regulars de pedra. 
Al fons arrenca l´escala de dos trams a escaire amb grans graons de pedra viva i 
arrambador de barrots de ferro. 

- Celler: s’hi troben almanco sis bótes congrenyades. Al fons hi ha els cups 
de pedra viva.  

Altres elements: 

2.-ELEMENTS A SALVAGUARDAR: 

Tots els que li donen el seu valor tipològic i estilístic. 

3.-CONDICIONS D'UNITARIETAT: 

     A.- AMB L´ENTORN: forma un conjunt tipològic amb les cases de possessió amb 
celler de Binissalem. 

     B.- DINS L´EDIFICI: tot el conjunt forma una unitat. 

4.-JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 

Si es compleix tot l’anterior, no cal. 

5.-CONDICIONS DE DIGNITAT A L'EXECUCIÓ: 

El sistema constructiu, els materials d´execució i l´execució en si, 
determinen en gran mesura el tipus. És molt important que qualsevol intervenció 
es realitzi: 

- amb els mateixos materials. 
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- amb les mateixes tècniques constructives. 

- amb la mateixa dignitat d´execució. 

- amb els estils dels detalls constructius: acabats de coberta frontals i 
laterals, canals, etc. 

6.-OBSERVACIONS: 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA 
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.-  IDENTIFICACIÓ 
 

1.-NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 

 

2.-AUTORIA: 

 

3.-ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 

Arquitectura popular. 

4.-ENTORN O CONTEXT:  

El camí des Botadors va des de la carretera Palma-Inca, davant el Molí des 
Cós (R27a), al camí de Biniali. A més, al mateix camí està situada la fitxa R30. 
Aquest camí travessa, al primer tram des de la carretera, una zona molt 
parcel·lada i amb construccions noves i poc respectuoses amb l’arquitectura 
popular i tradicional. El darrer tram del camí esdevé caminoi sense asfaltar i 
travessa finques conrades de vinyes i poc urbanitzades. 

5.-PROPIETAT: 

 

6.-DESCRIPCIÓ: 

Caseta i pou situats a l’interior d’una finca d’ametllers, algun garrofer i 
algun ullastre. La caseta, orientada cap al sudest,  és de planta rectangular, 
d’una crugia i un sol vessant cap al frontis i amb la coberta de teules. Els 
murs són de pedra en verd amb les cantoneres de carreus de pedra viva o 
aterracades. A dreta i a esquerra de la caseta queden restes de les parets de 
pedra en verd del que devien esser dos porxos.  

Façana: té una sola obertura, un portal d’arc rebaixat amb els brancals de 
pedra viva i l’arc de tres peces de marès. El ràfec està format per canal de 
zinc amb pendent cap a l’esquerra, on hi ha una canal embotida a la façana, i 
volada de teules. 

Pou: amb el coll de forma troncocònica és de pedra en verd i aterracat, menys 
a la part anterior que és de lloses de marès. Està tapat per peces ceràmiques i 
espanyat, cruiat i descrostat. 

7.-INTERVENCIONS: 

A.-GENERALITATS:  

B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  

8.-USOS: 

A.- ORIGINAL: magatzem d’explotació agrícola i ramadera. 

B.- ACTUAL: magatzem d’explotació agrícola i ramadera. 
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9.-ALTRES PROTECCIONS: 

 

10.-BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

G. Martí, 1978: 208. Fodesma, 1998: 19. GEM, t. II: 140. 

11.-OBSERVACIONS: 

Aquesta fitxa contempla la protecció de façana exterior. Els interiors no han 
estat visitats.  

La referencia cadastral no ha estat localitzada.
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 

1.-CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 

Característiques tipològiques: 

Volumètriques i urbanístiques:  

- Caseta aïllada, de planta rectangular i una crugia en planta baixa amb 
vessant cap al frontis. 

- Romanalles de parets de pedra en verd, del que devien ser porxos auxiliars, 
un a cada capcer. 

- Pou amb el coll de forma troncocònica. 

Constructives:

- Edifici amb murs de pedra i terra, paredat en verd. La coberta és de teula 
àrab. Les cantoneres són de pedra viva o aterracades. 

- Pou: coll de pedra en verd aterracat, menys la part central, que és de 
lloses de marès. Cobert per peces ceràmiques. 

Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura popular. 

Frontis:  

- Façana: paredat en verd. Predomini del mur, amb una sola obertura amb 
composició asimètrica. 

- El ràfec està format per canal de zinc amb pendent cap a l’esquerra, on hi 
ha una canal embotida a la façana i volada de teules. 

Obertures:

Portals: portal d´arc rebaixat amb els brancals de pedra viva i l´arc de tres 
peces de marès.  

Altres elements: 

2.-ELEMENTS A SALVAGUARDAR: 

Tots els que li donen el seu valor tipològic i estilístic. 

3.-CONDICIONS D'UNITARIETAT: 

A.- AMB L'ENTORN: forma un conjunt tipològic amb les casetes-magatzems per a 
les tasques agrícoles de Binissalem. 

B.- DINS L'EDIFICI:  

4.-JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 

Si es compleix tot l’anterior, no cal. 
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5.-CONDICIONS DE DIGNITAT A L'EXECUCIÓ: 

El sistema constructiu, els materials d´execució i l´execució en si, 
determinen en gran mesura el tipus. És molt important que qualsevol intervenció 
es realitzi: 

- amb els mateixos materials. 

- amb les mateixes tècniques constructives. 

- amb la mateixa dignitat d´execució. 

- amb els estils dels detalls constructius: acabats de coberta, frontals, 
etc. 

6.-OBSERVACIONS: 

- El coll del pou està espanyat, cruiat i descrostat. 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA 
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.-  IDENTIFICACIÓ 
 

1.-NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 

 

2.-AUTORIA: 

 

3.-ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 

Arquitectura popular. 

4.-ENTORN O CONTEXT:  

Aquesta caseta està situada al camí des Botadors, ubicat en una franja del 
terme municipal de Binissalem situada de forma paral·lela a la Serra de 
Tramuntana, entre els 95 i 120m, al sud de la carretera Palma-Inca i. El camí 
des Botadors va des de la carretera Palma-Inca, davant el molí des Cós, (fitxa 
R27a) al camí de Biniali. A més de la fitxa que ens ocupa, al mateix camí està 
situada la fitxa R29. Aquest camí travessa, al primer tram des de la carretera,  
una zona molt parcel·lada i amb construccions noves i poc respectuoses amb 
l’arquitectura popular i tradicional. El darrer tram del camí esdevé caminoi, 
sense asfaltar i travessa finques conrades de vinyes  i poc urbanitzades.  

5.-PROPIETAT: 

Jerónimo Salom Bibiloni. 

6.-DESCRIPCIÓ: 

Conjunt format per caseta, dependències auxiliars, carrera i corralet. Està 
orientat cap al sudest, aïllat, situat a l’interior d’una finca on abunden les 
figueres i de la qual només s’observa la delimitació del camí. La construcció de 
la caseta és de planta rectangular, amb un cos principal d’una sola crugia i un 
sol vessant cap al frontis. Un porxo de menys altura i igual profunditat amb el 
vessant cap a llevant  i un petit corralet estan a la dreta del cos principal. 
El cos principal és de pedra en verd amb cantoneres de carreus de pedra viva, i 
la resta combina aquest tipus de factura i material amb el marès i la pedra en 
verd aterracada. Predomina el massís sobre les obertures. Davant la façana hi ha 
una carrera amb un gran pi i un gran garrofer i a la part posterior una paret de 
pedra en verd tanca tot el conjunt conformant un corralet. Aquest corralet està 
dividit en dues parts per una paret: una correspon a la part posterior del cos 
principal, s’hi pot accedir des de l’exterior i des dels sestadors, i al seu 
interior hi ha restes d’una petita porxada; una altra correspon a la part 
posterior del porxo i del corralet que s’obre a la façana, pel qual es pot 
entrar. En aquesta part del corralet posterior hi ha moltes figueres de moro. 

Façana: destaca una sola obertura, portal allindanat de grans proporcions amb 
les brancalades i l’escaló de blocs de pedra viva. Dues canals en gobi es troben 
quasi a la meitat de la façana per abocar l’aigua de pluja que recull la teulada 
en una canonada embotida a la façana, la qual desemboca a la cisterna que hi ha 
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a l’interior de la caseta. El ràfec queda retirat respecte de la línia de la 
façana i de la canal, i és de volada de teula. A l’esquerra del portal s’observa 
una pica de marès. La coberta de teula està esbucada en part. 

Interiors: es combina l’espai dedicat a l’home i l’espai dedicat als animals. 
Entrant, l’espai central amb la cisterna, la xemeneia i alguns nínxols a la 
paret, seria el dedicat a l’home. A la dreta hi ha uns sestadors amb les 
menjadores al llarg de la paret i a damunt un sostre per a la palla on només es 
pot accedir per una finestra. A l’esquerra l’estable de la  bístia amb la 
menjadora, i marques a les parets ens indiquen que a damunt, encara que 
actualment està esbucat, hi havia un sostre obert. El sòtil és de taulons a 
escaire del frontis.  

7.-INTERVENCIONS: 

A.-GENERALITATS:  

B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  

8.-USOS: 

A.- ORIGINAL:  habitatge familiar i explotació agrícola i ramadera. 

B.- ACTUAL: deshabitada. 

9.-ALTRES PROTECCIONS: 

 

10.-BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

G. Martí, 1978: 208. GEM, t. II: 140. Fodesma, 1998: 19. 

11.-OBSERVACIONS: 

Aquesta fitxa contempla la protecció de façana exterior. 

El propietari és el que figura a la fitxa cadastral. 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 

1.-CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 

Característiques tipològiques: 

Volumètriques i urbanístiques: conjunt format per: 

- Casa aïllada, de planta rectangular, amb una crugia en planta baixa, 
excepte als costats, on hi havia les dependències per als animals, amb un sostre 
intermedi. Un vessant cap al frontis. 

- Porxo auxiliar adossat al capcer dret, més baix que el cos principal i 
vessant cap a la dreta. 

- Antic corral a la part posterior de la casa, tancat per la seva façana 
posterior i paret pedra en verd que tanca tot el conjunt. Està dividit per una 
paret en dues parts: una a la dreta del frontis i a la part posterior del porxo 
adossat; l´altra a la part posterior del cos principal, on hi ha una petita 
porxada adossada darrera la casa. Té accés a l´exterior per portell al mur en 
perllonganció del capcer esquerra. 

Constructives:

- Edifici amb murs de pedra i terra, paredat en verd. Les cantoneres són de 
pedra viva. Sostres de taulons a escaire del frontis. La coberta és de teula 
àrab. 

Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura popular. 

Frontis:  

- Façana: Paredat en verd. Predomini del massís amb una sola obertura.  

- El ràfec queda retirat respecte a la línia de façana. Dues canals en gobi 
amb una filada de teules al damunt coronen el frontis. 

- A l´esquerra del portal hi ha una pica. 

Obertures:

Portals: 

- Portal d´accés allindanat de grans proporcions, amb les brancalades i graó 
de blocs de pedra viva.  

Interiors: 

- Espai central amb xemeneia, cisterna i alguns nínxols. Dóna accés a les 
dependències per als animals: a la dreta, sestadors amb menjadores al llarg de 
la paret, amb un sostre per a la palla al damunt; a l´esquerra, l´estable amb 
menjadora, on s´observen a la part superior de les parets marques d´un sostre 
esbucat.  

Altres elements: 
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2.-ELEMENTS A SALVAGUARDAR: 

Tots els que li donen el seu valor tipològic i estilístic. 

3.-CONDICIONS D'UNITARIETAT: 

     A.- AMB L´ENTORN: forma un conjunt tipològic amb les casetes d’ús temporal 
per a les tasques agrícoles de Binissalem. 

     B.- DINS L´EDIFICI: tot el conjunt forma una unitat. 

4.-JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 

És prioritària la reconstrucció de la coberta, que està esbucada i provoca el 
deteriorament ràpid de tot l´edifici, especialment els interiors, molt 
abandonats. 

5.-CONDICIONS DE DIGNITAT A L'EXECUCIÓ: 

El sistema constructiu, els materials d´execució i l´execució en si, 
determinen en gran mesura el tipus. És molt important que qualsevol intervenció 
es realitzi: 

- amb els mateixos materials. 

- amb les mateixes tècniques constructives. 

- amb la mateixa dignitat d´execució. 

- amb els estils dels detalls constructius: acabats de coberta, frontals, 
elements interiors, etc. 

6.-OBSERVACIONS: 

- Els sostres i cobertes es troben esbucats quasi totalment i els interiors 
molt deteriorats.   
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA 

 

 

 

 

 

Catàleg 2002                                                                                            Realització A.R.C.A.



CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 
I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE 
LA ZONA RÚSTICA DE BINISSALEM 

 
 

camí des Botadors, pol. 3, núm. 12
Prot.: B

Ref. Cad.:  0018001
Clau: R30

4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.-  IDENTIFICACIÓ 
 

1.-NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 

 

2.-AUTORIA: 

 

3.-ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 

Arquitectura popular. 

4.-ENTORN O CONTEXT:  

Creu de terme ubicada a la carretera que va de Binissalem cap a Biniali, 
envoltada per camps de conreus. Està molt a prop del nucli urbà de Binissalem i 
de l’autopista Palma-Inca. 

5.-PROPIETAT: 

Ajuntament de Binissalem. 

6.-DESCRIPCIÓ: 

Creu de terme, tota de pedra viva, alçada sobre una base de secció octogonal, 
esglaonada amb 6 graons concèntrics, també octogonals. La canya és quadrada amb 
bisellat en els seus cantons. Està capcimada per una creu llatina llisa, sense 
cap tipus de decoració. 

7.-INTERVENCIONS: 

A.-GENERALITATS:  

B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  

8.-USOS: 

A.- ORIGINAL: creu de terme.  

B.- ACTUAL: íd. 

9.-ALTRES PROTECCIONS: 

 

10.-BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

Fodesma, 1998: 19. 

11.-OBSERVACIONS: 
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pol.3
Prot.: A

Ref. Cad.: -
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 

1.-CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 

Característiques tipològiques: 

Volumètriques i urbanístiques:  

- Base de secció octogonal, esglaonada amb sis graons, concèntrics. 

- Creu elevada damunt un peu sobre la base. 

- Conreus on s´alça la creu, adjacents als camins.   

Constructives:

- Tots els elements que composen la creu de terme són de pedra viva. 

Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura popular. 

Frontis:  

- La canya és d´una peça quadrada amb bisellat als cantons. 

- La creu llatina, llisa, sense decoració.  

Altres elements: 

2.-ELEMENTS A SALVAGUARDAR: 

Tots els que li donen el seu valor tipològic i estilístic. 

3.-CONDICIONS D'UNITARIETAT: 

     A.- AMB L´ENTORN:    

     B.- DINS L´EDIFICI:  

4.-JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 

Si es compleix tot l’anterior, no cal. 

5.-CONDICIONS DE DIGNITAT A L'EXECUCIÓ: 

El sistema constructiu, els materials d´execució i l´execució en si, 
determinen en gran mesura el tipus. És molt important que qualsevol intervenció 
es realitzi: 

- amb els mateixos materials. 

- amb les mateixes tècniques constructives. 

- amb la mateixa dignitat d´execució. 

- amb els estils dels detalls constructius. 

6.-OBSERVACIONS: 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA 
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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ESGLÉSIA DE BINIAGUAL
camí de Biniagual – camí de Muro, 

pol. 11, núm. 1 
Prot.: A

Ref. Cad.: 0015009
Clau: R32a

1.-  IDENTIFICACIÓ 
 

1.-NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 

El 1230 les terres de Biniagual quedaren sota alou de les monges de 
Jonqueres. Biniagual va pertànyer a la família Ponç Tiró que tenia posada a 
Binissalem des de finals del s.XVII. Al cadastre de 1728, hi figurava l’honor 
Jaume Ponç Tiró. La seva casa a Biniagual valia 300 lliures i comptava amb un 
cert nombre de terres, el valor de les quals pujava a 2.600 lliures. L’església 
de Biniagual fou beneïda el 1741 amb l’advocació de la Puríssima Concepció. El 
patró de Biniagual és Sant Gall. Els anys 60 del segle passat totes les 
propietats de Biniagual foren comprades per l’actual propietari que  va reformar 
l’església, així com altres elements. 

2.-AUTORIA: 

 

3.-ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 

Arquitectura barroca amb reformes del segle XVIII. 

4.-ENTORN O CONTEXT:  

L’església es troba al llogaret de Biniagual, situat al sud del terme 
municipal entre Sa Cabana, Son Roig, Sencelles i Biniali. De les edificacions 
que conformen el llogaret, davant l’església hi ha Es Quarter també catalogat 
amb fitxa núm. R32b i altres cases catalogades amb fitxes núm. R32c, R32d, R32e. 

5.-PROPIETAT: 

Bimboese Von Trott Zu Solz, M. 

6.-DESCRIPCIÓ: 

L’església es troba aïllada i retirada respecte del carrer, és de planta 
rectangular, de dos aiguavessos amb vessant cap a les façanes laterals, presenta 
capelles adossades a cada costat, de menor altura, que també vessen cap als 
laterals ja que el portal d’entrada es troba en un capcer que fa les funcions de 
frontis. Presenta una petita esplanada amb pasteres ajardinades al davant; 
Façanes: presenten el paredats enllestits i pintats de color ocre; les cobertes 
de la nau principal i de les capelles són de teula àrab. Presenta una espadanya 
campanar sobre l’entrada principal. Les cantoneres són de pedra viva, amb una 
mòssa i rodones en el seu terç inferior; els ràfecs de les façanes laterals són 
una cornisa motllurada i caps de teules. Obertures: el frontis presenta la 
distribució simètrica de les obertures; hi ha el portal d’entrada a l’església, 
allindanat amb la llinda d’una peça i els dos brancals a mode de pilastres amb 
els capitells motllurats i bases ressortides, tot de pedra viva; sobre el portal 
hi ha un frontó triangular de pedra viva, motllurat i capcimat per una creu 
llatina; a l’interior del frontó hi ha una petita fornícula; a la part superior 
hi ha un rellotge circular amb les rebranques ressortides de pedra. 
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Interiors: la capella és d’una sola nau, amb dues capelles a cada costat; és 
de planta rectangular. La coberta de la nau principal són dues voltes d’aresta 
amb les claus decorades en els dos primers trams, separades per arcs faixons 
sostinguts sobre sengles pilastres embotides en els murs laterals i volta de 
canó a la zona del presbiteri; el pas cap al presbiteri és mitjançant un gran 
arc rodó sobre pilastres de pedra; a la part superior de l’arc hi ha la 
inscripció “ANY 1738” entre una figura escultòrica policromada; una línia 
d’impostes motllurades recorren totes les parets laterals del temple, i 
repeteixen el mateix esquema dintre de cada capella; la nau principal s’obre a 
cada capella per un arc rodó sostingut sobre pilastres, tot de pedra; la coberta 
de les capelles és de volta de canó. A cada capella hi ha l’altar i un retaule 
amb fornícules centrals amb imatges a l’interior. A la zona del presbiteri hi ha 
dos portals laterals que donen a les sagristies, la de l’esquerra presenta volta 
d’aresta i conserva un aiguamans de pedra viva.  

7.-INTERVENCIONS: 

A.-GENERALITATS:  

B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  

8.-USOS: 

A.- ORIGINAL: església.  

B.- ACTUAL: església. 

9.-ALTRES PROTECCIONS: 

 

10.-BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

Fodesma, 1998: 19. GEM, t. II: 122-123, il·l. 122. G. Martí, 1978: 212-216, 
il·l. 192-193; 1985: 99; il·l. 98; 1989: 79-84, il·l. 85. J. Martí, J. Pons, 
1991.A. Pascual, 1997: 71, 202, 207. 

11.-OBSERVACIONS: 

A la parcel·la cadastral apareix com a propietària Margarita Graf. Vora el 
portal d’entrada hi ha una retolació ceràmica amb el núm. 13. També al costat 
esquerra de la façana del camí de Biniagual hi ha un rètol amb la inscripció 
Carrer de Sant Gall. 

Cal destacar la qualitat artística i històrica de tots els retaules. 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 

1.-CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 

Característiques tipològiques: 

Volumètriques i urbanístiques:  

- Església aïllada de planta rectangular, d´una sola nau amb dos aiguavessos, 
amb vessants sobre les capelles laterals adossats als dos laterals, de menor 
altària que la nau i d´un vessant, també cap als laterals. S´accedeix per un 
capcer que fa les funcions de frontis. 

 - Sagristia a la part posterior amb accés per un portal a cada banda del 
presbiteri. 

- Esplanada d´accés ajardinada cap al portal d´entrada. 

Constructives:

- Edifici amb murs de pedra i terra, referits. Cantoneres de pedra viva amb 
una mòssa i arrodonides en el terç inferior. Coberta de teula àrab. 

- Nau central coberta amb dues voltes d´aresta, separades per arcs faixons 
sostinguts per pilastres embotides als murs laterals. 

- Presbiteri cobert per volta de canó. El pas cap al presbiteri és un gran 
arc rodó sobre pilastres de pedra. 

- Capelles laterals cobertes amb volta de canó. El pas cap a les capelles és 
un arc rodó sobre pilastres, tot de pedra. 

- La sagristia de l´esquerra presenta volta d´aresta.  

Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura barroca amb reformes 
del segle XVIII. 

Frontis:  

- Façana: enllestida deixant les cantoneres vistes. Composició simètrica de 
les obertures. No presenta ràfec al frontis, per ser aquest un capcer. Els 
capcers de les capelles laterals, que formen els laterals del frontis, es troben 
lleugerament retirats respecte a la part central. Presenta una espadanya 
campanar sobre el portal. A la part superior hi ha un rellotge circular amb les 
rebranques ressortides de pedra. 

- El ràfec de les façanes laterals és una cornisa motllurada, canal de zinc i 
volada de teules. 

Obertures:

Portals: 

- Portal d´accés  allindanat amb la llinda d´una peça i els dos brancals a 
mode de pilastres amb els capitells motllurats i bases ressortides, tot de pedra 
viva; sobre el portal hi ha un frontó triangular de pedra viva i motllurat, 
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capcimat per una creu llatina. A l’interior del frontó hi ha una petita 
fornícula. 

Finestres:  

Altres elements: 

- A cada capella hi ha l’altar i un retaule amb fornícules centrals amb 
imatges a l’interior. A la zona del presbiteri hi ha dos portals laterals que 
donen a les sagristies, la de l’esquerra presenta volta d’aresta i conserva un 
aiguamans de pedra viva.  

2.-ELEMENTS A SALVAGUARDAR: 

Tots els que li donen el seu valor tipològic i estilístic. 

3.-CONDICIONS D'UNITARIETAT: 

     A.- AMB L´ENTORN: forma un conjunt unitari i ambiental amb el conjunt del 
llogaret de Biniagual, amb altres edificis catalogats amb clau: R32b, R32c,  R32d 
i  R32e. Forma un conjunt tipològic amb l’església del cementiri vell, catalogada 
amb fitxa R17.    

     B.- DINS L´EDIFICI:  

4.-JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 

Si es compleix tot l’anterior, no cal. 

5.-CONDICIONS DE DIGNITAT A L'EXECUCIÓ: 

El sistema constructiu, els materials d´execució i l´execució en si, 
determinen en gran mesura el tipus. És molt important que qualsevol intervenció 
es realitzi: 

- amb els mateixos materials. 

- amb les mateixes tècniques constructives. 

- amb la mateixa dignitat d´execució. 

- amb els estils dels detalls constructius: acabats de coberta frontals i 
laterals, canals, cornises, etc. 

6.-OBSERVACIONS: 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA 
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 

 

 

Catàleg 2002                                                                                            Realització A.R.C.A.



CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 
I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE 
LA ZONA RÚSTICA DE BINISSALEM 

 
 

ES QUARTER - BINIAGUAL
camí de Biniagual – camí de Muro, 

pol. 11, núm. 1 
Prot.: B

Ref. Cad.: 0015009
Clau: R32b

1.-  IDENTIFICACIÓ 
 

1.-NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 

El 1230 les terres de Biniagual quedaren sota alou de les monges de 
Jonqueres. Biniagual va pertànyer a la família Ponç Tiró que tenia posada a 
Binissalem des de finals del s.XVII. Al cadastre de 1728, hi figurava l’honor 
Jaume Ponç Tiró. La seva casa a Biniagual valia 300 lliures i comptava amb un 
cart nombre de terres, el valor de les quals pujava a 20600 lliures. L’església 
de Biniagual fou beneïda el 1741 amb l’advocació de la Puríssima Concepció. El 
patró de Biniagual és Sant Gall. Els anys 60 del segle XX totes les propietats 
de Biniagual foren comprades per l’actual propietari i, entre d’altres, van  
reformar el quarter i l’església. De fet la casa agafà el nom Es Quarter ja que, 
a principi del segle XX, s’hi va instal·lar un quarter de la Guàrdia Civil, 
atesa la importància del lloc com a cruïlla de camins. 

2.-AUTORIA: 

 

3.-ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 

Arquitectura popular amb reformes del s.XIX i importants obres de remodelació 
en el s. XX. 

4.-ENTORN O CONTEXT:  

Es Quarter es troba al llogaret de Biniagual, situat al sud del terme 
municipal entre sa Cabana, Son Roig, Sencelles i Biniali. De les edificacions 
que conformen el llogaret, davant Es Quarter es troba l’Església de Biniagual, i 
a la seva esquerra i al camí de Binigual, altres cases, també catalogades. 

5.-PROPIETAT: 

Bimboese Von Trott Zu Solz, M. 

6.-DESCRIPCIÓ: 

Conjunt format per casa alineada al carrer i antic hort i corral, avui 
ajardinat, a la part posterior, on també destaca la presència d’un cup. 

La casa és de tres plantes i dos aiguavessos, el posterior de dues plantes, 
amb vessant cap al frontis. Presenta mitgera lateral dreta i alt mur de 
tancament amb portassa adossat a l’esquerra i petites pasteres ajardinades al 
davant. 

Façanes: el frontis és pintat de color ocre excepte el sòcol, tres faixes a 
la separació de plantes, cantoneres i l’emmarcament de totes les finestres del 
primer i segon pis, que són pintats de color verd. El ràfec és una cornisa 
motllurada pintada de verd. La coberta és de teula àrab. Vora el portal d’accés 
hi ha dos colcadors escalonats de pedra. Obertures: a la planta baixa, el portal 
d’accés és allindanat, amb la llinda d’una peça i brancals de vàries peces, tot 
de pedra viva, i dues finestres amb les brancalades d’una peça, de pedra viva, 
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la de l’esquerra amb l’ampit motllurat i l’altra, llis sense motllurar, ambdós 
ressortits; al primer pis, tres finestres amb les brancalades pintades de verd i 
els ampits ressortits, sense motllurar; totes les finestres presenten la 
proporció mallorquina rectangular en vertical; al segon pis, tres finestrons 
escarsers amb les brancalades pintades de verd. A l’esquerra de l’edifici hi ha 
un alt mur de tancament de paret en verd, aterracat, i una portassa d’ansa-paner 
amb les brancalades de marès. 

A la part posterior des Quarter hi ha un cup de pedra viva cobert per un 
sostrat de taulons i coberta de teula àrab. També rera l’alt mur, vora el capcer 
esquerre, hi ha un coll de cisterna quadrangular de pedra i la zona que 
l’envolta presenta el trespol de còdols petits. En el capcer destaca una canal 
de teules inclinada i sostinguda per permòdols de pedra. 

7.-INTERVENCIONS: 

A.-GENERALITATS:  

B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  

8.-USOS: 

A.- ORIGINAL:  habitatge familiar i quarter de la Guàrdia Civil. 

B.- ACTUAL: habitatge familiar. 

9.-ALTRES PROTECCIONS: 

 

10.-BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

Fodesma, 1998: 19. GEM, t. II: 122-123, il·l. 121-122. G. Martí, 1978: 212-
216, il·l. 192-193; 1985: 99; 1989: 79-84, il·l. 85. J. Martí, J. Pons, 1991. A. 
Pascual, 1997: 71, 202, 207. 

 

11.-OBSERVACIONS: 

A la parcel·la cadastral apareix com a propietària Margarita Graf. Vora el 
portal d’accés hi ha una retolació ceràmica amb el núm. 9. Aquesta fitxa 
contempla la protecció de la façana exterior.  
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 

1.-CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 

Característiques tipològiques: 

Volumètriques i urbanístiques: conjunt format per: 

- Casa alineada al camí, amb mitgera a la seva dreta. De planta rectangular. 
Dues crugies: la primera amb dues plantes i porxos, la segona amb dues plantes. 
Dos aiguavessos amb vessants cap al frontis i cap a la façana posterior. 

- Alt mur amb portassa alineat al camí en perllongació del frontis pel seu 
costat esquerre. Tanca l´antic corral. 

- Antic hort-corral al darrera de la casa i, a la seva esquerra, es troba un 
cup i una cisterna. Separat del camí per alt mur amb portassa que li dóna accés. 

- Cup cobert per un sostrat adossat a la casa. Amb vessant cap a la dreta 
mirant del fons del corral cap a les cases. 

- Coll de cisterna quadrangular vora el capcer esquerre i el mur que tanca el 
conjunt. Envoltat d´una zona amb trespol de còdols petits.   

Constructives:

- Edifici amb murs de pedra i terra. Frontis referit i pintat, les altres 
façanes aterracades. Sostres de taulons a escaire del frontis. La coberta és de 
teula àrab. 

- Mur de tancament del corral de paret en verd aterracat, amb portassa d´arc 
d´ansa-paner amb les brancalades de peces de marès. 

- Cup de pedra viva. Cobert de teula amb sostrat de taulons recolzats en murs 
de pedra i terra. 

- Coll de cisterna. De pedra viva.  

Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura popular amb reformes 
del s. XIX i importants obres de remodelació en el s. XX. 

Frontis:  

- Façana principal: composició amb distribució d´obertures amb eixos 
verticals, amb portal d´accés a l´eix central. Referit i pintat bicromat amb 
faixes a les separacions de les plantes, al ràfec, a les cantoneres, emmarcant 
les finestres del primer pis i porxos i amb més amplada al sòcol. 

- El ràfec de la façana principal és una cornisa motllurada, bicromada i 
volada de teula. 

- Façana posterior: predomini del mur sobre les obertures, que són petites, 
rectangulars i en vertical. 

- El ràfec de la façana posterior, una canal de teules aterracada damunt una 
cornisa de teules embotides al mur i volada de teula. 
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ES QUARTER - BINIAGUAL
camí de Biniagual – camí de Muro, 

pol. 11, núm. 1 
Prot.: B

Ref. Cad.: 0015009
Clau: R32b

Obertures:

Portals: 

- Portal d´accés allindanat amb les brancalades de pedra viva, la llinda 
d´una peça. 

Finestres: rectangulars en vertical, excepte els finestrons dels porxos. 

- A planta baixa: amb brancalades de pedra viva d´una peça, ampits 
ressortits, la de l´esquerra del portal motllurat i l´altre llis. 

- A la planta pis: tres finestres amb brancalades pintades, com els ampits, 
que són ressortits.  

- Als porxos: tres finestrons amb brancalades pintades, com els ampits, que 
són ressortits.  

Altres elements: 

- Al capcer esquerre destaca una canal inclinada de teules sostingudes per 
permòdols de pedra. 

2.-ELEMENTS A SALVAGUARDAR: 

Tots els que li donen el seu valor tipològic i estilístic. 

3.-CONDICIONS D'UNITARIETAT: 

     A.- AMB L´ENTORN: forma un conjunt unitari i ambiental amb el conjunt del 
llogaret de Biniagual, amb altres edificis catalogats amb clau: R32a, R32c,  R32d 
i  R32e. Constitueix un conjunt tipològic amb els habitatges familiars amb 
explotació agrícola de Binissalem.   

     B.- DINS L´EDIFICI: tot el conjunt forma una unitat. 

4.-JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 

Si es compleix tot l’anterior, no cal. 

5.-CONDICIONS DE DIGNITAT A L'EXECUCIÓ: 

El sistema constructiu, els materials d´execució i l´execució en si, 
determinen en gran mesura el tipus. És molt important que qualsevol intervenció 
es realitzi: 

- amb els mateixos materials. 

- amb les mateixes tècniques constructives. 

- amb la mateixa dignitat d´execució. 

- amb els estils dels detalls constructius: acabats de coberta frontals i 
laterals, canals, cisternes, etc. 

6.-OBSERVACIONS: 
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ES QUARTER - BINIAGUAL
camí de Biniagual – camí de Muro, 

pol. 11, núm. 1 
Prot.: B

Ref. Cad.: 0015009
Clau: R32b

3.- INFORMACIÓ GRÀFICA 
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ES QUARTER - BINIAGUAL
camí de Biniagual – camí de Muro, 

pol. 11, núm. 1 
Prot.: B

Ref. Cad.: 0015009
Clau: R32b
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ES QUARTER - BINIAGUAL
camí de Biniagual – camí de Muro, 

pol. 11, núm. 1 
Prot.: B

Ref. Cad.: 0015009
Clau: R32b

4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 
I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE 
LA ZONA RÚSTICA DE BINISSALEM 

 
 

BINIAGUAL
camí de Biniagual – camí de Muro, 

pol. 11, núm. 1 
Prot.: B

Ref. Cad.: 0015009
Clau: R32c

1.-  IDENTIFICACIÓ 
 

1.-NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 

El 1230 les terres de Biniagual quedaren sota alou de les monges de 
Jonqueres. Biniagual va pertànyer a la família Ponç Tiró que tenia posada a 
Binissalem des de finals del s.XVII. Al cadastre de 1728, hi figurava l’honor 
Jaume Ponç Tiró. La seva casa a Biniagual valia 300 lliures i comptava amb un 
cert nombre de terres, el valor de les quals pujava a 2.600 lliures. L’església 
de Biniagual fou beneïda el 1741 amb l’advocació de la Puríssima Concepció. El 
patró de Biniagual és Sant Gall. Els anys 60 del segle passat totes les 
propietats de Biniagual foren comprades per l’actual propietari i es van fer 
reformes a la majoria de cases del llogaret. 

2.-AUTORIA: 

 

3.-ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 

Arquitectura popular. 

4.-ENTORN O CONTEXT:  

La casa es troba al llogaret de Biniagual, situat al sud del terme municipal 
entre Sa Cabana, Son Roig, Sencelles i Biniali. De les edificacions que 
conformen el llogaret més properes són l’Església de Biniagual, Es Quarter, i 
altres cases també catalogades. 

5.-PROPIETAT: 

Bimboese Von Trott Zu Solz, M. 

6.-DESCRIPCIÓ: 

Conjunt format per casa alineada al carrer, de dues plantes i dos aiguavessos 
amb vessant cap al frontis; a la dreta presenta adossat un alt mur, tancament 
d’antic hort i corral, avui jardí, a la part posterior. 

Façanes: el frontis és de pedra i fang, aterracat; les cantoneres són de 
carreus de marès i el ràfec és de llivanya i cap de teules. La coberta és de 
teula àrab. Obertures: a la planta baixa, el portal d’accés és allindanat amb la 
llinda d’una sola peça de pedra viva, la qual duu la inscripció “1843”; presenta 
un porxet volat de teules a sobre; a l’esquerra, una finestra nova amb una 
volada de teules i a la dreta, un finestró amb esplandit amb les brancalades de 
pedra. Al pis, dues finestres rectangulars en vertical, ambdues amb les 
brancalades de pedra viva i d’una sola peça; la de l’esquerra presenta l’ampit 
motllurat i ressortit i l’altra, enrasat i ressortit. 

7.-INTERVENCIONS: 

A.-GENERALITATS:  

B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
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BINIAGUAL
camí de Biniagual – camí de Muro, 

pol. 11, núm. 1 
Prot.: B

Ref. Cad.: 0015009
Clau: R32c

8.-USOS: 

A.- ORIGINAL:  habitatge familiar. 

B.- ACTUAL: habitatge familiar. 

9.-ALTRES PROTECCIONS: 

 

10.-BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

Fodesma, 1998: 19. GEM, t. II: 122-123, il·l. 122. G. Martí, 1978: 212-216; 
1985: 99; 1989: 79-84. J. Martí, J. Pons, 1991. A. Pascual, 1997: 71, 202, 207. 

11.-OBSERVACIONS: 

A la parcel.la cadastral apareix com a propietària Margarita Graf. Vora el 
portal d’accés hi ha una retolació amb el núm. 8 i a l’esquerra del frontis un 
altre rètol de ceràmica amb la inscripció “BINIAGUAL”. Aquesta fitxa contempla 
la protecció de la façana exterior. 
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BINIAGUAL
camí de Biniagual – camí de Muro, 

pol. 11, núm. 1 
Prot.: B

Ref. Cad.: 0015009
Clau: R32c

2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 

1.-CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 

Característiques tipològiques: 

Volumètriques i urbanístiques: conjunt format per: 

- Casa alineada al camí. De planta rectangular. Dues crugies en dues plantes. 
Dos aiguavessos amb vessants cap al frontis i cap a la façana posterior. 

- Alt mur amb portassa alineat al camí en perllongació del frontis pel seu 
costat dret. Tanca l´antic corral. 

- Antic hort-corral al darrera de la casa i a la seva dreta. Separat del camí 
per alt mur amb portassa que li dóna accés.  

Constructives:

- Edifici amb murs de pedra i terra, aterracat. Les cantoneres són de peces 
escairades de marès. Sostres de taulons a escaire del frontis. La coberta és de 
teula àrab. 

- Mur de tancament del corral de pedra en verd aterracat, amb portassa d´arc 
d´ansa-paner amb dovellam i brancals de peces de marès. 

Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura popular. 

Frontis:  

- Façana: paredat de pedra i terra, aterracat. Composició austera i 
distribució asimètrica de les obertures. Predomini del mur sobre les obertures. 

- El ràfec és de llivanya i volada de teula. 

Obertures:

Portals: 

- Portal d´accés  allindanat amb les brancalades de pedra viva, la llinda 
d´una peça amb la inscripció “1843”. 

Finestres: rectangulars en vertical, petites. 

- Finestró a la dreta del portal i finestra a l´esquerra. 

- Dues finestres en planta pis amb brancalades originals de marès, a les 
quals s’han superposat d´altres de pedra viva.  

- Celler, amb tota l’altura del buc. S´hi troben les aixetes dels cups. Amb 
petit portal al fons que comunica amb els cups, amb dos graons elevats dins el 
mur, als quals s´accedeix per escala de mà de fusta.  

Altres elements: 

2.-ELEMENTS A SALVAGUARDAR: 

Tots els que li donen el seu valor tipològic i estilístic. 
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BINIAGUAL
camí de Biniagual – camí de Muro, 

pol. 11, núm. 1 
Prot.: B

Ref. Cad.: 0015009
Clau: R32c

3.-CONDICIONS D'UNITARIETAT: 

     A.- AMB L´ENTORN: forma un conjunt unitari i ambiental amb el conjunt del 
llogaret de Biniagual, amb altres edificis catalogats amb clau: R32a, R32b,  R32d 
i  R32e. Forma un conjunt tipològic amb els habitatges familiars amb explotació 
agrícola de Binissalem.   

     B.- DINS L´EDIFICI: tot el conjunt forma una unitat. 

4.-JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 

Si es compleix tot l’anterior, no cal. 

5.-CONDICIONS DE DIGNITAT A L'EXECUCIÓ: 

El sistema constructiu, els materials d´execució i l´execució en si, 
determinen en gran mesura el tipus. És molt important que qualsevol intervenció 
es realitzi: 

- amb els mateixos materials. 

- amb les mateixes tècniques constructives. 

- amb la mateixa dignitat d´execució. 

- amb els estils dels detalls constructius: acabats de coberta frontals i 
laterals, canals, etc. 

6.-OBSERVACIONS: 
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BINIAGUAL
camí de Biniagual – camí de Muro, 

pol. 11, núm. 1 
Prot.: B

Ref. Cad.: 0015009
Clau: R32c

3.- INFORMACIÓ GRÀFICA 
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BINIAGUAL
camí de Biniagual – camí de Muro, 

pol. 11, núm. 1 
Prot.: B

Ref. Cad.: 0015009
Clau: R32c

4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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BINIAGUAL
camí de Biniagual, pol. 11, núm. 1 

Prot.: B
Ref. Cad.: 0015009

Clau: R32d

1.-  IDENTIFICACIÓ 
 

1.-NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 

El 1230 les terres de Biniagual quedaren sota alou de les monges de 
Jonqueres. Biniagual va pertànyer a la família Ponç Tiró que tenia posada a 
Binissalem des de finals del s.XVII. Al cadastre de 1728, hi figurava l’honor 
Jaume Ponç Tiró. La seva casa a Biniagual valia 300 lliures i comptava amb un 
cert nombre de terres, el valor de les quals pujava a 2.600 lliures. L’església 
de Biniagual fou beneïda el 1741 amb l’advocació de la Puríssima Concepció. El 
patró de Biniagual és Sant Gall. Els anys 60 del segle passat totes les 
propietats de Biniagual foren comprades per l’actual propietari i es van fer 
reformes a la majoria de cases del llogaret. 

2.-AUTORIA: 

3.-ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 

Arquitectura popular. 

4.-ENTORN O CONTEXT:  

La casa es troba al llogaret de Biniagual, situat al sud del terme municipal 
entre Sa Cabana, Son Roig, Sencelles i Biniali. De les edificacions que 
conformen el llogaret, més properes són l’Església de Biniagual, Es Quarter, i 
altres cases també catalogades. 

5.-PROPIETAT: 

Bimboese Von Trott Zu Solz, M. 

6.-DESCRIPCIÓ: 

Casa retirada respecte del camí, entre mitgeres, amb un coll de cisterna 
circular amb pica, tot de pedra viva, adossat al frontis i pasteres ajardinades 
i una figuera al davant. La casa és de dues plantes amb vessant cap al frontis.  

Façanes: el frontis és pintat de color ocre, no presenta cantoneres i el 
ràfec és de llivanya i cap de teula amb canaló de zinc. La coberta és de teula 
àrab. Obertures: a la planta baixa, el portal d’accés és allindanat, amb la 
llinda d’una peça i brancals de vàries peces, tot de pedra viva; i tres 
finestres, la central amb les brancalades de pedra viva, d’una peça i l’ampit 
motllurat i ressortit; les altres dues amb les brancalades de marès de vàries 
peces i l’ampit ressortit sense motllurar. Al pis, quatre finestres, la de 
l’esquerra no deixa veure les brancalades, excepte l’ampit que és ressortit i 
enrasat, de marès, i les altres amb brancalades d’una peça, estilització 
conopial a les llindes i ampits ressortits i motllurats. Totes les finestres 
presenten la proporció mallorquina rectangular en vertical. 

7.-INTERVENCIONS: 

A.-GENERALITATS:  

B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  

 

Catàleg 2002                                                                                            Realització A.R.C.A.



CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 
I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE 
LA ZONA RÚSTICA DE BINISSALEM 

 
 

BINIAGUAL
camí de Biniagual, pol. 11, núm. 1 

Prot.: B
Ref. Cad.: 0015009

Clau: R32d

8.-USOS: 

A.- ORIGINAL:  habitatge familiar. 

B.- ACTUAL: habitatge familiar. 

9.-ALTRES PROTECCIONS: 

 

10.-BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

Fodesma, 1998: 19. GEM, t. II: 122-123, il·l. 121. G. Martí, 1978: 212-216, 
il·l. 192-193; 1985: 99; 1989: 79-84, il·l 85. J. Martí, J. Pons, 1991. A. 
Pascual: 71, 202, 207.  

11.-OBSERVACIONS: 

A la parcel·la cadastral apareix com a propietària Margarita Graf. Vora el 
portal d’accés hi ha una retolació ceràmica amb el núm. 5. Aquesta fitxa 
contempla la protecció de la façana exterior. Els interiors no han estat 
visitats. 
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BINIAGUAL
camí de Biniagual, pol. 11, núm. 1 

Prot.: B
Ref. Cad.: 0015009

Clau: R32d

2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 

1.-CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 

Característiques tipològiques: 

Volumètriques i urbanístiques:  

- Casa retirada respecte al camí. Entre mitgeres, de planta rectangular. Dues 
plantes. Vessant cap al frontis. 

- Espai davant el frontis. Sense tanca de separació del camí.  

Constructives:

- Edifici amb murs de pedra i terra. La coberta és de teula àrab. 

Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura popular. 

Frontis:  

- Façana: Composició asimètrica de les obertures. 

- El ràfec és de llivanya, canal de zinc i volada de teula. 

- Cisterna circular amb pica, tot de pedra viva, adossada al frontis. 

Obertures:

Portals: 

- Portal d´accés allindanat, amb llinda d´una peça i brancals de dues peces, 
tot de pedra viva. 

Finestres: rectangulars en vertical.  

- Finestres amb brancalades de pedra viva o marès. De les de planta pis 
destaquen dues amb brancalades d´una peça, llinda amb estilització conopial i 
ampits ressortits i motllurats, tot de pedra viva. 

Altres elements: 

2.-ELEMENTS A SALVAGUARDAR: 

Tots els que li donen el seu valor tipològic i estilístic. 

3.-CONDICIONS D'UNITARIETAT: 

     A.- AMB L´ENTORN: forma un conjunt unitari i ambiental amb el conjunt del 
llogaret de Biniagual, amb altres edificis catalogats amb clau: R32a, R32b,  R32c 
i R32e.Constitueix un conjunt tipològic amb els habitatges familiars amb 
explotació agrícola de Binissalem.   

     B.- DINS L´EDIFICI:  

4.-JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 

Si es compleix tot l’anterior, no cal. 
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BINIAGUAL
camí de Biniagual, pol. 11, núm. 1 

Prot.: B
Ref. Cad.: 0015009

Clau: R32d

5.-CONDICIONS DE DIGNITAT A L'EXECUCIÓ: 

El sistema constructiu, els materials d´execució i l´execució en si, 
determinen en gran mesura el tipus. És molt important que qualsevol intervenció 
es realitzi: 

- amb els mateixos materials. 

- amb les mateixes tècniques constructives. 

- amb la mateixa dignitat d´execució. 

- amb els estils dels detalls constructius: acabats de coberta frontals i 
laterals, canals, cisternes, etc. 

6.-OBSERVACIONS: 
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BINIAGUAL
camí de Biniagual, pol. 11, núm. 1 

Prot.: B
Ref. Cad.: 0015009

Clau: R32d

3.- INFORMACIÓ GRÀFICA 
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BINIAGUAL
camí de Biniagual, pol. 11, núm. 1 

Prot.: B
Ref. Cad.: 0015009

Clau: R32d

4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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BINIAGUAL
camí de Biniagual, pol. 11, núm. 1 

Prot.: B
Ref. Cad.: 0015009

Clau: R32e

1.-  IDENTIFICACIÓ 
 

1.-NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 

El 1230 les terres de Biniagual quedaren sota alou de les monges de 
Jonqueres. Biniagual va pertànyer a la família Ponç Tiró que tenia posada a 
Binissalem des de finals del s.XVII. Al cadastre de 1728, hi figurava l’honor 
Jaume Ponç Tiró. La seva casa a biniagual valia 300 lliures i comptava amb un 
cert nombre de terres, el valor de les quals pujava a 2.600 lliures. L’església 
de Biniagual fou beneïda el 1741 amb l’advocació de la Puríssima Concepció. El 
patró de Biniagual és Sant Gall. Els anys 60 del segle passat totes les 
propietats de Biniagual foren comprades per l’actual propietari i es van fer 
reformes a la majoria de cases del llogaret. 

2.-AUTORIA: 

 

3.-ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 

Arquitectura popular. 

4.-ENTORN O CONTEXT:  

La casa es troba al llogaret de Biniagual, situat al sud del terme municipal 
entre Sa Cabana, Son Roig, Sencelles i Biniali. De les edificacions que 
conformen el llogaret més properes són l’Església de Biniagual, Es Quarter, i 
altres cases també catalogades. 

5.-PROPIETAT: 

Bimboese Von Trott Zu Solz, M. 

6.-DESCRIPCIÓ: 

Conjunt format per antigues cases de pagès amb carrera, dependències 
auxiliars, cups, zona ajardinada al davant i corral a la part posterior. 

Les cases de pagès són de dos aiguavessos i de dues plantes amb vessant cap 
al frontis, es troben a escaire del camí de Biniagual, presentant un accés pel 
capcer dret que és alineat al camí, encara que s’han fet petites pasteres 
ajardinades davant el capcer i vorejant el camí. Des del frontis, el buc 
d’edificacions presenta forma d’U invertida. 

Façanes: el frontis és pintat de color ocre; les cantoneres són de carreus de 
pedra viva i el ràfec és de llivanya de marès amb una canal d’obra i la coberta 
és de teula àrab. Obertures: a la planta baixa, el portal d’accés és rodó, de 
poc regràs, amb carcanyol; el dovellam i carcanyol són de marès mentre que els 
brancals del portal són d’una peça, ampla, de pedra viva; a la dreta hi ha un 
finestró amb les brancalades de pedra amb esplandit; al pis, dues finestres amb 
la proporció mallorquina rectangular en vertical que presenten les brancalades 
de pedra viva, d’una peça i l’ampit és ressortit i motllurat. Adossada al davant 
del frontis hi ha una construcció d’una planta de pedra i fang, aterracada, i 
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oberta cap al davant, i cap al seu capcer esquerre, amb un cup de pedra viva en 
el seu interior. 

El capcer dret és de pedra i fang aterracat destacant una canal de recollida 
d’aigües, inclinada, de teules, sostinguda sobre permòdols de marès que vessa 
cap a la part posterior de la casa on es troba la cisterna. Obertures: presenta 
un portal allindanat amb un petit porxo volat de teules i una finestra amb 
l’ampit ressortit i llis; totes les brancalades són de marès. 

Dels interiors de la casa, on han desaparegut els sostrats intermedis, es 
conserva un arc d’ansa-paner a la separació de crugies, és de pedra viva amb els 
capitells motllurats. 

Els estables, situats a escaire del frontis, conserven les antigues 
menjadores i un trespol de còdols bastant grans. 

7.-INTERVENCIONS: 

A.-GENERALITATS:  

B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  

8.-USOS: 

A.- ORIGINAL:  habitatge familiar. 

B.- ACTUAL: habitatge familiar. 

9.-ALTRES PROTECCIONS: 

 

10.-BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

Fodesma, 1998: 19. GEM, t. II: 122-123. G. Martí, 1978: 212-216; 1985: 99; 
1989: 79-84. J. Martí, J. Pons, 1991. A. Pascual, 1997: 71, 202, 207. 

11.-OBSERVACIONS: 

A la parcel·la cadastral apareix com a propietària Margarita Graf. Sobre el 
portal rodó hi ha una retolació ceràmica amb el núm. 4. Aquesta fitxa contempla 
la protecció de la façana exterior. 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 

1.-CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 

Característiques tipològiques: 

Volumètriques i urbanístiques: conjunt format per: 

- Cos principal format per les cases a escaire del camí de Biniagual, donant-
li façana el capcer dret. De planta rectangular amb dos cossos adossats, a 
l´esquerra i dreta del frontis, conformant un buc en forma de “U”. Dues crugies 
en dues plantes. Dos aiguavessos amb vessants cap al frontis i cap a la façana 
posterior. 

- Porxo adossat a la dreta del frontis, tancat pel frontis de la casa i mur 
en perllongació del capcer dret, que separa el conjunt del camí. D´un aiguavés 
amb vessant cap al davant. Al seu interior es troba un cup de pedra viva. 

- Antiga clastra al davant de la casa. Només queden restes del mur de 
tancament de la clastra al tram que arrenca del costat dret del frontis i avança 
cap al sud. S´hi accedeix per portal forà. 

- Cos adossat al costat esquerre del frontis, on trobam els estables. 

- Antic hort i carrera al davant del frontis. Dóna accés a la casa i les 
dependències auxiliars. Amb façana i accés al camí. 

- Corral posterior amb cisterna i solls amb trespol emmacat. 

Constructives:

- Edifici amb murs de pedra i terra. Les cantoneres són de pedra viva. Mur 
intermedi amb arc d´ansa-paner de pedra viva amb els capitells motllurats. La 
coberta és de teula àrab. 

Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura popular. 

Frontis:  

- Façana: composició regular de les obertures. Predomini del massís sobre les 
obertures. 

- El ràfec és de llivanya de marès amb una canal d´obra i volada de teula. 

- El capcer dret, que dóna al camí amb paredat de pedra i fang aterracat. 
Travessat per canal inclinada de recollida d´aigua cap a la cisterna, de teules 
sostingudes per permòdols de marès. 

Obertures:

Portals: 

- Portal d´accés rodó de poc regràs, amb dovellam i carcanyol de marès. Els 
brancals són amples, d´una peça de pedra viva. 

- Portal al capcer dret cobert per porxet volat de teules. 
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Finestres:  

Al frontis: 

- Finestró a la dreta del portal amb brancalades de pedra, amb esplandit. 

- Dues finestres al pis: rectangulars en vertical, amb brancalades d´una peça 
i ampit ressortit motllurat, tot de pedra viva. 

Al capcer dret: 

- Finestra amb brancalades de marès i l´ampit ressortit. 

Interiors: 

- A l´interior dels estables amb el trespol de còdols bastant grans, es 
conserven les antigues menjadores. 

Altres elements: 

2.-ELEMENTS A SALVAGUARDAR: 

Tots els que li donen el seu valor tipològic i estilístic. 

3.-CONDICIONS D'UNITARIETAT: 

     A.- AMB L´ENTORN: forma un conjunt unitari i ambiental amb el conjunt del 
llogaret de Biniagual, amb altres edificis catalogats amb clau: R32a, R32b,  R32c 
i R32d, així com un conjunt tipològic amb els habitatges familiars amb explotació 
agrícola de Binissalem.   

     B.- DINS L´EDIFICI: tot el conjunt forma una unitat. 

4.-JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 

Si es compleix tot l’anterior, no cal. 

5.-CONDICIONS DE DIGNITAT A L'EXECUCIÓ: 

El sistema constructiu, els materials d´execució i l´execució en si, 
determinen en gran mesura el tipus. És molt important que qualsevol intervenció 
es realitzi: 

- amb els mateixos materials. 

- amb les mateixes tècniques constructives. 

- amb la mateixa dignitat d´execució. 

- amb els estils dels detalls constructius: acabats de coberta frontals i 
laterals, canals, cisternes, etc. 

6.-OBSERVACIONS: 

- Els forjats intermedis del cos principal estan totalment esbucats. 

- Elements distorsionants: el forjat de coberta del cos principal és modern, 
amb estructura de formigó. 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA 
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.-  IDENTIFICACIÓ 
 

1.-NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 

La Cabana de n’Espanya abans era anomenada La Cabana d’en Mayol. Els 
propietaris d’aquesta cabana tenien posada al poble, a la casa anomenada Can 
Mayol. Aquesta casa està situada al c. de St.Vicenç de Paül, núm. 9-11, devora 
Can Tous, actualment ambdues propietat de les monges de St. Vicenç de Paül. 
Aquesta antiga posada fou durant segles una de les cases més grans de Binissalem 
i ja documentada al Cadastre de 1576. La casa del poble i la possessió 
pertanyeren durant segles a la família Mayol, ciutadans i militars, i passà per 
herència als Rossinyol de Defla i d’aquests als Espanya. De fet, a l’Apeo de 
1818 figuraven a nom de Don Jaume-Joan Comelles, mort al 1851, marit de Dona 
Aina Rossinyol de Defla i Comelles, morta el 1846. Dona Aina Rossinyol de Defla 
nomenà hereu el seu marit, el qual litigà amb el seu nebot, Don Josep d’España i 
Rossinyol de Defla, amb solució amigable. La Cabana quedà en mans de Don Jaume-
Joan, que la donà a Dona Josepa Moragues, amb qui s’havia casat en segones 
núpcies, i que al seu torn la vengué, el 1852, a Don Ferran d’España i Truyols. 
A l’Amillaramiento de 1863, la Cabana d’en Mayol conserva 66 qdes. i es valora 
en 31.121 Rs., i als voltants de 1880 juntament amb Son Roig i Can Maó eren els 
predis de Binissalem que produïen més vi.  

2.-AUTORIA: 

 

3.-ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 

Arquitectura popular amb moltes reformes del s.XX. 

4.-ENTORN O CONTEXT:  

La Cabana de n’Espanya està situada al camí de Son Roig, el qual va des de la 
carretera Palma-Inca al camí de Muro, just devora la possessió de Son Roig 
(fitxa R34). Aquest camí és en paral·lel a la Serra de Tramuntana, al sud de la 
carretera Palma-Inca i entre els 95 i 120m. Tant l’inici del camí de Son Roig 
des de la carretera com aquesta finca, s’han vist afectats per les modificacions 
d’entorn (impacte visual, sonor, construcció de ponts...), fa uns anys, arran de 
la construcció del segon tram de l’autopista Palma-Inca. De fet la Cabana de 
n’Espanya, segons fonts orals,  comptava amb unes 44 quarterades aproximadament 
i se li expropiaren uns 10.000m2 quan es va fer l’autopista. Per tant, 
actualment compta amb unes 42’59 quarterades. Aquesta finca es dedica al conreu 
d’hortalisses i a pastura per a les ovelles, i a la cria d’ovelles i de porcs, i 
hi destaquen grans arbres com llorers, morers, pins, noguers... 

5.-PROPIETAT: 

Miguel Codola Cans. 
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6.-DESCRIPCIÓ: 

Conjunt de cases organitzades a partir d’una gran esplanada de ciment imprès 
que imita llosetes de pedra viva i que ocupa en part el lloc d’una antiga 
carrera, dependències auxiliars (solls, sestadors...), cisterna i dos aljubs, 
del qual només destacam la casa principal. La casa, aïllada i orientada cap al 
sudest, és de planta rectangular, formada per un cos principal i original i un 
cos afegit. El cos principal té planta baixa i porxo  i dos vessants, un cap al 
frontis i un cap a la façana posterior, i coberta de teules. El cos afegit té 
una crugia d’una sola planta, coberta de terrat i una de dues plantes amb 
vessant cap a la façana posterior.  

Façanes: el frontis es mostra aterracat amb cantoneres de carreus de pedra 
viva i ràfec de teules invertides, canal de zinc i caps de teula. A la dreta del 
portal hi ha un colcador i a l’esquerra un coll de cisterna, tot de pedra viva.  
La coberta és de teules. Obertures: a la planta baixa, portal allindanat amb 
brancalades de pedra viva i la llinda amb estilització conopial,i dues finestres 
rectangulars en vertical, una a cada banda del portal amb els ampits poc 
ressortits i sense motllurar. Al porxo tres finestrons, un d’ells paredat, 
situats sobre les obertures de la planta baixa, amb les brancalades de marès i 
amb els ampits ressortits i motllurats. Al frontis del cos afegit s’obren una 
portassa, una porta allindanada i un petit finestró. A la façana del capcer i a 
la façana posterior s’observen diferents obertures disposades de forma 
irregular, encara que predomina el massís sobre aquestes.  

Interiors: a la planta baixa, amb sòtil de taulons a escaire de la façana,  
un eix transversal recorre les dues crugies, des de la porta principal a la 
porta posterior, passant per l’arc d’ansa-paner aterracat i pintat amb base i 
capitell ressortits, que s’obre a la paret mestra que separa les crugies. A la 
segona crugia destaquen, a la dreta, l’escala, amb un primer tram adossat a la 
paret, de sis escalons de pedra viva poc polits i la resta de d’escala de dos 
trams embotits; a l’esquerra, la cuina conserva el faldar de la xemeneia, el 
nínxol on hi havia el covo de fer el lleixiu i la pica de pedra de l’antic 
rentador. L’espai del porxo presenta diferents compartiments per emmagatzemar 
productes del camp. Allà desapareix el mur intermedi, hi ha tres crugies a 
escaire del frontis: la central amb la coberta de taulons a escaire del frontis 
i recolzats sobre una jàssera, les dels costats amb la coberta de taulons 
paral·lels al frontis.  

7.-INTERVENCIONS: 

A.-GENERALITATS:  

B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS: l’actual esplanada està revestida de ciment 
imprès que imita les llosetes de pedra viva.  

8.-USOS: 

A.- ORIGINAL: habitatge familiar i explotació agrícola i ramadera.  

B.- ACTUAL: habitatge familiar i explotació agrícola i ramadera. 

9.-ALTRES PROTECCIONS: 
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10.-BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

G.Martí, 1978: 208. GEM, t. II: 140; t. V: 62. A.Pascual, 1997: 20 i 87. 
Fodesma, 1998: 19.  

11.-OBSERVACIONS: 

El propietari és el que figura a la fitxa cadastral. 

A la GEM el topònim d’aquesta finca és Son Espanya. 

Fonts orals ens indiquen que l’actual esplanada on s’obren les cases, abans 
estava ocupada per dependències auxiliars i per una carrera. 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 

1.-CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 

Característiques tipològiques: 

Volumètriques i urbanístiques: conjunt format per: 

- Casa: aïllada, de planta rectangular. Dues crugies en planta baixa i 
porxos. Dos aiguavessos amb vessants cap al frontis i cap a la façana posterior.  

- Cos adossat al capcer esquerre de la casa. D’una crugia en planta baixa. 

- Explanada d´accés davant el frontis. 

- Construccions auxiliars a l´antiga clastra. 

- Dependències auxiliars: solls, sestadors, magatzems, aljubs, etc. 

Constructives:

- Edifici amb murs de pedra i terra. Les cantoneres són de pedra viva. Mur 
intermedi amb arc d´ansa-paner amb base i capitell ressortits. Cantoneres de 
pedra viva. Sostres de taulons a escaire del frontis en planta baixa. Als porxos 
desapareix el mur intermedi, hi ha tres crugies a escaire del frontis: la 
central amb la coberta de taulons a escaire del frontis recolsats al mig sobre 
una jàssera, les dels costats amb la coberta de taulons paral·lels al frontis. 
La coberta és de teula àrab. 

Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura popular amb moltes 
intervencions del s.XX. 

Frontis:  

- Façana: predomini del mur sobre les obertures. Composició regular de les 
obertures. 

- El ràfec és de teules invertides, canal de zinc i volada de teula. 

- Coll de cisterna adossat al frontis a l’esquerra del portal i colcador a la 
dreta. Tot de pedra viva. 

- Altres façanes: predomini del mur sobre les obertures. Composició irregular 
de les obertures. 

Obertures:

Portals: 

   - Portal d´accés central, allindanat amb les brancalades de pedra viva i la 
llinda amb estilització conopial. 
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Finestres: rectangulars en vertical. 

- Dues finestres en planta baixa, una a cada costat del portal. 

- Tres finestrons als porxos damunt les obertures de planta baixa, amb les 
brancalades de marès i l´ampit ressortit i motllurat. 

Interiors: 

- En planta baixa eix transversal que recorre les dues crugies des del portal 
d´accés al portal posterior, passant per l´arc del mur intermedi. 

- L´escala, a la segona crugia, amb dos trams a escaire, amb el primer tram 
format per sis graons de pedra viva poc polits adossats al mur posterior. 

- La cuina conserva el faldar, el nínxol pel covo de fer el lleixiu i la pica 
de pedra de l´antic rentador. 

Altres elements: 

2.-ELEMENTS A SALVAGUARDAR: 

Tots els que li donen el seu valor tipològic i estilístic. 

3.-CONDICIONS D'UNITARIETAT: 

     A.- AMB L´ENTORN: 

     B.- DINS L´EDIFICI: tot el conjunt forma una unitat. 

4.-JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 

Si es compleix tot l’anterior, no cal. 

5.-CONDICIONS DE DIGNITAT A L'EXECUCIÓ: 

El sistema constructiu, els materials d´execució i l´execució en si, 
determinen en gran mesura el tipus. És molt important que qualsevol intervenció 
es realitzi: 

- amb els mateixos materials. 

- amb les mateixes tècniques constructives. 

- amb la mateixa dignitat d´execució. 

- amb els estils dels detalls constructius: acabats de coberta frontals i 
laterals, canals, colls de cisterna, elements de la cuina, etc. 

6.-OBSERVACIONS: 

- Elements distorsionants: l´esplanada d´accés està revestida amb paviment de 
morter de ciment imprès, que imita enllosat de pedra. 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA 
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.-  IDENTIFICACIÓ 
 

1.-NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 

El 1235 l’alqueria de Son Roig era de Berenguer Golifa i d’aquest passà a 
Beltran Roig, el qual li va donar el seu nom. Tant en el cadastre de 1773 com en 
l’Apeo del 1818 era de la família O’Ryan, família noble d’origen irlandès que en 
el s.XVIII emparentà amb una família mallorquina. Son Roig passà a Melcior 
Quintana ‘Ximarró’ per compra, a mitjan del s.XIX. Aquesta possessió surt 
documentada al treball de l’Arxiduc (1880) com a propietat de don Melchor 
Quintana amb una extensió de 50 hectàrees. Als voltants de 1880 Son Roig, 
juntament amb Can Maó i La Cabana d’en Mayol, eren els predis de Binissalem que 
produïen més vi. 

2.-AUTORIA: 

 

3.-ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 

Arquitectura popular. 

4.-ENTORN O CONTEXT:  

Son Roig es troba en el camí de Muro, així anomenat ja que condueix a Muro,  
i està situat al sud del terme municipal de Binissalem, paral·lelament a la  
Serra de Tramuntana i al sud de la carretera Palma-Inca, entre els 95 i 120m. El 
camí de Muro passa per Biniagual i hi podem trobar l’Església (R32a) i Es 
Quarter (R32b) de Biniagual, així com la fitxa R32c. Actualment Son Roig es 
dedica bàsicament al conreu de la vinya i la producció de vi, Denominació 
d’Origen Binissalem.  

5.-PROPIETAT: 

Bodegas Roig. 

6.-DESCRIPCIÓ: 

Conjunt orientat al sudest, de casa, celler, restes d’antiga clastra i 
edificis auxiliars. L’edifici principal té planta baixa i pis, és de planta 
rectangular amb dos cossos més petits de planta també rectangular adossats a 
l’esquerra i a la part posterior. La planta rectangular de l’edifici està 
estructurada en dues crugies, la segona ocupada pel celler, la qual es comunica 
per un portal elevat amb els dos cups situats al cos adossat posterior. Dos 
vessants, perllongant-se la posterior sobre els cups, cobreixen el buc. 

Façanes: el frontis és de pedra en verd amb restes d’aterracat, amb les 
cantoneres de carreus pedra viva i tres filades en vertical del mateix material 
que evidencien el creixement de l’edificació; hi ha dos tipus de ràfec, a la 
part esquerra està format per una canal en gobi i teulada, i a la part dreta per 
cornisa i teulada. Un parral amb l’estructura de ferro, encastat a la paret i 
recolzat sobre de cinc pilastres, ocupa la quasi totalitat de la façana. 
Obertures: a la planta baixa s’obren, a l’esquerra, un finestró amb esplandit i 
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un portal allindanat,i més a la dreta, finestra rectangular en vertical i dos 
portals d’arc rebaixat. Al pis s’obren cinc finestres rectangulars en vertical 
amb l’ampit ressortit o motllurat, i situades sobre les obertures de la planta 
baixa. Totes les brancalades són de pedra viva, tret de la part superior de la 
finestra i els dos portals de la dreta de la planta baixa i part de les dues 
finestres del pis situades a la dreta. Al capcer dret observam, a la planta 
baixa, finestra rectangular amb vertical amb volada a sobre i portassa d’arc 
d’ansa-paner; al pis, finestra rectangular en vertical. La façana posterior 
queda desdibuixada per un porxo de fibrociment i modificada per la modernització 
de les instal·lacions.  

Interiors: l’espai que s’observa travessant la porta principal té el trespol 
de ciment i el sòtil de llenyams a escaire de la façana. A l’esquerra de la 
primera crugia, hi ha una escala adossada amb un senzill arrambador de fusta. Un 
arc d’ansa-paner amb la base ressortida i la línia d’imposta motllurada, i 
emblanquinat, separa les dues crugies. A la segona, ocupada per les 
instal·lacions del celler, observam les aixetes dels cups i un petit portal molt 
elevat, amb dos escalons, al qual s’ha d’accedir per una escala de fusta 
auxiliar, que comunica directament amb els cups que estan a l’altra banda del 
mur. Aquesta segona crugia té la mateixa altària que la primera, però no té pis 
i per tant, presenta un gran espai en alçada.   

Antiga clastra: situada davant la façana de la casa, només en queden restes, 
ja que actualment no hi ha un espai totalment tancat amb mur o construccions, 
encara que conserva un mur de pedra en verd que parteix de l’extrem dret de la 
façana i avança cap al sud, on s’obre el portal forà, un arc d’ansa-paner amb 
les brancalades i les dovelles de carreus de marès i la base de carreus de pedra 
viva. L’esmentat mur, construccions auxiliars i una part tancada amb reixeta 
metàl·lica, configuren un espai de clastra on, a part de la casa, s’obren 
edificis auxiliars, així com un espai on hi ha un aljub, cobert per volta, a 
sobre del qual observam un coll.  

7.-INTERVENCIONS: 

A.-GENERALITATS:  

B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS: porxos de fibrociment adossats a la façana 
posterior. 

8.-USOS: 

A.- ORIGINAL: habitatge familiar i producció agrícola i ramadera. 

B.- ACTUAL: producció agrícola. 

9.-ALTRES PROTECCIONS: 

 

10.-BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

G.Martí, 1978:207 i 220. GEM, t.II: 140; t.XIV: 353, il·l. 354. A.Pascual, 
1997: 20, 202. Fodesma, 1998: 19. 
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11.-OBSERVACIONS: 

El propietari és el que figura a la fitxa cadastral. 

Cal destacar que no s’han pogut visitar totes les instal·lacions,així en el 
cas de qualsevol nova intervenció es recomana una altra visita en profunditat.  
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 

1.-CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 

Característiques tipològiques: 

Volumètriques i urbanístiques: conjunt format per: 

- Edifici principal amb casa i celler. De planta rectangular amb cos adossat 
a l´esquerra de la part posterior. Dues crugies en dues plantes i una crugia en 
planta baixa al cos adossat al darrera. Dos aiguavessos amb vessants cap al 
frontis i cap a la façana posterior, que es perllonga sobre el cos adossat. La 
segona crugia està ocupada pel celler, sense sostrat intermedi, tenint tota 
l’altura del buc. El celler es comunica per un portal elevat amb els cups, 
situats al cos adossat posterior. 

- Emparrat adossat al frontis en quasi tot el seu front. 

- Antiga clastra al davant de la casa. Només queden restes del mur de 
tancament de la clastra al tram que arrenca del costat dret del frontis i avança 
cap al sud. S´hi accedeix per portal forà. 

- Construccions auxiliars a l´antiga clastra. 

- Aljub a l´antiga clastra, cobert per una volta i amb un coll a sobre. 

Constructives:

- Edifici amb murs de pedra i terra, paredat en verd aterracat. Les 
cantoneres són de pedra viva. Mur intermedi amb arc d´ansa-paner amb base 
ressortida i línia d´imposta motllurada. Sostres de taulons a escaire del 
frontis. La coberta és de teula àrab. 

- Mur de tancament de la clastra de pedra en verd, amb portal forà d´arc 
d´ansa-paner amb dovellam i brancals de peces de marès i base de pedra viva. 

- Emparrat amb estructura de ferro encastat al mur i recolzat sobre pilars de 
planta quadrangular. 

Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura popular. 

Frontis:  

- Façana: paredat en verd aterracat. Composició regular de les obertures. 
Modulada per tres cantoneres de pedra viva a l´entrega, amb murs a escaire del 
frontis que divideixen l´interior de la casa. 

- El ràfec a la part esquerra del frontis és una canal en gobi i volada de 
teula, a la part dreta  és de cornisa i volada de teula. 

- Emparrat adossat,recolzat sobre cinc pilars de base quadrangular.  
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Obertures: 

Portals: 

- Portal allindanat amb les brancalades de pedra viva a la part esquerra del 
frontis. 

- Dos portals d´arc rebaixat a la part dreta del frontis. 

- Portassa d´arc d´ansa-paner al capcer dret. 

Finestres: Rectangulars en vertical. 

- Finestró a l´esquerra del portal allindanat, amb esplandit. 

- Finestra en planta baixa a la part dreta del frontis. 

- Cinc finestres en planta pis, a sobre de les obertures de planta baixa. Amb 
brancalades de pedra viva, tret de part de les dues finestres de la dreta. Amb 
ampit ressortit o motllurat. 

- Al capcer dret hi ha una finestra en planta baixa i una al pis. 

Interiors: 

- A la primera crugia de l´espai d´entrada hi ha l´escala adossada al mur de 
l´esquerra, senzilla, d´un tram, amb volta descoberta i arrambador de taulons de 
fusta. 

- Celler, amb tota l’altura del buc. S´hi troben les aixetes dels cups. Amb 
petit portal al fons que comunica amb els cups, amb dos graons elevats dins el 
mur, als quals s´accedeix per escala de mà de fusta.  

Altres elements: 

2.-ELEMENTS A SALVAGUARDAR: 

Tots els que li donen el seu valor tipològic i estilístic. 

3.-CONDICIONS D'UNITARIETAT: 

     A.- AMB L´ENTORN: forma un conjunt tipològic amb les cases de possessió amb 
celler de Binissalem. 

     B.- DINS L´EDIFICI: tot el conjunt forma una unitat. 

4.-JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 

Si es compleix tot l’anterior, no cal. 

5.-CONDICIONS DE DIGNITAT A L'EXECUCIÓ: 

El sistema constructiu, els materials d´execució i l´execució en si, 
determinen en gran mesura el tipus. És molt important que qualsevol intervenció 
es realitzi: 

- amb els mateixos materials. 

- amb les mateixes tècniques constructives. 
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- amb la mateixa dignitat d´execució. 

- amb els estils dels detalls constructius: acabats de coberta frontals i 
laterals, canals, etc. 

6.-OBSERVACIONS: 

- Elements distorsionants: a la façana posterior hi ha uns porxos adossats 
amb materials moderns i coberts de fibrociment. 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catàleg 2002                                                                                            Realització A.R.C.A.



CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 
I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE 
LA ZONA RÚSTICA DE BINISSALEM 

 
 

SON ROIG
 camí de Muro, pol.12, núm.68

Prot.: A
Ref. Cad.: 0002002

Clau: R34

 

 

 

Catàleg 2002                                                                                            Realització A.R.C.A.



CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 
I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE 
LA ZONA RÚSTICA DE BINISSALEM 

 
 

SON ROIG
 camí de Muro, pol.12, núm.68

Prot.: A
Ref. Cad.: 0002002

Clau: R34

 

 

 

 

 

 

 

Catàleg 2002                                                                                            Realització A.R.C.A.



CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 
I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE 
LA ZONA RÚSTICA DE BINISSALEM 

 
 

SON ROIG
 camí de Muro, pol.12, núm.68

Prot.: A
Ref. Cad.: 0002002

Clau: R34

4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.-  IDENTIFICACIÓ 
 

1.-NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 

Es tracta d’un pou bastant ben documentat. Se sap que la propietat del pou es 
remunta a l’any 1433. L´any 1622 se cita un plet on Joan Miquel Mayol interposa 
una demanda contra els jurats reclamant la propietat del pou, però es demostrà 
que era públic segons proves de l’ any 1433. 

Durant els segles XVII i XVIII trobam despeses municipals referents al pou: 
el 1625 s’adobà el coll; el 1629 es comprà una pica; el 1748 es va escurar; el 
1749 es va fer un coll nou i se li posà una corriola amb travesser; l’any 1775 
es netejà de nou l’interior. 

Figura ja com a pou públic en una llista de pous del poble de l’any 1866, i 
l’any 1997 se certifica la titularitat municipal del pou. 

2.-AUTORIA: 

 

3.-ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 

Arquitectura popular. 

4.-ENTORN O CONTEXT:  

El seu entorn és rural, predominant els camps conreats d’ametllers i vinyes, 
ubicat al camí des Pou d’en Torrens, a 500 metres de la carretera Palma-Inca. 

5.-PROPIETAT: 

Ajuntament de Binissalem.  

6.-DESCRIPCIÓ: 

Pou de planta circular amb el coll rectangular, format per dos laterals curts 
de pedra viva, i dos laterals més llargs de terra i pedres, capcimats per una 
peça de pedra viva. Presenta dos pilars rectangulars de peces de marès, no 
disposats cap al centre del coll, sinó que estan lleugerament desplaçats cal al 
sudoest, per on es devia treure l’aigua. El travesser és de fusta amb una 
corriola de ferro. Presenta una pica rectangular molt deteriorada de pedra viva 
arrambada al coll, i tot el conjunt del pou està sobre una mota rectangular 
emmacada, essent a la part posterior més baixa que als voltants del coll. 

7.-INTERVENCIONS: 

A.-GENERALITATS: l’any 1999 fou restaurat per FODESMA. 

B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  

8.-USOS: 

A.- ORIGINAL: emmagatzament i extracció d’aigua. 

B.- ACTUAL: en desús. 
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9.-ALTRES PROTECCIONS: 

 

10.-BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

Fodesma, 1998: 19; G. Ordinas, 2000: 17-19. 

11.-OBSERVACIONS: 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 

1.-CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 

Característiques tipològiques: 

Volumètriques i urbanístiques:  

- Pou de planta circular. 

- Base quadrangular de còdols grans, encintada per faixa de pedra viva damunt 
de trespolat de còdols grans. 

- Coll rectangular. 

- Dos pilars de planta quadrangular ubicats al damunt de les parets dels 
laterals més llargs del coll. 

- Pica rectangular de pedra viva arrambada al coll.   

Constructives:

- Els laterals més llargs del coll del pou són de paret de pedra i terra, 
capcimada per una peça de pedra viva. 

- Els laterals més curts són de lloses de pedra viva. 

- Els pilars són de peces de marès. 

- El travesser és de fusta. 

- La corriola és de ferro.  

Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura popular. 

Altres elements: 

2.-ELEMENTS A SALVAGUARDAR: 

Tots els que li donen el seu valor tipològic i estilístic. 

3.-CONDICIONS D'UNITARIETAT: 

     A.- AMB L´ENTORN: 

     B.- DINS L´EDIFICI:  

4.-JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 

Si es compleix tot l’anterior, no cal. 

5.-CONDICIONS DE DIGNITAT A L'EXECUCIÓ: 

El sistema constructiu, els materials d´execució i l´execució en si, 
determinen en gran mesura el tipus. És molt important que qualsevol intervenció 
es realitzi: 

- amb els mateixos materials. 

- amb les mateixes tècniques constructives. 
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- amb la mateixa dignitat d´execució. 

- amb els estils dels detalls constructius. 

6.-OBSERVACIONS: 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA 
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.-  IDENTIFICACIÓ 
 

1.-NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 

 

2.-AUTORIA: 

 

3.-ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 

Arquitectura popular. 

4.-ENTORN O CONTEXT:  

Es troba aïllada en una parcel·la que circueix un sembrat de vinya. A la zona 
rural cap al nordest del municipi, molt propera a les fites de separació entre 
Binissalem, Inca i Sencelles. El seus voltants són camps conrats d’ametlers, 
garrofers i vinya. El camí de la Font Ufana és ubicat en una franja del terme 
municipal de Binissalem, paral·lela a la Serra de Tramuntana, al sud de la 
carretera Palma-Inca i entre els 95 i 120 m zona on es combinen parcel·les de 
noves edificacions amb finques de velles cases i casetes.   

5.-PROPIETAT: 

Juan Moyá Bestard.  

6.-DESCRIPCIÓ: 

Casa aïllada d’un aiguavés amb l’orientació cap al sudest, és d’una planta 
amb una dependència auxiliar adossada a la dreta. No presenta carrera. 

Façanes: els paredats de la casa són de pedra i terra amb les juntes 
enllestides de  morter de calç i terra i presenta cantoneres de pedra viva. El 
ràfec és una canal de teules amb pendent cap al centre de la casa on trobam un 
embut de canal de pedra viva. La coberta és de teula àrab antiga. La dependència 
auxiliar és de marès amb la coberta de fibrociment. El capcer dret presenta un 
arc d’ansa-paner a escaire del frontis; la part superior del capcer és de 
bloquets de formigó. La façana posterior presenta una cantonera de pedra 
embotida en el centre. Obertures: al frontis, dos portals; el d’accés és 
escarser amb el dovellam de marès i els brancals de dues peces, les superiors de 
marès i les de baix de pedra. L’altre portal de menor dimensió és allindanat amb 
el brancal esquerre de pedra viva _possible antiga cantonera original de la casa 
que evidencia un creixement cap a la dreta_ mentre que el de la dreta i la 
llinda són de marès. Davall l’embut de canal, entre els portals, hi ha una 
obertura paredada, possiblement d’un antic coll de cisterna adossat al frontis, 
avui desaparegut. La façana posterior presenta dos respiralls rectangulars en 
vertical. Actualment la resta de la parcel·la és sembrada de vinya. 
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7.-INTERVENCIONS: 

A.-GENERALITATS:  

B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS: els bloquets de formigó del capcer dret i el 
sostrat de fibrociment de la dependència auxiliar. 

8.-USOS: 

A.- ORIGINAL:  magatzem d’explotació agrícola. 

B.- ACTUAL: magatzem d’explotació agrícola. 

9.-ALTRES PROTECCIONS: 

 

10.-BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

Fodesma, 1998: 19. 

11.-OBSERVACIONS: 

El propietari és el que figura a la fitxa cadastral. Aquesta fitxa contempla 
la protecció de la façana exterior. Els interiors no han estat visitats.
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 

1.-CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 

Característiques tipològiques: 

Volumètriques i urbanístiques:  

- Caseta aïllada. De planta rectangular, i una crugia en planta baixa amb 
vessant cap al frontis. 

- Porxo auxiliar adossat al capcer dret, més baix que el cos principal i 
vessant cap a la dreta. 

Constructives:

- Edifici amb murs de pedra i terra, amb les juntes enllestides amb morter de 
calç i terra. La coberta és de teula àrab. La cantonera és de pedra viva. 

- Porxo auxiliar amb murs de marès. 

Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura popular. 

Frontis:  

- Façana: Paredat de pedra i terra amb les juntes enllestides amb morter de 
calç. 

- El ràfec és una canal de teules, amb pendent cap al centre, on trobam un 
embut de canal de pedra viva i volada de teula. 

- Romanalles d´un antic coll de cisterna adossat al frontis. 

- Façana posterior: presenta una cantonera de pedra embotida en el centre. 

Obertures:

Portals: 

- Portal d´accés escarser amb dovellam de marès. Brancals de dues peces: la 
superior de marès i la inferior de pedra. 

- Portal més petit a la dreta, allindanat, amb la llinda i brancal dret de 
marès i el de l’esquerra de pedra viva. 

- Al capcer dret, arc d´ansa-paner. 

Finestres: 

- A la façana posterior dos respiralls rectangulars en vertical. 

Altres elements: 

2.-ELEMENTS A SALVAGUARDAR: 

Tots els que li donen el seu valor tipològic i estilístic. 
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3.-CONDICIONS D'UNITARIETAT: 

     A.- AMB L´ENTORN: forma un conjunt tipològic amb les casetes magatzem per a 
les tasques agrícoles de Binissalem. 

     B.- DINS L´EDIFICI:  

4.-JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 

Si es compleix tot l’anterior, no cal. 

5.-CONDICIONS DE DIGNITAT A L'EXECUCIÓ: 

El sistema constructiu, els materials d´execució i l´execució en si, 
determinen en gran mesura el tipus. És molt important que qualsevol intervenció 
es realitzi: 

- amb els mateixos materials. 

- amb les mateixes tècniques constructives. 

- amb la mateixa dignitat d´execució. 

- amb els estils dels detalls constructius: acabats de coberta, frontals, 
etc. 

6.-OBSERVACIONS: 

Elements distorsionants: la part superior del capcer dret és de bloquets de 
formigó. El sostrat del porxo adossat és de fibrociment.  
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA 
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.-  IDENTIFICACIÓ 
 

1.-NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 

 

2.-AUTORIA: 

 

3.-ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 

Arquitectura popular. 

4.-ENTORN O CONTEXT:  

Aquesta caseta està situada al camí de la Font Ufana, el qual va des de la 
carretera Palma-Inca a la Font Ufana. Aquest camí està en una franja del terme 
municipal de Binissalem, paral·lela a la Serra de Tramuntada, al sud de la 
carretera Palma-Inca  i entre els 95 i 120m. En aquesta zona es combinen les 
parcel·les de noves edificacions amb finques de velles cases i casetes, i 
bàsicament hi observam ametllers, garrofers i ullastres. 

5.-PROPIETAT: 

Guillermo Lladó Vidal. 

6.-DESCRIPCIÓ: 

Conjunt format per caseta, porxo, corral i carrera, orientat cap al sudest, 
aïllat i amb la casa situada a escaire del camí. Aquesta és de planta 
rectangular, formada per un cos principal d’una crugia,  cos  posterior menys 
ample, d’una crugia menys profunda i més baix, i un porxo auxiliar situat a la 
dreta del cos principal, també més baix i del qual destaca l’emmacat del 
trespol. Els vessants s’orienten un cap al frontis, un cap a la part posterior i 
el del porxo cap a llevant. A davant la façana hi ha una petita carrera amb 
restes d’un coll de pou fet de pedra en verd i lloses de pedra viva i a la part 
posterior s’observen les restes d’una paret de pedra en verd, actualment 
esbaldregada i que tancava tota la part posterior del conjunt formant un 
corralet, al qual s’accedia des del porxo auxiliar. Els murs són de pedra en 
verd i aterracats, molt descrostats; hi ha cantoneres de pedra viva al cos 
principal i predomina el massís sobre les obertures. La coberta és de teules. 

Façana: observam dues obertures, una porta allindanada amb els brancals i un 
escaló de blocs de pedra viva i la llinda de blocs de marès,  i un finestró a 
l’esquerra d’aquesta amb esplandit als brancals i a la llinda. A l’esquerra de 
la porta hi ha restes d’un pedrís de pedres i terra, i per damunt les obertures, 
a quasi tota la façana, queden restes d’un emparrat embotit de tronquets. El 
ràfec és de llivanya i volada de teula.     
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7.-INTERVENCIONS: 

A.-GENERALITATS:  

B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  

8.-USOS: 

A.- ORIGINAL: magatzem d’explotació agrícola i ramadera. 

B.- ACTUAL: magatzem d’explotació agrícola i ramadera. 

9.-ALTRES PROTECCIONS: 

 

10.-BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

G. Martí, 1978: 207. GEM, t. II: 140. Fodesma, 1998: 19. 

11.-OBSERVACIONS: 

Aquesta fitxa contempla la protecció de façana exterior. Els interiors no han 
estat visitats. 

El propietari és el que figura a la fitxa cadastral.
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 

1.-CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 

Característiques tipològiques: 

Volumètriques i urbanístiques: conjunt format per: 

- Casa aïllada a escaire del camí, on li dóna façana el capcer esquerre. De 
planta rectangular, i dues crugies en planta baixa. La posterior menys ampla i 
de menys altura que la principal. Dos aiguavessos amb vessants cap al frontis i 
cap a la façana posterior. 

- Porxo auxiliar adossat al capcer dret, més baix que el cos proncipal i 
vessant cap a la dreta, amb trespol emmacat. 

- Carrera al devant del frontis, amb restes de coll de pou. 

- Antic corral a la part posterior de la casa, tancat per la seva façana 
posterior, i paret de tancament de tot el conjunt. S´accedeix per porxo adossat 
a la dreta. 

Constructives:

- Edifici amb murs de pedra i terra, paredat en verd aterracat. Les 
cantoneres del cos principal són de pedra viva. La coberta és de teula àrab. 

- Coll de pou de pedra en verd i lloses de pedra viva. 

- Paret de tancament del corral, de pedra en verd. 

Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura popular. 

Frontis:  

- Façana: paredat en verd aterracat. Predomini del massís sobre les 
obertures. Composició austera i asimètrica de les obertures. 

- El ràfec és de llivanya i volada de teula. 

- Per damunt de les obertures, restes d´un emparrat de troncs embotits al 
frontis. 

Obertures:

Portals: 

- Portal d´accés allindanat amb brancals i graó de blocs de pedra viva. la 
llinda és de tres peces de marès. 

Finestres: 

- Finestró a l´esquerra del portal, rectangular en vertical, amb esplandit 
als brancals i a la llinda. 

Altres elements: 
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2.-ELEMENTS A SALVAGUARDAR: 

Tots els que li donen el seu valor tipològic i estilístic. 

3.-CONDICIONS D'UNITARIETAT: 

     A.- AMB L´ENTORN: forma un conjunt tipològic amb les casetes d’ús temporal 
per a tasques agrícoles de Binissalem.  

     B.- DINS L´EDIFICI: tot el conjunt forma una unitat. 

4.-JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 

Si es compleix tot l’anterior, no cal. 

5.-CONDICIONS DE DIGNITAT A L'EXECUCIÓ: 

El sistema constructiu, els materialsd´execució i l´execució en si, 
determinen en gran mesura el tipus. És molt important que qualsevol intervenció 
es realitzi: 

- amb els mateixos materials. 

- amb les mateixes tècniques constructives. 

- amb la mateixa dignitat d´execució. 

- amb els estils dels detalls constructius: acabats de coberta, frontals, 
etc. 

6.-OBSERVACIONS: 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA 
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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SAFAREIG, SINIA, POU I SÈQUIES
Camí de Son Font Ufana
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Ref. Cad.:Pol. 13 parc. 70

Clau: R38a

1.-  IDENTIFICACIÓ 
 

1.-NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 

2.-AUTORIA: 

3.-ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 

Arquitectura popular. 

 

4.-ENTORN O CONTEXT:  

El conjunt està situat a la mateixa franja de la finca de sa Font Ufana, 
entre la parcel·la del Foro i l’autopista. Les canalitzacions separen una 
parcel·la treballada al nord amb el corredor de canyes i vegetació en estat 
salvatge. Tot el complex està en aqueixa zona abandonada. 

 

5.-PROPIETAT: 

 

6.-DESCRIPCIÓ: 

Es tracta d’un conjunt complex format per una sínia i un safareig units per 
una sèquia i relacionats amb una altra sèquia de distribució. Ala vora hi ha un 
pou més modern relacionat amb el conjunt. 

La sínia està elevada damunt una mota de paret en sec, més o menys circular 
amb un accés de volta de mig punt a l’interior de la sínia. El coll és 
semiovalat, de pedra lligada amb argamassa, una mica esbaldragat al cantó oest. 
Conserva els brancals, construïts de manera mixta amb pedra i mares lligats amb 
argamassa. No queda rastre de la maquinària de la sínia (no em mirat dins el 
pou), encara que si podem veure la placa d’argamassa que tapa el brocal deixant 
dues obertures simètriques per els cadufos a mous de forjat. 

Aquest pou i sínia està relacionat amb dues canalitzacions. La primera, corre 
a sobre una paret de pedra cap el safareig. Aquest és rectangular, de 
mamposteria i construït amb una mica de talús amb uns murs d’ un metre de gruix. 
Al costat est hi té l’ accés a l’interior. Les seves mesures estarien al voltant 
dels 13 metres per 11, i la seva fondària al voltant dels 2 metres. 

La segona canalització corre per sobre el sòl, en direcció oposada a la 
primera i marca el límit nord de la parcel·la. Està més malmesa i va des de la 
sínia fins a l’extrem nord-est de la parcel·la quedant interrompuda al cap de 
100 metres. Està encofrada amb pedres de torrent i argamassa.  

Relacionat amb aquest conjunt, hi trobem una casa de marés, amb una coberta 
d’un aiguavés de teules sobre bigues de fusta que cobreix un pou amb la seva 
maquinària. El coll és rectangular, de marés, i encara es pot veure la bomba i 
la seva connexió a un motor. L’aigua va a un petit dipòsit exterior. 
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7.-INTERVENCIONS: 

A.-GENERALITATS: Sembla que s’han iniciat tasques de neteja del safareig. 

B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  

 

8.-USOS: 

A.- ORIGINAL: Emmagatzematge, extracció i distribució d’aigua. 

B.- ACTUAL: En desús. 

 

9.-ALTRES PROTECCIONS: 

 

10.-BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

 

11.-OBSERVACIONS: L’entorn queda afectat per l’autopista Palma – Inca, però 
hi la possibilitat de restauració. 

 

2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 

1.-CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 

Mantenir les característiques. 

  

2.-ELEMENTS A SALVAGUARDAR: 

Tots els que li donen el seu valor tipològic i estilístic. 

 

3.-CONDICIONS D'UNITARIETAT: 

 

4.-JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 

Si es compleix tot l’anterior no cal. 

 

5.-CONDICIONS DE DIGNITAT A L'EXECUCIÓ: 

Qualsevol intervenció es realitzarà: 

- amb els mateixos materials. 

- amb la mateixa dignitat d’ execució. 
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- amb els estils dels detalls constructius. 

 

6.-OBSERVACIONS: 

 

3.- INFORMACIÓ GRÀFICA 
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.-  IDENTIFICACIÓ 
 

1.-NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 

 

2.-AUTORIA: 

 

3.-ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 

Arquitectura popular. 

4.-ENTORN O CONTEXT:  

Pou situat devora de la confluència del camí de sa Font Ufana amb 
l’autopista, Palma - Inca. Està situat, concretament en el marge dret (direcció 
Palma), en un petit corredor, d’entre 5 i 10 metres, paral·lel a l’autopista 
pertanyent a la finca de la Font Ufana, que resta quasi completa a l’altre 
costat de l’autopista. La vegetació és salvatge i hi ha petites zones emprades 
com abocadors. Concretament el situem a l’extrem nord-oest de la parcel·la. 

5.-PROPIETAT: 

 

6.-DESCRIPCIÓ: 

Es tracta de un pou de planta rectangular, amb un costat curt arrodonit, amb 
un paredat en sec excel·lent i de gran profunditat, al voltant de 12-15 metres. 
El coll és de planta rectangular i construït de peces de marès. El rectangle fa 
3.30 per 2.00 metres i l’amplada del coll és d’uns 40 cm. Del coll surt una 
petita escala de ferro que penetra un parell de metres dins el pou. En un dels 
costats curts del coll, hi ha una petita plataforma per a la instal·lació d’un 
motor. 

7.-INTERVENCIONS: 

A.-GENERALITATS:  

B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:   

8.-USOS: 

A.- ORIGINAL: Extracció d’aigua. 

B.- ACTUAL: En desús. 

9.-ALTRES PROTECCIONS: 

 

10.-BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

11.-OBSERVACIONS: L’entorn queda afectat per l’autopista Palma – Inca, però 
hi la possibilitat de restauració. 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 

1.-CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 

Mantenir les característiques 

 

2.-ELEMENTS A SALVAGUARDAR: 

Tots els que li donen el seu valor tipològic i estilístic. 

 

3.-CONDICIONS D'UNITARIETAT: 

A. AMB L’ÉNTORN 
B. DINS L’EDIFICI 

 

4.-JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 

Si es compleix tot l’anterior no cal. 

 

5.-CONDICIONS DE DIGNITAT A L'EXECUCIÓ: 

Qualsevol intervenció es realitzarà: 

- amb els mateixos materials. 

- amb les mateixes tècniques constructives 

- amb la mateixa dignitat d’ execució. 

- amb els estils dels detalls constructius. 

 

6.-OBSERVACIONS: 

 

3.- INFORMACIÓ GRÀFICA 
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.IDENTIFICACIÓ 
 

1.-NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 

2.-AUTORIA: 

Segurament és obra dels enginyers que traçaren o construïren la carretera 
Palma-Alcúdia en la segona meitat del segle XIX. 

3.-ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 

Enginyeria civil amb reminiscències classicistes. 

4.-ENTORN O CONTEXT:  

Està situada al punt quilomètric 25,100 de la carretera Palma-Alcúdia, en 
la vorera dreta (anant cap a Alcúdia)  

5.-PROPIETAT: 

Consell Insular de Mallorca, en virtut de les transferències de 
competències en matèria de carreteres. 

6.-DESCRIPCIÓ: 

Es tracta d’un conjunt format per dos cossos: 

a) un cós horitzontal, d’uns dos metres de llargària, en mig del qual surt 
el segon cós (vertical). Funcionalment serveix de dos bancs per seure a ambdós 
costats del monòlit. 

b) el segon cós està constituït per un monòlit vertical, en forma de 
obelisc, amb la part inferior de forma tronc-piramidal de base quadrada molt 
esvelta i la superior amb forma de piràmide de base quadrada però amb una 
alçada desproporcionadament baixa en relació a la base. La base de l’obelisc 
és un prisma que descansa sobre el primer cós. En la cara que fa front a la 
calçada hi ha l’inscripció: “PALMA IV” (quatre llegües). 

L’alçada global del conjunt és d’uns 2,50 m sobre el terreny. Està feta amb  
blocs massissos de pedra caliça gris tipus “Binissalem”. 

7.-INTERVENCIONS: 

A.-GENERALITATS:  

B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  

8.-USOS: 

A.- ORIGINAL: Fita mil·liària 

B.- ACTUAL: Fita mil·liària. 

9.-ALTRES PROTECCIONS: 

10.-BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

11.-OBSERVACIONS: 
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Fita miliari IV

carretera Palma-Alcúdia, km 25,100
Prot.: B

Ref. Cad.: -
Clau: R39

2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 

1.-CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 

Característiques tipològiques: 

Característiques estilístiques bàsiques: 

Altres elements: 

2.-ELEMENTS A SALVAGUARDAR: 

Tot els conjunt. 

3.-CONDICIONS D'UNITARIETAT: 

     A.- AMB L´ENTORN: S’ha de mantenir net l’entorn de la fita de forma que 
conserveixi la seva condició aïllada.  

     B.- DINS L´EDIFICI: tot el conjunt forma una unitat. 

4.-JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 

Si es compleix tot l’anterior, no cal. 

5.-CONDICIONS DE DIGNITAT A L'EXECUCIÓ: 

El sistema constructiu, els materialsd´execució i l´execució en si, 
determinen en gran mesura el tipus. És molt important que qualsevol 
intervenció es realitzi: 

- amb els mateixos materials. 

- amb les mateixes tècniques constructives. 

- amb la mateixa dignitat d´execució. 

- amb els estils dels detalls constructius, etc. 

6.-OBSERVACIONS: 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA 
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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