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1. INTRODUCCIÓ I CONSIDERACIONS GENERALS  
 
1.1. La present memòria descriu les 164 fitxes del Catàleg del Centre Urbà de Binissalem 

realitzades per l'equip d'ARCA entre els mesos d'agost de 1999 i setembre de 2000. 
  D'aquestes fitxes, 64 tenen la protecció màxima, és a dir, A, 86 la protecció B, i 14, 

un tipus de protecció que hem anomenat "protecció ambiental". Les definicions de les 
proteccions vénen en el capítol 2 d'aquesta memòria. 

  És evident que en el cas de Binissalem el bloc més representatiu d'edificis 
catalogats amb protecció màxima és l'integrat pel conjunt de grans casals, la tipologia i 
l'evolució dels quals ve explicada en l'Estudi Tipològic adjunt a aquest treball. Ara bé, a 
grans trets, podem dir que es caracteritzen per: 

  -la seva envergadura/volumetria 
  -la qualitat dels materials, així com el seu obrat 
  -una distribució molt específica que respon a les característiques 

socioeconòmiques del poble, ben conegudes per tothom. 
  En aquest mateix bloc hem inclòs edificis d'una altra índole, com l'església 

parroquial —sens dubte, el monument més important del poble—, i un bon nombre de 
cases tradicionals d'èpoques diferents que destaquen per la seva qualitat tipològica, 
qualitat de materials i estat de conservació. També tenen protecció màxima altres edificis 
que, si bé eren molt nombrosos temps enrera, avui dia són rars en el poble. És per aquest 
motiu que consideram la seva conservació com a prioritat: els cellers i altres edificis de 
caràcter popular —en certs casos de qualitat i d'estat de conservació desiguals—, 
entenem que han de ser preservats.  

  Per a la selecció dels edificis s'ha treballat a fi d'incloure-hi una màxima 
representació de la majoria de tipus arquitectònics. En aquest aspecte s'ha fet un gran 
esforç per incloure totes aquelles edificacions que responen al que anomenam "casa 
vilatana de Binissalem" i que han conservat les seves característiques tipològiques. És la 
tipologia que respon a l'esquema següent: 

 
  -vivenda 
  -celler 
  -cisterna(es)/pous 
  -antigues dependències auxiliars productives  
  -corral, darrera 
  -hort/jardí 
 
  Així mateix, s'han incorporat al catàleg tots els molins situats en zona urbana, amb 

protecció màxima. Altres elements importants inclosos són les cisternes i els pous, dels 
quals Binissalem ha conservat un gran nombre, igualment protegits amb el grau màxim. 

  Finalment, hem inclòs alguns elements, per raó del seu valor històric i com a 
testimoni dels que han desaparegut, com la Creu de Terme i l'Estació del Via Crucis, que 
exigeixen una protecció màxima. 

  Observarem que hi ha un determinat nombre d'antics casals  que han estat dividits 
en dues o més vivendes (cada una amb dades cadastrals diferents). En aquests casos els 
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hem donat la mateixa numeració, dividida en a), b), c) a fi de deixar ben clar que, des del 
punt de vista d'una possible restauració/rehabilitació,formen un conjunt tipològic i 
estilístic i han de ser contemplades com a tals. Exemples en són Can Beier (c. del G. 
Morante, fitxes 030a, 030b); Ca n'Horrac de la Torre (Passeig des Born, fitxes 035a, 
035b, 035c); Can Quel (c. Pere Estruch, fitxes 62a, 62b), Can Malonda (c. Pere Estruch, 
fitxes 064a, 064b), i d'altres. 

  Hi ha un cas particular que segueix aquest mateix tipus de numeració: les cases 
anomenades Can Tous i Can Moià. Es tracta de dues edificacions englobades en una 
parcel la cadastral i propietat de les Monges de la Caritat. Per tal d'evitar una fitxa massa 
extensa i atès que són dos edificis amb trets propis i ben diferenciats, s'han fet dues fitxes: 
103a i 103b. 

  Finalment, resta per comentar el fet d'haver catalogat el Pou Poal (fitxa núm. 1) 
malgrat estar situat en els límits urbans del poble. El seu valor històric, tipològic i el fet 
de no comptar, de moment, amb cap tipus de protecció, així com la urgent necessitat de 
ser restaurat i mantingut amb dignitat ens ha empés a incloure'l en aquest catàleg. Quan 
es redacti el catàleg de la part rústica aquesta fitxa pot ser transferida al nou catàleg, per a 
més exactitut tècnica.  

 
1.2. En aquest catàleg, per tant, s'han procurat introduir edificis representatius dels diferents 

tipus arquitectònics existents al poble, però hem de remarcar que el document presentat 
ha de ser considerat com un document obert a successives revisions.  

 
1.3. El contingut pretén ser el més exhaustiu possible d'acord amb l'encàrrec realitzat per 

l'Ajuntament, malgrat les dificultats d'accés a determinats edificis. El catàleg presenta 
l'estat dels edificis i elements, objecte de fitxa de catàleg en el moment de la seva 
realització. 

 
1.4 Per últim, hem d'assenyalar que s'ha treballat amb especial interès en la investigació de la 

toponímia de les cases amb el recull de dades i la informació oral de propietaris i 
persones del poble, així com dades històriques. 
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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 el centre 
urbà 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 (quan no està alineada al carrer) 
  - el volum 
  - la proporció entre massís i buit 
  - els materials: * la combinació entre ells 
   * la forma de col locar-los 
 
2.3 Els criteris establerts els hem dividits en tres apartats: A, B, Protecció Ambiental. 
 
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: esglésies, casals, cases, cellers, molins, cisternes, pous, creus de terme, i alguns 
exemples excepcionals de cases "popular vilatana" que 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. Dins el conjunt de la catalogació és el 
grup que inclou més nombre d'edificis. 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 La categoria anomenada "Protecció ambiental". En total són 14. Engloba aquells edificis 

que estan parcialment desvirtuats (per reformes inadequades o utilització de materials no 
apropiats), però que conserven part del seu interès i que en estar situats juntament amb 
altres de catalogats que formen "conjunts" (cas del carrer del Sol, fitxes 131 a 139), 
conserven un valor ambiental important. En aquest cas encaixen també edificis que, 
havent estat reformats sense criteri, han perdut part del seu valor, però en estar situats a 
carrers importants, conserven encara el seu valor ambiental. Per exemple, el cas de Can 
López (fitxa 066) i d'altres. Així mateix hi ha algun altre cas de casal segregat, amb una 
part que ha sofert greus alteracions en la composició de la façana. Ara bé, en ser part 
d'una casa catalogada, ha de ser considerada com  protegida en certa manera perquè 
podria ser objecte en el futur de restauració o rehabilitació.  

 
2.7 Respecte a la filosofia d'aquestes categories, és important assenyalar algunes 
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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 poble, així com 
per la seva evolució històrica, social i econòmica. Des d'aquest punt de vista, Can Marc 
(063) és tan important com Can Carreter (083), 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 sense 
característiques especials que els facin destacar. Precisament pel seu nombre i per la 
qualitat de les seves façanes, aquests edificis contribueixen a mantenir en gran mesura el 
tarannà del poble. Tot això ja fou valorat i recalcat per l'escriptor Llorenç Moyà i 
Gelabert de la Portella en els seus informes a la Delegación Provincial de Cultura del 
Ministeri de Cultura d'aleshores, a fi de promoure la declaració de Conjunt 
Historicoartístic per al centre històric de Binissalem. Aquesta declaració, que quedà 
aprovada el 2 de març de 1983, segons el R. D. 827/1983, suposà un reconeixement als 
valors de l'arquitectura del poble, així com una protecció (encomanada a l'Administració) 
que, segons el nostre parer, no ha estat ni suficient ni eficient a l'hora d'evitar 
intervencions nefastes que han malmès greument el Conjunt. En aquest sentit, l'equip 
realitzador d'aquest catàleg espera que tant la promulgació de la Llei del Patrimoni 
Històric de les Illes Balears del 21 de desembre de 1998 (Llei 12/1998) —amb el que 
suposa de valoració justa i dedicació de mitjans per a la protecció—, així com l'aprovació 
i la vigència d'aquest catàleg i la corresponent revisió de la Normativa Urbanística per 
part de l'Ajuntament, facin que la declaració de Conjunt Històric no sigui una mera figura 
retòrica. Així no tan sols s'evitaria la deterioració del caràcter global del poble, sinó que 
també s'afavoriria l'actuació ferma i decidida per a la seva millora i justa valoració. 

 
2.8 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 2001 sigui una eina eficaç per a la finalitat primordial per a la qual ha estat 
confeccionat: la conservació del patrimoni arquitectònic de Binissalem. 
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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, generals i 
particulars, i la revitalització de cada un dels edificis i del conjunt urbà a través de la 
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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, 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 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: reducció de l'impost 
IBI als edificis catalogats del terme, segons notícia apareguda en el Diario de Mallorca 
del 15/11/2000. 
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3.5.2. També, i en la línia de tot el que hem expressat abans, instam aquest Ajuntament a 

promoure l'ampliació del Conjunt historicoartístic a Bé d'interès cultural. Una recerca 
molt breu sobre l'expedient que originà la declaració de 1983 ens assabenta que la 
delimitació original del conjunt fou rectificada a petició de l'Ajuntament d'aleshores (25 
de abril de 1983), tot fent-la més restrictiva i deixant fora del Conjunt una àrea tan 
rellevant des del punt de vista històric com és la de Robines, precisament un dels nuclis 
originals del poble. Creim que això fou un error només comprensible per la manca de 
sensibilitat de l'època envers el Patrimoni. Des de l'Ajuntament s'ha de rectificar aquella 
actuació miop i irresponsable, i ampliar la categoria i la protecció a tot el nucli històric, 
tant pel que fa a Robines com pel que respecta al Pou Bo, una altra àrea d'antiguitat 
palesa. 

   
3.6. Les limitacions d'aquest Catàleg 
 
33.6.1. 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. Queda fora d'aquest document, per imperatiu de l'encàrrec, la necessària elaboració d'un 

catàleg d'ambients i conjunts urbans (carrers, places, itineraris, perspectives, tipologia, 
etc.) que, tal vegada, podria esser realitzat en forma d'estudis de detall. 

 
3.6.3. 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. 

 
3.6.4. 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. 
 
3.7. En el cas específic de Binissalem 
 
3.7.1. Pel que fa a la categoria de "Bé d'interès cultural: Conjunt històric", que, segons la llei 

autonòmica de patrimoni de 1998, posseeix bona part del centre urbà del poble, recordem 
alguns dels seus articles directament relacionats amb la protecció del conjunt: la 
conveniència de delimitar un entorn ampli de protecció (article 11); el deure de 
conservació (article 26); la possibilitat de sancionar en el cas d'incompliment del deure 
esmentat (articles 27,30); la reparació de danys en cas de ser malmès el conjunt o algun 
dels seus elements (article 28); la regulació d'informes i d'autoritzacions (article 29); la 
cura i la regulació en la col locació d'elements exteriors, com són ara anuncis, cartells o 
plaques d'identificació (article 31), etc. 
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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 
amb algunes excepcions en què s'ha respectat l'ortografia del llinatge de la família 
propietària actual, com és els cas de Cal General Morante (fitxa 071). Hem donat 
prioritat al nom històric documentat perquè ens sembla important que la toponímia 
original no desapareixi de la memòria històrica del poble. Emperò en cas que la casa 
sigui coneguda actualment amb un altre nom, aquest ha estat indicat en segon terme o en 
l'apartat 1.11. "Observacions" (de la fitxa). És el cas de Can Garriga/Can Torró (fitxa 
070); Can Morro/Can Barcella (fitxa 053), i d'altres. 

 
4.2.2. "Situació". Les adreces duen els noms dels carrers segons la retolació oficial, malgrat que 

alguns d'ells no estiguin normalitzats. Recordem que la retolació oficial és l'aprovada per 
l'Ajuntament en Acta del 4 de març de 1988. L'equip redactor considera que la dita 
retolació exigeix una revisió lingüística i històrica. 

 
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) i "protecció 
ambiental". 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).  
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4.2.4. "Referència cadastral". La majoria de les fitxes duen la corresponent referència cadastral, 

segons la informació facilitada per l'Ajuntament. En cas que algun edifici catalogat ocupi 
diverses parcel les, això queda anotat en l'apartat de la fitxa, 1.11. "Observacions". 

 
4.2.5. "Clau". D'acord amb l'Ajuntament s'ha donat una numeració de l'1 al 152, seguint en la 

mesura del possible l'ordre geogràfic, començant per Robines i acabant en el nucli del 
Pou Bo. Excepcionalment, les tres últimes fitxes, edificis de caràcter públic i visitats a la 
fi del període de catalogació, s'han posat en darrer terme. Com ja hem explicat en el 
capítol 1, punt 1.1. d'aquest document, algunes fitxes corresponen a un edifici dividit avui 
dia en dos o tres propietaris. Així doncs, per evitar la confusió i destacar el seu caràcter 
estilístic unitari, van numerades amb lletres a), b) i c), si s'escau. Per tant, són un conjunt 
de 164 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". S'ha complimentat en els casos que estan documentats segons la bibliografia 

més actualitzada. Com que en la majoria dels casos es tracta d'arquitectura popular, és 
molt difícil de conèixer el nom dels qui hi han intervingut. Per tant, aquest apartat només 
està complet en els casos de l'Antiga Escola Graduada (fitxa 150), obra de l'arquitecte 
Guillem Forteza, i de l'Estació de SFM (fitxa 151). 

 
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 a la seva illeta i al seu carrer, parant esment en els 

seus valors com a part d'un conjunt ambiental. 
       
4.2.10."Propietat". La informació ha estat recollida dels ocupants de les vivendes visitades i de la 

informació de la fitxa cadastral. En alguns casos, pocs, ha estat impossible identificar el 
propietari. 

 
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 
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 -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 aquelles edificacions situades dins la part del nucli urbà 
declarada Conjunt historicoartístic l'any 1983.  

 
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 del centre urbà 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. 

 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). 
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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. 

 
 
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. 
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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 
—els grans casals i algunes cases populars, 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 del carrer que no correspon a la que 
consta en la retolació, foto d'identificació equivocada fins i tot en les superfícies 
d'algunes parcel les, i d'altres). 

 
 
 
 
 
    Palma, novembre 2000 
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5. RELACIÓ DE LES FITXES ENTREGADES  (Clau, nom, adreça, protecció) 
 
 
 
 001 Pou Poal          A 
 002 Can Julanoi, c. de sa Goleta, núm. 84      A  
 003 Can Bony, c. de sa Goleta, núm. 91      B 
 004 -- c. de sa Goleta, núm. 93        B 
 005 Ca ses Bisbes, c. de sa Goleta, núm. 95      B 
 006 Can Biscaí, c. de sa Goleta, núm. 78      A 
 007 Can Garrover, c. de sa Goleta, núm. 76      A 
 008 -- c. de sa Goleta, núm. 80-82       B  
 009 Molí de la Goleta, c. de sa Goleta, núm. 65     A 
 010 Can Carreter, c. de sa Goleta, núm. 66      A 
 011 Can Moeta, c. de sa Goleta, núm. 21      B 
 012 Ca sa Teulera, c. de Selva, núm. 37      B 
 013 Cas Sereno, c. de Selva, núm. 31       B 
 014 Can Ganxa, c. de Selva, núm. 29       B 
 015 Cal Metge Borràs, pl. del Metge Borràs, núm. 3     A 
 016 Can Jan, pl. del Metge Borràs, núm. 4      B 
 017 Cal Metge Pascual, c. de Robines, núm. 42     A 
 018 Can Corneta, c. de Robines, núm. 16      A 
 019 Cas Moliner, c. de Robines, núm. 1 i 3      A 
 020 antiga Can Marcó, c. des Fang, núm. 99     p. 
ambiental 
 021 -- c. des Fang, núm. 80       p. ambiental 
 022 -- c. des Fang, núm. 60       p. ambiental 
 023 Can Salom-Morell, c. des Fang, núm. 59      B 
 024 Can Ferrer, c. des Fang, núm. 28       B 
 025 antiga posada de Morneta, c. des Fang, núm. 26     B 
 026 -- c. des Fang, núm. 12        B 
 027 -- c. des Fang, núm. 9        B 
 028 Cas Curro, c. des Fang, núm. 1       B 
 029 -- c. del Gral. Morante, núm. 27       B 
 030a Can Beier, c. del Gral. Morante, núm. 19      A 
 030b Can Beier, c. del Gral. Morante, núm. 17-17a     B 
 031 Can Beltrán, c. del Gral. Morante, núm. 11     A 
 032 Can Pip, c. del Gral. Morante, núm. 40      A 
 033 Pou, c. de sa Porteta, s/n        A 
 034 Molí d'en Tòfol, c. de s'Estació, núm. 20      A 
 035a Ca n'Horrac de la Torre, p. des Born, núm. 10     B 
 035b Ca n'Horrac de la Torre, p. des Born, núm.  8     B 
 035c Ca n'Horrac de la Torre, p. des Born, núm.  6     B 
 036 Can Rafael Niu, p. des Born, núm. 4      A 
 037 Ca Don Andreu, p. des Born, núm.  2      A  
 038 Ca l'Ardiaca (Can Pere Vallessa), passeig des Born, núm. 17   A 
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 039 Can Perico Ferrer, p. des Born, núm. 15      A 
 040 -- p. des Born, núm. 13       p. ambiental 
 041 -- p. des Born, núm. 11       p. ambiental 
 042 -- p. des Born, núm. 9        B 
 043 -- p. des Born, núm. 7        B 
 044 -- p. des Born, núm. 5        B 
 045a antiga pastisseria Victòria, p. des Born, núm. 3     B 
 045b Bar s'Hotel, p. des Born, núm. 1       B 
 046a Can Fumat, pl. de l'Església, núm. 18      B 
 046b Can Fumat, pl. de l'Església, núm. 19      A 
 047 Ca don Marc, pl. de l'Església, núm. 14      B 
 048 -- pl. de l'Església, núm. 13       B 
 049 Can Ximarró, pl. de l'Església, núm. 12      A 
 050 -- pl. de l'Església, núm. 11       B 
 051 Can Ramonell, pl. de l'Església, núm. 10      A 
 052 antiga Can Ximarró, pl. de l'Església, núm. 6     B 
 053 Can Morro (Can Barcella), plaça de l'Església, núm. 2    A 
 054 Can Ramonell (apotecaria), pl. de l'Església, núm. 26    B 
 055 Església Parroquial, pl. de l'Església, núm. 22     A 
 056 Rectoria, c. de sa Rectoria, núm. 1      B 
 057 Ca n'Andreu des Molí, c. de sa Rectoria, núm. 14    B 
 058 Can Curt, c. de Pere Estruch, núm. 54      B 
 059 Can Peix, c. de Pere Estruch, núm. 40      B 
 060 Can Marilla, c. de Pere Estruch, núm. 36      A 
 061 Cal Comte, c. de Pere Estruch, núm. 28, 28a, 28b    A 
 062a antiga Can Quel, c. Pere Estruch, núm. 26    p. ambiental 
 062b Can Quel, c. de Pere Estruch, núm. 24      A 
 063 Can Marc, c. de Pere Estruch, núm. 22      A 
 064a Can Malonda (Bodega Ripoll), c. de Pere Estruch, núm. 27-27a   A 
 064b Can Malonda (Bodega Ripoll), c. de Pere Estruch, núm. 25   A 
 065 Can Cantó-Maneguí, c. de P. Estruch, núm. 21     B 
 066 Can López, c. de Pere Estruch, núm. 17     p. 
ambiental 
 067 Cas Pellers, c. de Pere Estruch, núm. 9      B 
 068 Can Tiró de ses bolles, c. de P. Estruch, núm. 2     A 
 069 Antiga Escola Municipal, c. del Celler del Rei, núm. 9    B 
 070 Antiga Can Garriga (Can Torró), c. de St.V.de Paül, núm. 22 i 24  A 
 071 Cal General Morante (Can Ferrer Delgado), c. St. Vicenç de Paül, núm.14 A 
 072 passadís, una part de Cal General Morante segregada i  
  l'antic celler de la dita casa,c. St. Vicenç de Paül, núm. 12   A 
 073 Ca n'Enric Sureda, c. de St.V.de Paül, núm. 6     A 
 074 Can Pintores, c. de St.V.de Paül, núm. 4      B 
 075 Can Catorze, c. Nou, núm. 3       B 
 076 Can Búger, c. Nou, núm. 5        A 
 077 Can Biel Faver, c. Nou, núm. 9       B 
 078 Can Bellinfant, c. Nou, núm. 13       B 
 079 antic celler de Can Ximarró, c. Nou, núm. 16     A 
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 080 estació Via Crucis "La Verònica", c. de sa Creu     A 
 081 Can Jordà, c. de sa Creu, núm. 4       B 
 082 Can Jaquotot, c. de sa Creu, núm. 6      A 
 083 Can Carreter, c. de sa Creu, núm. 8      A 
 084 Ca Don Gaspar, c. de sa Creu, núm. 12      A 
 085 Cal Senyor Pau, c. de sa Pau, núm. 14      B 
 086 pou de sa Creu         A 
 087 Can Servera, c. de sa Creu, núm. 23      B 
 088 Ca ses Àngeles, c. de sa Creu, núm. 25      B 
 089 Can Salom, c. de sa Creu, núm. 27      B 
 090 Ca na Benita, c. de sa Creu, núm. 29      B 
 091 Ca na Barbareta, c. de sa Creu, núm. 31      B 
 092 Creu de terme         A 
 093 Molí d'en Sopes, c. de s'Escola Graduada, núm. 41    A 
 094 Can Jaitit, c. d'en Laparra, núm. 8       A 
 095 antic celler de Can Jordà, c. d'en Laparra, núm. 8b    A 
 096 Can Guillem des metge, c. d'en Laparra, núm. 12    B 
 097 Ca don Pep Perico, c. d'en Laparra, núm. 14     B 
 098 Can Marilla, c. del Dr. J. Terrassa, núm. 6     A 
 099 Cal Metge Servera, c. del Dr. Jaume Terrassa, núm. 10-12   B 
 100 Can Lluís Tiró, c. del Dr.J.Terrassa, núm. 14     A 
 101 Cas Mestre Cion, c. de Maria, núm. 4      B 
 102 Can Bernardí Cassot, c. de Maria, núm. 2      B 
 103a Can Tous [M. de la Caritat], c. de la Concepció, núm. 1 i 3   A 
 103b Can Maiol, c. S. V. de Paül, núm. 9      A 
 104 Can Bissó - Ajuntament, c. de la Concepció, núm. 7    A 
 105 Can Melcion, c. de la Concepció, núm. 9      A 
 106 Can Barruf, c. de la Concepció, núm. 11      A 
 107 celler de Can Melcion, c. de la Concepció, núm. 13    A 
 108 Ca n'Amengual, pl. de la Quartera, núm. 1     B 
 109 -- pl. de la Quartera, núm. 6       B 
 110 Cal Capità Bissò, pl. de sa Quartera, núm. 4     A 
 111 Can Simó, c. de sa Coma, núm. 3       B 
 112 -- c. de Bonaire núm. 1        B 
 113 antiga Can Seda Negra, c. de Bonaire, núm. 7-9     A 
 114 Can Beltranet, c. de Bonaire, núm. 14      B 
 115 Ca l'Americano, c. de Bonaire, núm. 13      B 
 116 Can Novell, c. de Bonaire, núm. 19      A 
 117 -- c. de Bonaire, núm. 23 (cantonada C. Pol]     B 
 118 Can Sabater, c. de Bonaire, núm. 25      A 
 119 Can Salom, c. de Bonaire, núm. 27      B 
 120 Ca madò Goixa, c. de Bonaire, núm. 29      B 
 121 -- c. de Bonaire, núm. 33        B 
 122 Can Rebull, c. de Bonaire, núm. 37      B 
 123 Can Tasaneta, c. de Bonaire, núm. 43      B 
 124 -- c. de Bonaire, núm. 53        B 
 125 Ca n'Antic, c. de Can Antic, núm. 4      B 
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 125a antiga ca n'Antic, c. de Can Antic, núm. 2     B 
 125b antic pou de ca n'Antic, c. de Can Antic      A 
 126 Can Gelabert de la Portella, c. del Sac, núm. 15     A 
 126a pou de Can Gelabert, c. de S. Sebastià, s/n     A 
 126b antic pou de Can Jam, en el jardí públic, c. del Sac, s/n    B 
 127 Can Marquet, c. de Llorenç Moyà, núm. 7     A 
 128 Església dels Agustins, c. del Canonge Barceló s/n    A 
 129 -- c. de la Portella, núm. 6        B 
 130 -- c. de la Portella, núm. 8        B 
 131 Can Xiscos, c. del Sol, núm. 14       B 
 132 Can Xiscos, c. del Sol, núm. 16      p. 
ambiental 
 133 Can Xiscos, c. del Sol, núm. 18      p. 
ambiental 
 134 Can Miquel Paixit, c. del Sol, núm. 20     p. ambiental 
 135 Can Francesc Xuia, c. del Sol, núm. 22     p. 
ambiental 
 136 Can Miquel Xuia, c. del Sol, núm. 24      B 
 137 Can Truita, c. del Sol, núm. 26      p. ambiental 
 138 Cas Boter, c. del Sol, núm. 28      p. ambiental 
 139 Can Magdau, c. del Sol, núm. 30      p. 
ambiental 
 140 Ca ses Roques, c. del Sol, núm. 32      B 
 141 Can Llorenç, c. del Pou Bo, núm. 3      B 
 142 Pou Bo          A 
 143 Ca n'Arbona, c. del Pou Bo, núm. 25      B 
 144 Ca na Gavetona, c. del Pou Bo, núm. 27      B 
 145 Ca na Margó, c. del Pou Bo, núm. 48      B 
 146 Ca na Bunyolina, c. de la Pau, núm. 2      B 
 147 Can Birlo, c. de la Pau, núm. 4       B 
 148 Ca n'Andreu des Molí, c. de la Pau, núm. 6     B 
 149 Can Petarrell, c. de la Pau, núm. 7      B 
 150 antiga Escola Graduada, c. de s'E. Graduada, núm. 13    B 
 151 Estació de SFM, c. Gaspar Vallés "Es Torero", núm. 9    B 
 152 antic Magatzem de l'Estació, c. Gaspar Vallés "Es Torero", núm. 5  B 
 
 
TOTAL CATÀLEG: 164 FITXES 
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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, novembre 2000 
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ANNEX II 
 
 
 LÈXIC UNIFICAT I ORDENAT PER A LA DESCRIPCIÓ DE 

L'ARQUITECTURA DEL TERME MUNICIPAL DE MARRATXÍ 
 
 
 
 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 
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   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 
   hort 
   botiga amb entresolat 
    sense entresolat 
 
   estudis 
   entresol 
 
   porxo de dalt 
   porxada (encontrada o embant) 
 
   celler, cups, balcons volats, aixetes 
   estables, menjadores, pallisa 
 
 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 
   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 
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   de capserrat 
   de carreus per filades 
   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 
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  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 
 
  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 
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   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 
 
 
  4.4. Sostrats plans 
 
  4.4.1. materials (bigues): 
 
   llenyam garriguer 
   llenyams rodons 
    adobats 
    escairats 
   taulons 
   altres 
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  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 
   altres 
 
   d'escala amb entrega:  a escaire 
    compensada 
    amb nient 
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  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 
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  7.4. Enllestit de pedra: 
 
   tall d'escoda 
   picat d'escarpra 
   maçat 
   risclat 
 
  7.5. Elements de recolzament estructural: 
 
   contrafort 
   puntal 
   tornapuntes 
 
  7.6. Elements de coberta: 
 
   anguila 
   tremujal 
   aiguafons 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Palma, novembre 2000 
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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, novembre 2000 



POU POAL 

 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 
 I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 

Camí públic-travessia del camí 
 dels Blanquers. Situat entre 

les 
 parcel les 167 i 460 del 

 polígon 14  CENTRE URBÀ DE BINISSALEM  
Prot.: A 

Ref. Cad.: - 
Clau: 001 

 
 
 
 
1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 És un dels pous més importants i antics del poble, probablement 
medieval, ja apareix documentat al llibres del Clavari (Arxiu de 
l'Ajuntament). Connectava amb una antiga síquia que portava aigua 
als afores de Binissalem. El 1995 es descobrí el trespol i el 1998 
es varen realitzar unes excavacions arqueològiques on es descobrí 
un paredat de murada. 
 
2.- AUTORIA: 
 
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura popular. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 Es troba situat als afores del poble, a la zona de Can 
Julianoi, al bell mig d'un camí públic que connectava el pou amb 
Binissalem i que avui és tallat per les vies del tren. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Ajuntament de Binissalem. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 El pou: es tracta d'un conjunt format per un pou, basament, 
coll, dues pilastres adossades i dos monolits. El pou manté un 
basament de grans lloses de pedra viva amb un coll de planta 
rectangular format per quatre grans lloses, també de pedra viva i 
dues pilastres quadrades de carreus de pedra viva adossades als 
costats més llargs del coll. Aquestes pilastres es troben mig 
esbucades. A certa distància de la boca del pou tenim  dos monolits 
de pedra de secció més ampla a la base i a sobre d'un  basament de 
pedra. 
 L'empedrat: de grans dimensions, format per còdols enfaixats 
amb lloses de pedra viva i restes d'una síquia. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: emmagatzematge i extracció d'aigua. 
 B.- ACTUAL: en desús. 
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9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població en el cas que fos 
declarat el present immoble Bé d'Interès Cultural o formàs part 
declarada d'una Àrea Historicoambiental. 
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10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
  G. Ordines, 1996. M. Calvo, M. M. Riera, 1999. M. M. Riera, 
1994. E. González, M. Calvo, 1997. G. Martí, 1978: 228. 
 
11.- OBSERVACIONS: 
 Es tracta d'un conjunt de tipus cigonyal, format per dos 
monolits de pedra on basculava una llarga perxa. A l'extrem 
posterior de la perxa es disposava un contrapès, i a l'altre, 
damunt el pou, un recipient, en aquest cas un poal. El contrapès es 
disposava de tal manera que equilibràs el sistema amb el poal ple, 
elevant així el poal fins a fora del pou amb el mínim esforç. De 
l'esmentat sistema només resten els dos monolits de pedra. 
Posteriorment es canvià aquest sistema pel tradicional poal i 
corriola i, possiblement, es realitzà l'actual coll i basament. 
Sembla que antigament la corriola era sustentada per un pilar i 
posteriorment (1893) per tres estalons de fusta clavats a 
l'empedrat. Actualment només resten el pou, el coll, el basament i 
el dos monolits del cigonyal. 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques: Conjunt format per: 
 - Pou aïllat de tipus cigonyal. 
 - Boca del pou (desapareguda en el seu estat original) 
 - Dos alts monolits rectagulars de secció més ampla a la base, 
de pedra viva, a certa distància del forat del pou. 
 - Perxa i contrapès (desapareguts). 
 Pou actual: 
 - Coll de planta rectangular. 
 - Dues Pilastres (mig esbucades). 
 - Corriola (desapareguda). 
 - Síquia. 
 - Mur que envolta el conjunt. 
 Constructives: 
 - Basament: lloses grans de pedra viva. 
 - Coll format per dues grans lloses rectangulars i altres dues 
més petites de pedra viva. 
 - Dues pilastres de carreus grans de pedra viva (mig 
esbucades). 
 - Entorn del pou: empedrat, de grans dimensions, amb grans 
còdols i lloses de pedra viva. 
 - Mur de pedra i terra. 
 Característiques estilístiques bàsiques:  
 - De tipus cigonyal, d'origen medieval (vegeu observacions, 
punt 11 de la part descriptiva de la fitxa). 
 - Pou actual: tant la base com el coll són peces llises i 
simples. 
 Altres elements:  
  
2.- ELEMENTS A SALVAGUARDAR: 
 Tos els que li donen el seu valor tipològic i estilístic. 
 
3.- CONDICIONS D'UNITARIETAT: 
 
 A.- AMB L'ENTORN: forma conjunt tipològic amb la resta de pous 
de Binissalem (Vegeu estudi tipològic). 
 B.- EN SI MATEIX: totes les peces, les del pou original i les 
del més actual formen un tot per comprendre l'evolució, juntament 
amb l'entorn més immediat, que està dissenyat i preparat per un ús 
 

Catàleg 2000 Realització   A.R.C.A. 



 

Catàleg 2000 Realització   A.R.C.A. 

donat. 
 
4.- JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 
 Restauració total del conjunt. 
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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: forma del coll, 
etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 És un dels pous més antics i convendria restaurar-lo 
adequadament.  
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 Tenim notícies des del s. XVII, quan era propietat de l'honor 
Bernadí Lladó `Noi', heretant-la el seu fill Julià Lladó `Noi', de 
qui ve el nom de Can Julianoi. En el Cadastre de 1685 figura en 
mans d'aquesta família, però des del s. XVIII i per aliances 
matrimonials, el llinatge de la família que posseí la casa fou el 
de Gelabert, de la branca `de la Portella'. La família Gelabert en 
fou la propietària fins que Teresa Gelabert i Gelabert, esposa de 
l'escriptor Llorenç Villalonga, heretà i posteriorment vengué Can 
Julianoi a la família Pasqual, de Palma.  
 
2.- AUTORIA: 
 
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional, s. XVII. Reformes dels s. XVIII i 
XIX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 El carrer de la Goleta va des de la plaça del Metge Borràs fins 
a la via del ferrocarril. De la zona de Robines s'han de destacar a 
més de Can Julianoi, les cases Can Carreter, Can Biscaí i Can 
Garrover, totes elles incloses en aquest catàleg. La casa que ens 
ocupa forma un petit nucli juntament amb els núm. 91, 93 i 95, 
extrem del propi carrer i perifèria del poble. Can Julianoi és la 
darrera casa de Robines, en el camí cap a l'església vella o 
cementiri vell. Des d'aquesta posició es pot observar la via del 
ferrocarril, així com extensions de terra poc conrada, amb algun 
ametller i figueres, amb tanques de paret seca... tot presidit per 
la Serra de Tramuntana.  
 
5.- PROPIETAT: 
 Bartomeu Pascual. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Conjunt format per casa, de planta rectangular i dos vessants 
al cos principal, celler, dependències auxiliars, corral i camp 
d'ametllers. Organització dels elements: l'accés a la façana es fa 
pel final del carrer de la Goleta, ja camí o caminoi en aquesta 
zona. Per la façana s'accedeix a la casa, al celler i a les 
dependències auxiliars, situades a dreta i esquerra d'aquesta. A la 
part posterior de la casa hi ha el corral, tancat en els seus 
laterals i zona posterior per una paret seca, i un camp d'ametllers 
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envolta tot el conjunt.  
 Façana principal: el cos principal presenta una mateixa alçada 
i un mateix tipus de material, encara que s'observa un canvi de 
disposició del paredat a la part esquerra. Té planta baixa i pis, 
paredat de carreus de pedra viva i presenta ràfec format per 
cornisa motllurada, canal de zinc i fila de teules. També de pedra 
viva són les brancalades de totes les obertures. Aquestes estan 
constituïdes a la planta baixa per portal rodó, amb brancals d'una 
sola peça, carcanyols i dovelles amb poc regràs, per portal 
allindanat amb estilització conopial, i per dues finestres 
rectangulars en vertical amb l'ampit ressortit. Al pis hi ha quatre 
finestres rectangulars en vertical, més petites que les de la 
planta, amb l'ampit motllurat i estilització conopial. La de la 
part esquerra està a menor alçada que les altres. Les dependències 
auxiliars de l'esquerra presenten una alçada més baixa que el cos 
principal, una sola planta, l'enllestit és de pedra en verd, compta 
amb un portal d'ansa-paner amb l'arc i els brancals de marès, tret 
de la part inferior que és de pedra viva, un portal allindanat 
paredat amb les brancalades de pedra viva de tres peces i amb una 
finestra d'arc rebaixat de  
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marès, paredada, la qual correspondria al celler. Les dependències 
auxiliars de la dreta presenten, també , una alçada més baixa que 
el cos principal, una sola planta, l'enllestit és de carreus de 
pedra viva, tret de la part superior que es mostra aterracada. Té 
un portal allindanat amb les brancalades de pedra viva de dues 
peces.  
 Interiors: no visitats. Fonts orals han informat de 
l'existència d'un celler. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar i producció vinícola. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar i dependències auxiliars. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població en el cas que fos 
declarat el present immoble Bé d'Interès Cultural o formàs part 
declarada d'una Àrea Historicoambiental. 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 G. Martí, 1978: 75-76; 1989: il l. 183. A. Pascual, 1997: 144-
145; il l. 145.  
 
11.- OBSERVACIONS: 
  Cal fer constar que malgrat no poder visitar els interiors de 
la casa, per manca de col laboració dels propietaris, la 
visualització des de l'exterior fa sospitar que podria mantenir els 
trets tipològics de les cases de Binissalem. 
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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 pràcticament rectangular. Dues plantes. Dos 
vessants al cos principal. Entre mitgeres. 
 - Celler. 
 - Corral. 
 - Dependències auxiliars: dos cossos, situats a l'esquerra de 
la casa, d'una planta i d'un aiguavés cada un, allà on estaria 
situat el celler. Un cos de planta rectangular. Una crugia, doble 
alcària. Un aiguavés amb vessant al camp d'ametllers. Situat a la 
dreta de la casa. Accés directe des del carrer. 
 - Camp d'ametllers envoltant el conjunt. Amb accés directe des 
del carrer.  
 Constructives:
 - Edifici de murs de pedra i terra. Façana de carreus vists en 
pedra viva. Coberta de teula.  
 - Obertures emmarcades en pedra viva i marès. 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, s. XVII. Reformes del s. XVIII i XIX. 
 Frontis:
 - Façana de la casa: composició austera, asimètrica i sense 
eixos verticals de les obertures. Paredat de carreus de pedra viva 
vists amb junta ampla plena. La part esquerra sembla de factura 
posterior.  
  - Cos dret: paredat de carreus de pedra viva, tret de la 
part superior que és aterracada.  
  - Cos esquerre: paredat de pedra en verd. 
  - El ràfec és una cornisa motllurada (a part de la façana) 
de pedra viva i teula volada. 
 Obertures:
 Portals: 
 - Portal principal: rodó amb carcanyol, brancalades d'una peça 
i dovellam progressiu des de la clau a l'inici, de pedra viva. 
 - Portal auxiliar allindanat: llinda amb mòssa d'estilització 
gòtica, brancals d'una peça. 
 - Portal allindanat: llinda i brancals de pedra viva. Al cos 
dret. 
 - Portal d'ansa-paner: arc i brancals de marès, tret de la part 
inferior que és de pedra viva. Al cos esquerre. 
  Finestres: Rectangulars en vertical. 
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 - A la planta baixa: 
  - Finestres: llinda, brancals, ampit llis i ressortit 
(variant D), de pedra viva. 
 - A la planta pis: 
  - Finestres: llinda amb mòssa d'estilització gòtica, 
brancals, ampit motllurat de modilló (variant A), de pedra viva. 
Una a eix del portal allindanat auxiliar, a distint nivell. 
 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 totes les 
cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer, i a més, forma un conjunt 
tipològic amb els edificis que tenen celler. 
 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 
laterals i frontal, canals, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - Edificació genuïna per la seva antiguitat i estat de 
conservació. 
 - Interior no visitat. 
 - Elements distorsionants: paredat de ciment del portal al 
corral. Triangle en cos dret de distinta factura que la resta del 
seu frontis. 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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CATÀLEG D'ELEMENTS 
D'INTERÈS 
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 CENTRE URBÀ DE BINISSALEM 
   

1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES:  
 
2.- AUTORIA: 
 
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 El carrer de la Goleta va des de la plaça del Metge Borràs fins 
a la via del ferrocarril. De la zona de Robines s'han de destacar 
les cases de Can Julianoi, Can Carreter, Can Biscaí i Can Garrover, 
totes elles incloses en aquest catàleg. La casa que ens ocupa forma 
un petit nucli juntament amb les cases del carrer de sa Goleta, 
núm. 84, 93 i 95, extrem del propi carrer i perifèria del poble. 
Can Julianoi és la darrera casa de Robines, en el camí cap a 
l'església vella o cementiri vell. Des d'aquesta posició es pot 
observar la via del ferrocarril, així com extensions de terra poc 
conrada, amb algun ametller i figueres, amb tanques de paret 
seca... tot presidit per la Serra de Tramuntana. 
 
5.- PROPIETAT: 
    
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Casa i corral. La casa fa cantonera i no està alineada respecte 
del camí. Té dues vessants de diferent alçada al cos que fa cantó, 
així com dues crugies. Compta amb planta baixa i petit porxo al cos 
que fa cantó i cobertes inclinades de teules.  
 Façanes: són de pedra en verd i carreus escairats a la 
cantonera. La proporció de massís és més gran que la d'obertures. 
Obertures: a la planta baixa portal allindanat amb llinda de fusta 
i finestra rectangular vertical amb brancalades de pedra viva i 
ampit ressortit; al pis, finestró amb esplandit cap a l'exterior. 
La façana del capcer no té obertures. El ràfec està format per una 
filada de caps de teula.  
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
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 A.- ORIGINAL: habitatge. 
 B.- ACTUAL: habitatge. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població en el cas que fos 
declarat el present immoble Bé d'Interès Cultural o formàs part 
declarada d'una Àrea Historicoambiental. 
  
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 G. Martí, 1978: 75, 76. 
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11.- OBSERVACIONS:  
 Actualment s'està reformant. No té número a la façana. A la 
fitxa indicam el número que ens proporciona la fitxa cadastral. 
Aquesta fitxa contempla la protecció de la façana exterior. Els 
interiors no han estat visitats. 
Pel que fa a la propietat l'única informació que ens dóna la fitxa 
cadastral és "Desconeguda". 
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2.- DIRECTRIUS 

D'INTERVENCIÓ 

  

 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques:
 - Casa de planta rectangular, part d'una planta amb porxo i 
part d'una sola planta. De dues crugies. Dos aiguavessos a diferent 
alçada, amb vessant cap als frontis.  
 - Corral a la part posterior. 
 Constructives:
 - Edifici de murs de pedra i terra. Coberta de teula. 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional. 
 Frontis:
 - Façana: composició austera. Paredat de pedra en verd vista. 
Cantonada de carreus no massa escairats amb junta ampla. 
 - El ràfec és de filada de caps de teula. 
 Obertures:
 Portals: 
 - Portal principal: allindanat amb llinda de fusta, brancals de 
tres peces de pedra viva.  
 Finestres:
 - A la planta baixa: finestra amb brancalades de pedra viva. 
 - A la planta porxo: finestró amb esplandit cap a l'exterior.  
 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 totes les 
cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer.  
 B.- DINS L'EDIFICI:  
 
4.- JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 
 Si es compleix tot l'anterior, no cal. 
 
5.- CONDICIONS DE DIGNITAT A L'EXECUCIÓ: 
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 El sistema constructiu, els materials d'execució i l'execució 
en si, determinen en gran mesura el tipus. És molt important que en 
qualsevol intervenció es realitzi: 
 - amb els mateixos materials. 
 - amb les mateixes tècniques constructives. 
 - amb la mateixa dignitat d'execució. 
 - amb els estils de detalls constructius: acabats de coberta 
laterals i frontal, canals, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana. 
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CATÀLEG D'ELEMENTS 
D'INTERÈS 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, 
AMBIENTAL 
I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC 
DEL 
 CENTRE URBÀ DE BINISSALEM 
   

1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES:  
 
2.- AUTORIA: 
 
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 El carrer de la Goleta va des de la plaça del Metge Borràs fins 
a la via del ferrocarril. De la zona de Robines s'han de destacar 
les cases de Can Julianoi, Can Carreter, Can Biscaí i Can Garrover, 
totes elles incloses en aquest catàleg. La casa que ens ocupa forma 
un petit nucli juntament amb les cases del carrer de la  Goleta 
núm. 84, 91 i 95, extrem del propi carrer i perifèria del poble. 
Can Julianoi és la darrera casa de Robines, en el camí cap a 
l'església vella o cementiri vell. Des d'aquesta posició es pot 
observar la via del ferrocarril, així com extensions de terra poc 
conrada, amb algun ametller i figueres, amb tanques de paret 
seca... tot presidit per la Serra de Tramuntana.  
 
5.- PROPIETAT: 
 Maria Moyà Moyà. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Casa i corral. La casa està alineada i entre mitgeres. Compta 
amb dues vessants. Té planta baixa i pis, i cobertes inclinades de 
teula cap a la façana principal i cap a la del corral.  
 Façana: té un enllestit aterracat rosat i el portal té les 
brancalades de pedra viva. Les obertures són, a la planta baixa, 
portal allindanat amb escaló i finestró quadrat, i, al pis, 
finestra rectangular en vertical. El ràfec està format per canal de 
zinc, filada de teules girades i teula volada.  
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  reformada recentment. 
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
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9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població en el cas que fos 
declarat el present immoble Bé d'Interès Cultural o formàs part 
declarada d'una Àrea Historicoambiental. 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 G. Martí, 1978: 75, 76. 
 
11.- OBSERVACIONS: 
 A la façana de la casa figura el número 59, però el de la fitxa 
cadastral és el 93, l'indicat en aquesta fitxa. Aquesta fitxa 
contempla la protecció de la façana exterior. Els interiors no han 
estat visitats. El propietari esmentat 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 sensiblement quadrada (per esser estreta de façana), de 
dues crugies, dues plantes, de dos aiguavessos amb vessant cap als 
frontis i cap al corral. Entre mitgeres. 
 - Corral a la part posterior. 
 Constructives:
 - Edifici de murs de pedra i terra (mitgera superior de marès). 
Façana aterracada. Coberta de teula.  
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional. 
 Frontis:
 - Façana: paredat aterracat de color rosat. 
 - El ràfec és una filada de caps de teula girades i teula 
volada. 
 Obertures:
 Portals: 
 - Portal principal: allindanat amb llinda d'una peça, 
brancalades de dues peces, de pedra viva.  
 Finestres: rectangulars en vertical (a excepció dels 
finestrons). 
 - A planta baixa: finestró a la dreta del portal principal. 
 - A planta pis: finestra amb ampit llis i estret, enrasat. 
 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 totes les 
cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer. 
 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 
laterals i frontal, canals, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
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CATÀLEG D'ELEMENTS 
D'INTERÈS 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, 
AMBIENTAL 
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES:  
 
2.- AUTORIA: 
 
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 El carrer de la Goleta va des de la plaça del Metge Borràs fins 
a la via del ferrocarril. De la zona de Robines s'han de destacar 
les cases de Can Julianoi, Can Carreter, Can Biscaí i Can Garrover, 
totes elles incloses en aquest catàleg.La casa que ens ocupa forma 
un petit nucli juntament amb les cases del carrer de la  Goleta 
núm. 84, 91 i 93, extrem del propi carrer i perifèria del poble. 
Can Julianoi és la darrera casa de Robines, en el camí cap a 
l'església vella o cementiri vell. Des d'aquesta posició es pot 
observar la via del ferrocarril, així com extensions de terra poc 
conrada, amb algun ametller i figueres, amb tanques de paret 
seca...tot presidit per la Serra de Tramuntana.  
 
5.- PROPIETAT: 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Casa i corral que fan cantó. La casa té planta baixa i pis, i 
una sola crugia amb una coberta plana de dues filades de bloquets. 
 Façana: és de pedra en verd i aterracat a sobre, a les 
cantoneres carreus escairats de pedra viva, i del mateix material 
són les brancalades del portal i finestres. Obertures: a la façana 
del lateral s'obre un finestró. A la façana principal s'obre a la 
planta baixa portal allindanat amb escaló, i un finestró 
rectangular a cada banda del portal; al pis s'obren tres finestres 
rectangulars verticals amb ampit motllurat. No té ràfec. 
  
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
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9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població en el cas que fos 
declarat el present immoble Bé d'Interès Cultural o formàs part 
declarada d'una Àrea Historicoambiental. 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 G. Martí, 1978: 75, 76. 
 
11.- OBSERVACIONS: 
     A la façana de la casa figura el número 61, però el de la 
fitxa cadastral és el 95, l'indicat en aquesta fitxa. Aquesta fitxa 
contempla la protecció de la façana exterior. Els interiors no han 
estat visitats. 
 Pel que fa a la propietat l'única informació que ens dóna la 
fitxa cadastral és el nom de Saturní. 



CA SES BISBES 
c. de sa Goleta, núm. 95 

 

Catàleg 2000 Realització   A.R.C.A. 

Prot.: B 
Ref. Cad.: 6841938 

Clau: 005 
 
 
 
 
 
 

CATÀLEG D'ELEMENTS 
D'INTERÈS 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, 
AMBIENTAL 
I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC 
DEL 
 CENTRE URBÀ DE BINISSALEM 

 
2.- DIRECTRIUS 

D'INTERVENCIÓ 

  

 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques:
 - Casa de planta rectangular, d'una crugia. Dues plantes. 
Coberta plana. Fa cantonada. 
 - Corral a la part posterior de la casa. 
 Constructives:
 - Edifici de murs de pedra i terra. Coberta plana. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva (a excepció dels 
finestrons). 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional. 
 Frontis:
 - Façana: composició austera, simètrica i amb eixos verticals 
de les obertures. Paredat en verd, vist i aterracat. Cantoneres de 
carreus escairats de pedra viva. 
 Obertures:
 Portals: 
 - Portal principal: allindanat amb llinda d'una peça, 
brancalades de dues peces, de pedra viva.  
 Finestres: rectangulars en vertical (a excepció dels 
finestrons). 
 - A la planta baixa: finestrons a ambdós costats del portal 
principal. 
 - A la planta pis: llinda i brancalades llises, ampit 
motllurat, tot de pedra viva. 
 Altres elements:   
 
2.- ELEMENTS A SALVAGUARDAR: 
 Tots els que li donen el seu valor tipològic. 
 
3.- CONDICIONS D'UNITARIETAT: 
 
 A.- AMB L'ENTORN: forma un conjunt tipològic amb totes les 
cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer. 
 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 de detalls constructius: acabats de coberta 
laterals i frontal, canals, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
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CATÀLEG D'ELEMENTS 
D'INTERÈS 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, 
AMBIENTAL 
I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC 
DEL 
 CENTRE URBÀ DE BINISSALEM 
   

1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 Per un document del 1674 coneixem l'inventari d'aquesta casa. 
En el cadastre de 1685 apareix com a propietat de l'honor Andreu 
Terrassa `Biscaí', conjuntament amb una peça de terra de dues 
quarterades, i es valorà amb 600£. Es pot afirmar que Can Biscaí és 
del segle XVII, i molt probablement es bastís damunt una edificació 
anterior, d'origen medieval. 
 
2.- AUTORIA: 
  
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional, s. XVII-XIX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 Es troba situada als afores de Binissalem, a l'antic llogaret 
de Robines; quan el c. de sa Goleta es bifurca, després de Can 
Carreter, a la dreta, reprenent l'antic camí dels Mitjans —que 
separa les cases del poble de la zona agrícola, en la qual hi ha un 
ametllerar— apareixen les parets en verd amb esquena d'ase que 
tanquen Can Biscaí "quasi unes murades, sobre les quals es 
desborden heures salvatges" com diria Llorenç Villalonga. Adossada 
a l'esquena de Can Biscaí es troba la veïnada Can Garrover, amb la 
qual i amb la citada Can Carreter —cases també catalogades— formen 
un conjunt d'una gran qualitat arquitectònica i paisatgística. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Antoni Pizà Villalonga. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Conjunt format per casa, celler, estables, altres dependències 
auxiliars, antic corral i hort. El cos inicial és de planta 
rectangular; de dues altàries, dues crugies a la zona del pas 
d'entrada amb els vessants cap al frontis i una tercera crugia a la 
dreta que es correspon al menjador i la cuina amb els vessants cap 
al corral. Presenta un cos posterior a escaire de l'anterior, també 
de planta rectangular, amb una crugia i dues plantes amb vessant 
cap al corral. Organització dels elements: el conjunt 
d'edificacions presenten un buc compost amb successius creixements; 
la parcel la és tancada al carrer per una paret alta, la qual 
presenta un portal forà d'ansa-paner amb dovelles de marès i 
brancals de pedra viva, que s'obre a un espai a mode de clastra —
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espai distribuïdor de tots els altres espais— al fons hi ha la 
casa; a l'esquerra hi ha adossat un cos de tres crugies i un 
aiguavés amb vessant cap a l'hort que correspon al celler; a la 
dreta de la casa hi ha un antic corral de serveis envoltat de 
diverses dependències auxiliars com estables, solls, un petit 
habitatge en runes i d'altres; la resta de la parcel la cap al 
davant de la casa és un antic hort. Hi ha tres cisternes. 
 Façanes: el frontis de la casa, amb un clar predomini del 
massís damunt els buits, presenta un paredat en verd amb un 
enllestit de calç a la part esquerra; a la dreta, una paret 
atalussada, a mode de contrafort o peu de murada, amb el cantó de 
carreus de pedra viva, de la qual continua al capcer de paret en 
verd d'una altra edificació que vessa cap al corral de serveis; el 
ràfec és de teula volada; també presenta una canal de peces 
ceràmiques volades que sostenen peces de marès; la coberta és de 
teula àrab antiga. Destaquen a la part esquerra les peces d'un 
sistema de conducció i distribució d'aigües cap a la cisterna 
adossada 
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al frontis. Obertures: a 

la planta baixa, el portal d'accés és rodó sense carcanyols, de poc 
regràs, una finestra i un portal allindanat modern, tot de  

  

marès; al pis, dues finestres amb les brancalades de pedra viva 
d'una peça i els ampits ressortits i motllurats, la finestra de 
l'esquerra presenta estilització conopial a la llinda. La façana de 
l'edifici del corral de serveis presenta un paredat en verd; el 
ràfec és una canal de teula volada. Obertures: d'entre les quals 
destaquen les del pis amb llindes adovellades i falses llindes per 
reduir la llum de les finestres i els òculs, tots de marès.  
 Interiors: la casa presenta, a la primera crugia l'entrada amb 
un sostre nou i trespol de calç amb macolins, hi ha un portal 
paredat a l'esquerra; a la dreta l'escala de dos trams d'accés al 
pis i una successió d'habitacles amb cels rasos i trespols de 
rajola de pols; a la separació de les crugies un arc rebaixat amb 
dos capitells motllurats sobre pilastres, tots amb els caires 
bisellats i de pedra viva; a la segona crugia, l'espai de l'entrada 
és sostrat de taulons a escaire del carrer; a l'esquerra, hi ha una 
antecambra i una cambra que possiblement fos l'antiga cuina. De la 
resta d'interiors destaquen el menjador amb foganya de marbre i la 
cuina, on es troben restes d'un faldar de xemeneia i un escurador 
de pedra viva d'una sola peça. 
 Celler: és un gran espai de planta rectangular, adossat i 
ressortit de la casa, de tres crugies i una planta; el trespol és 
natural i part del sostre actual és d'uralita, ja que la zona 
d'accés —primera crugia— avui, és a cel obert. Destaquen l'entrada, 
situada a escaire del carrer, és escarsera i de qualitat deficient; 
un arc d'ansa-paner de marès entre la primera i segona crugia i dos 
arcs sobreposats a la separació de la segona i tercera crugia amb 
pilastres i capitells motllurats de pedra viva; el de la part 
inferior és molt rebaixat de marès i el superior és rodó de pedra 
viva. 
 Estables: situats darrera la cuina, s'hi accedeix a través del 
corral de serveis, conserven part de les menjadores i al sostre 
presenten dues voltes d'aresta. 
 Corral: envoltat de diverses dependències auxiliars, la majoria 
en runes, hi destaca un coll de cisterna quadrangular i una pica de 
considerable grandària; tot de pedra viva.  
 Hort: a la dreta del qual s'alça una altíssima palmera i a 
l'esquerre a l'angle exterior del celler es troba la tercera 
cisterna de coll quadrangular. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
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 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: hisenda agrícola, habitatge familiar i producció 
vinícola. 
 B.- ACTUAL: deshabitada. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població en el cas que fos 
declarat el present immoble Bé d'Interès Cultural o formàs part 
declarada d'una Àrea Historicoambiental. 
  
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 A. Pascual, 1997: 139-141, il l.: 140 
 
11.- OBSERVACIONS: 
 L'accés de vegetació podria amagar qualque element d'interès. 
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CATÀLEG D'ELEMENTS 
D'INTERÈS 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, 
AMBIENTAL 
I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC 
DEL 
 CENTRE URBÀ DE BINISSALEM 

 
 
2.- DIRECTRIUS 

D'INTERVENCIÓ 

  

 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques: conjunt tipològicament de 
possessió format per: 
 - Casa:  
 Cos inicial de planta rectangular, amb tres crugies, dues 
plantes i dos aiguavessos amb vessant cap al frontis, un tercer 
aiguavés en la tercera crugia amb vessant cap al corral. Aïllada. 
Escala a la primera crugia. 
 Cos posterior a escaire del cos inicial, amb una crugia, un 
aiguavés amb vessant cap al corral i dues plantes.  
 - Clastra: davant la casa, emmarcant el celler, l'hort i un mur 
de tancament que conté el portal forà. 
 - Celler: de planta rectangular i de gran altària, tres crugies 
i un aiguavés amb vessant cap a l'hort. Adossat a un costat de la 
casa i avui mig esbucat. 
 - Corral: al lateral oposat al celler. 
 - Dependències auxiliars: estables, forns, solls....formant una 
L al corral lateral; en part, mig esbucades.  
 - Hort: davant la casa i part de la clastra. 
 Mur exterior amb portal forà.  
 Constructives: 
 - Casa: 
 Cos inicial, murs de pedra i terra, enllestit de calç en una 
part del frontis. L'altra part del frontis hi té un peu de murada 
fet de carreus de pedra viva. Arc al mur entre la primera i segona 
crugia. Sostre de taulons de fusta a escaire del frontis. Coberta 
de teula.  
 Cos posterior, murs de pedra i terra. Sostre de taulons de 
fusta a escaire del seu frontis. Coberta de teula.  
 - Celler, murs de pedra i terra. Arcs diafragma entre crugies, 
un de pedra viva i l'altre, posterior, de marès.  
 - Estable: murs de pedra i terra. Dues voltes d'aresta de 
marès. 
 Obertures emmarcades en pedra viva i marès. 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional s. XVII-XIX. 
 Frontis: 
 Casa: cos inicial, composició molt austera amb gran proporció 
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de massís. Obertures asimètriques. 
 - El ràfec és de teula volada. Canal de peces ceràmiques 
volades que sostenen peces de marès. 
 Obertures: 
 Façana principal:  
 Portals: 
 - Portal principal rodó amb dovelles de poc regràs. Brancalades 
de vàries peces, tot de marès. 
 - Portal forà d'ansa-paner amb dovelles de marès i brancals i 
cantoneres de pedra viva.  
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 Finestres: 
rectangulars en vertical. 

  

 - A la planta pis, finestres amb llinda d'una peça, una d'elles 
amb estilització conopial, brancals d'una peça amb ampits 
ressortits i motllurats, un d'ells de modilló (variant D) i l'altre 
(variant B). Tot de pedra viva. 
 Cos posterior: 
 - Finestres amb doble llinda, una plana i l'altra superior 
adovellada,  
brancals de vàries peces i ampits llisos i ressortits de marès; 
capcimades per òculs emmarcats en marès. 
 Altres elements:  
  
 Interiors: 
 Casa: 
 Cos inicial: 
 - Escala de dos trams a escaire. Arc rebaixat al mur intermedi 
amb capitells motllurats, tot bisellat, inclosos els fusts, i de 
pedra viva. 
 Celler: arc de mig punt que abraça un altre posterior d'ansa-
paner en un arc diafragma i un segon arc d'ansa-paner a l'altre arc 
diafragma. 
 Altres elements: 
 - Tres cisternes, una d'elles adossada al frontis, una altra al 
corral lateral amb una pica de considerables dimensions, tot de 
pedra viva; i, a l'angle exterior del celler es troba la tercera 
cisterna; totes les cisternes presenten els colls quadrangulars. 
 - Escuradors 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: aquesta unitat forma conjunt a la vegada amb 
la resta d'edificis de Binissalem que tenen celler i amb les que 
tenen tipologia de possessió.  
 B.- DINS L'EDIFICI: tot el conjunt forma una unitat.  
 
4.- JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 
 
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 
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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 
laterals i frontal, canals, forma de la cisterna, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - Al fons del celler s'observa un tros de mur amb "opus 
espigatum". 
 - A pesar que part del conjunt està mig esbucada, els elements 
més interessants de la seva tipologia es poden perfectament 
conservar si es rehabilita. El mateix passa amb l'organització 
general, que és típica d'una possessió. 
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 Fou la casa pairal de la família Terrasa `Garrover', pertanyent 
a la mà major més antiga de Binissalem (s. XVI). Els Terrasa 
`Garrover' estaven emparentats amb els seus veïns de Can Biscaí. El 
casal ja apareix documentat al Cadastre de 1685.  
 
2.- AUTORIA: 
  
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional, s. XVII-XIX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 Situat als voltants del poble, forma part del nucli originari 
de Robines. És important el conjunt que formen els casals de Can 
Carreter, Can Biscaí, Can Garrover i Can Julianoi, tots catalogats, 
com a constitutius de l'antic nucli de Robines. 
  
5.- PROPIETAT: 
 Hertz Goldberg. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Conjunt format per casal, celler, clastra, dependències 
auxiliars i corral. El casal presenta una planta en forma de L 
formada per un buc principal i un ala, amb planta baixa i planta 
noble. El buc principal presenta una coberta de teula de dos 
aiguavessos amb vessant cap al frontis, mentre que la coberta de 
l'ala és d'un sol aiguavés amb vessant cap al frontis. Organització 
dels elements: tot el conjunt se situa al voltant de la clastra, la 
qual articula el casal, les dependències auxiliars i el celler. A 
la part posterior del casal hi ha el corral. 
 Façanes: la façana principal és de paredat de carreus vists de 
pedra viva amb junta ampla (excepte a la planta noble de l'ala on 
trobam un referit amb calç). El ràfec és de teula volada. 
Obertures: de composició simètrica; a la façana del buc principal 
trobam a la planta baixa, un portal rodó de pedra amb carcanyol, 
dovelles, brancals d'una sola peça, llindar i porta de fusta 
clavetejada amb baules, situat a l'extrem dret del frontis; en el 
centre, un portal de pedra allindanat amb brancals de dues peces; 
en el lateral esquerre, una finestra rectangular en vertical amb 
brancals, llinda d'una sola peça i ampit motllurat. A la planta 
noble del buc principal tenim quatre finestres, de les quals la que 
es troba situada a sobre del portal és balconera, totes aquestes 
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finestres presenten brancals, llinda i ampit de pedra d'una sola 
peça, excepte els brancals de la finestra balconera que són de dues 
peces. Pel que fa a la façana de l'ala, que presenta una composició 
asimètrica de les obertures, tenim a la planta baixa dues finestres 
idèntiques a la ja descrita a la planta baixa del buc principal; i 
a la planta noble, tres finestres rectangulars en vertical sense 
que es puguin apreciar les brancalades i els ampits. Façana del 
corral o posterior: presenta un paredat referit de calç amb un 
ràfec de doble teula. Obertures: de composició asimètrica, trobam 
un portal allindanat i diverses finestres; les de la planta noble 
estan emmarcades. 



CAN GARROVER 

 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 
 I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 

c. de sa Goleta, núm. 78 
Prot.: A 

Ref. Cad.: 7036731 
Clau: 007 

  CENTRE URBÀ DE BINISSALEM   
 
 

 
 
 
 Interiors: no s'han pogut visitar. 
 Celler: de planta rectangular, falta gran part de la coberta. 
Pràcticament només resten els dos grans arcs rodons geminats, 
paral lels als frontis, que es recolzen en una columna central de 
pedra de base octogonal amb capitell motllurat. Els cups es 
trobaven dins la clastra (adossats al celler), comunicant-se amb el 
celler mitjançant un portal practicat a sobre dels mateixos. Una de 
les parets del frontis s'ha esbucat. A la paret adjacent amb Can 
Biscaí hi ha un arc apuntat ceg. 
  Clastra: tancada per una paret d'esquena d'ase de pedra. Hi ha 
restes de diverses edificacions auxiliars, així com dels antics 
cups —avui convertits en magatzem— i els brancals i coll d'un pou. 
És remarcable l'existència de dues grans alzines i un alt fasser. 
Destaca davant del portal principal del casal un emmacat de còdols 
amb faixes de lloses de pedra.  
 Dependències auxiliars: es situen en un buc de planta 
rectangular adossat al lateral esquerre del casal. Presenta una 
coberta de teula d'un sol aiguavés amb vessant cap a la façana 
lateral. El paredat és de pedra en verd. Obertures: a la façana que 
dóna a la clastra, trobam a la planta baixa un portal de pedra 
allindanat, mentre que a la planta superior tenim un altre portal 
amb llinda de fusta. La façana lateral és gairebé cega, excepte una 
petita finestra. De fet, dita façana configura amb el mur de la 
clastra, el tancament de les edificacions i presenta un contrafort 
en forma de peu de murada. Adossat a la façana posterior hi ha un 
aljub amb els murs de peu de murada i coberta plana. 
 Corral: delimitat per la façana posterior del casal, les 
dependències auxiliars, la part del darrera de les cases de Can 
Biscaí i una paret de pedra en verd capcimada per esquena d'ase. En 
aquesta paret hi ha un petit portal rodó que comunica amb el camp. 
També destaca un pou de pedra amb el coll rodó amb brancals de 
pedra i fustam que suporta la corriola. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS: 
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS: 
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar i producció vinícola. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
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historicoambientals dels nuclis de població en el cas que fos 
declarat el present immoble Bé d'Interès Cultural o formàs part 
declarada d'una Àrea Historicoambiental. 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
  L. Moyà, 1958: 23. A. Pascual, 1997: 141. 
 
11.- OBSERVACIONS: 
 No ha estat possible accedir als interiors per no haver pogut 
contactar amb el propietari actual, però s'ha constatat per 
fotografies publicades i fonts orals que conserva els elements i 
distribució originals. Es recomana que per a qualsevol tipus de 
projecte de rehabilitació, es realitzi un estudi previ per valorar 
els seus elements històrics. 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques: conjunt tipològicament de 
possessió, format per: 
 - Casal de planta en forma de L, dues crugies, dues plantes, 
dos aiguavessos en el cos principal i un aiguavés a l'ala, amb 
vessant cap al frontis, a diferent nivell. Aïllada. 
 - Celler de planta rectangular, dues crugies, una planta (doble 
alçària) i dos aiguavessos cap als frontis. En un lateral del 
casal. Cups en un cos adossat. 
 - Clastra davant el casal limitada pel casal, el celler, 
dependències auxiliars i una paret de tancament; amb pou; dues 
alzines centenàries i un fasser. 
 - Dependències auxiliars: cos de planta rectangular adossat al 
casal amb aiguavés vessant a la façana lateral. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Façana de pedra viva. 
Sostre de taulons de fusta a escaire al frontis. Coberta de teula. 
 - Celler: murs de pedra i terra. Diafragma de dos arc geminats. 
Sostre de bigues de fusta. Coberta de teula. 
 - Clastra amb trespol de macs emmarcats amb faixes de pedra 
viva. 
 - Dependències auxiliars: murs de pedra i terra (qualcun amb 
contraforts). Sostre de bigues de fusta. Coberta de teula. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva. 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, S. XVII-XIX. 
 Frontis: 
 - Façana principal: composició simètrica. Paredat de carreus 
vists amb junta ampla. 
  - Ràfec de teula volada. 
 - Façana lateral (ala dreta): paredat de carreus amb junta 
ampla tret del pis que és revestit de calç. 
  - Ràfec de teula volada. 
 - Façana posterior: paredat amb revestiment de calç. 
  - Ràfec de doble teula. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal: rodó amb carcanyol. Brancals d'una peça. 
Dovellam progressiu des de la clau a l'inici. Tot de pedra viva. 
Emmarcat amb junta de morter, a l'extrem dret de la façana 
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principal. 
 - Portal allindanat: llinda i brancals de pedra viva. 
 - Portal allindanat a la façana posterior. 
 Finestres: rectangulars en vertical. 
 - A la planta baixa: 
  - Finestres llargueres: llinda, brancals d'un peça, llises 
i ressortides, ampit motllurat de modilló (variant A), de pedra 
viva. Una a l'extrem esquerra de la façana principal, les altres 
dues a la façana lateral. 



CAN GARROVER 

 

Catàleg 2000 Realització   A.R.C.A. 

c. de sa Goleta, núm. 78 
 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS Prot.: A 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL Ref. Cad.: 7036731 

Clau: 007  I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 
  CENTRE URBÀ DE BINISSALEM   
 
 

 
 
 
 - A la planta noble: 
  - Finestra balconera: llinda, brancals de dues peces, 
ampit, tot llis i enrassat de pedra viva. Emmarcat amb junta de 
morter ressortida. A eix del portal principal. 
  - Finestres emmarcades en peces senceres de pedra viva 
llises i enrassades, emmarcat amb junta de morter ressortida. 
  - Finestres a la façana lateral. 
  - Diverses finestres, emmarcades en pedra viva, a la façana 
posterior. 
 Celler: 
 - Dos arcs geminats rodons sobre columna octogonal central amb 
capitell motllurat amb mòsses. Tot de pedra viva. 
 - Paredats de pedra i terra roja. 
 Corral: 
 - Cisterna amb coll circular i brancals rectangulars de pedra 
viva amb fustam que suporta la corriola. 
 Altres elements: els interiors poden no visitats poden 
conservar elements d'interès. 
 
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 tots els 
casals de Binissalem que pertanyen a la tipologia de possessió 
(vegeu estudi tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la 
resta d'edificis catalogats de la mateixa área i a més, forma un 
conjunt tipològic amb els edificis que tenen celler. 
 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 
laterals i frontals, canals, forma de la cisterna, etc. 
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6.- OBSERVACIONS: 
 És important conservar l'organització general amb les 
dependències auxiliars i el tancat per poder mantenir la tipologia 
de possessió. 
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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 tradicional, s. XIX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 Casa situada als afores del poble, a la cruïlla dels camins que 
duen a Can Julianoi i a l'Olla. Es troba situada a l'antic nucli de 
Robines. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Josep Villalonga Nicolau. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Casa i corral a la part posterior. Casa alineada amb el carrer 
de sa Goleta amb el que fa cap de cantó i adossada per la mitgera 
dreta, de planta rectangular de doble crugia, amb planta baixa i 
pis i coberta de dos aiguavessos amb vessant cap al frontis. 
 Façanes: frontis principal és de paredat de pedra en verd amb 
junta ampla, presenta la cantonera de carreus pedra viva amb junta 
mitjana. El ràfec és una cornisa plana i teula volada. Obertures: 
de composició simètrica; al centre de la planta baixa tenim el 
portal escarser de pedra amb llinda d'una peça i brancals de dues 
peces; sobre aquest portal es pot apreciar un arc de descàrrega. A 
cada costat del portal hi ha una finestra rectangular en vertical; 
la de la dreta té els brancals, llinda i ampit ressortit, tots 
llisos i de pedra; la de l'esquerra presenta una faixa d'emmarcat 
ressortit. Al pis, trobam tres finestres rectangulars en vertical 
idèntiques a la descrita al lateral dret de la planta baixa. Façana 
lateral: el paredat és de pedra en verd amb junta ampla al primer 
aiguavés i de marès al segon aiguavés. Obertures: gran proporció 
del massís sobre el buit, només presenta una obertura vertical al 
primer pis del segon aiguavés. 
 Corral: de reduïdes dimensions, té accés pel núm. 82 del carrer 
de sa Goleta. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
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8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població en el cas que fos 
declarat el present immoble Bé d'Interès Cultural o formàs part 
declarada d'una Àrea Historicoambiental. 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
11.- OBSERVACIONS:  
 Aquesta fitxa contempla la protecció de les façanes exteriors. 
Els interiors no s'han visitat. 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques: 
 - Casa de planta rectangular, dues crugies, dues plantes i dos 
aiguavessos amb vessant cap als frontis. 
 - Corral a la part posterior. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Coberta de teula. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva. 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, s. XIX. 
 Frontis: composició austera, simètrica i amb eixos verticals de 
les obertures. Paredat de pedra en verd vist. Cantonada de carreus 
de pedra viva amb junta mitjana. El ràfec és una cornisa plana 
seguida i teula volada. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal: llinda d'una peça amb forma d'arc escarser 
i brancals de dues peces. 
 Finestres: rectangulars en vertical. 
 - Finestres amb brancalades d'una peça, ampit llis i ressortit 
(variant D).  Altres elements: 
 
2.- ELEMENTS A SALVAGUARDAR: 
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 Tots els que li donen el seu valor tipològic i estilístic. 
 
3.- CONDICIONS D'UNITARIETAT: 
 
 A.- AMB L'ENTORN: forma un conjunt tipològic amb totes les 
cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer. 
 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 mateixas tècniques constructives. 
 - amb la mateixa dignitat d'execució. 
 - amb els estils dels detalls constructius: acabats de coberta, 
canals, etc. 
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6.- OBSERVACIONS: 
 - Baixants en mal estat. 
 - Posteriorment se li ha afegit una finestra —de proporcions 
adequades— amb tota la faixa d'emmarcat ressortit. 
 - Portal: l'element diferencial d'aquest tipus ve donat pel fet 
de tenir la llinda del portal en part polida, donant-li la forma 
d'arc d'escarser i en part sense desbastar la resta del bloc de 
pedra, quedant una espècie de carcanyol estrany. Això, i el tipus 
de paredat de la façana, podria explicar-se pel fet d'estar 
preparat per esser aterracat. 
 - Elements distorsionants: cablejat de serveis que passa pel 
mig de la façana. 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 Antigament fou anomenat com molí de Can Pere Antoni. 
  
2.- AUTORIA: 
  
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 Situat als afores del poble, a la cruïlla del carrer de sa 
Goleta, l'Olla i el camí de Can Julianoi. Es situa al nucli 
originari de Robines. 
  
5.- PROPIETAT: 
 Catalina Moyà Salom.  
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Molí fariner: edificació situada a un cap de cantó i adossat 
per la part posterior, amb el frontis reculat respecte del carrer. 
L'edificació consta d'una torre cilíndrica i casa del moliner de 
planta quadrada i d'una sola planta. La torre és troba centrada 
respecte de la casa del moliner. 
  Façanes: el paredat de tota l'edificació és de pedra en verd. 
El lateral dret de la façana principal de la casa del moliner 
presenta una escala d'accés a l'envelador de dos trams amb escalons 
de grans lloses de pedra; cal significar que els primers escalons 
del primer tram han desaparegut. Obertures: al centre de la façana 
principal  tenim un portal allindanat de pedra, amb llinda i 
llindar d'una peça i brancals de dues peces. A l'esquerra, trobam 
una finestra apaïsada de factura recent. La façana lateral presenta 
un portal allindanat de pedra amb llinda i llindar d'una peça, 
brancals de dues peces i una finestra rectagular en vertical, la 
qual presenta brancals, ampit ressortit i llinda de pedra, tots 
llisos. La torre té un portal de pedra allindanat amb sortida a 
l'envelador i a la part superior, dos finestrons amb brancals, 
ampit i llinda de pedra. 
 Interiors: no s'han pogut visitar.  
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
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8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: molí de vent fariner i casa del moliner. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adeqüació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població en el cas que fos 
declarat el present immoble Bé d'Interès Cultural o formàs part 
declarada d'una Àrea Historicoambiental. 
  
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 G. Martí, 1978: 196. 
 
11.- OBSERVACIONS: 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques: 
 - Tipològicament és un molí amb casa de moliner, de planta 
quadrada, una planta, terrassa (com a envelador) i torre 
cilíndrica. Probablement (no s'ha pogut visitar) l'interior 
presenti una planta en tres voltes i una escala de caragol a la 
torre. 
 Constructives: 
 - Murs de pedra en verd.  
 - Cantonades de pedra viva. 
 - Obertures amb brancalades de pedra viva. 
 Característiques estilístiques bàsiques:  
 Obertures allindanades. 
 Portals: dos a la casa i l'altre a la sortida de la torre a 
l'envelador. 
 Finestra rectangular en vertical. 
 Finestrons a la part alta de la torre. 
 Altres elements: 
 Escala de dos trams sense barana formant part del mur de la 
casa amb els graons de pedra viva que volen al primer tram. 
 
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 amb la resta de molins 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. 
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 - amb els estils dels detalls constructius: acabats de 
cobertes, canals, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - Elements distorsionats: Finestra apaïsada i, per tant, 
tipològicament incorrecta. Eliminació dels primers graons de 
l'escala. 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 Casa documentada al Cadastre de 1685 que pertanyia a l'honor 
Joan Bestard `Bombarda', valorada en 570 lliures. A mitjan s. 
XVIII, la seva néta es casà amb Llorenç Moià i Lladó. Els seus 
successors foren els hereus d'aquesta casa fins fa unes dècades, 
quan Can Moià fou venut a l'actual família propietària.  
 
2.- AUTORIA: 
  
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional, s. XVII-XIX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 Casa situada en el vell nucli de Robines, el qual forma un 
conjunt urbanístic excepcional. El seu portal forà en el final del 
carrer de sa Goleta constitueix una important fita visual. En el 
carrer de sa Goleta es troben cases catalogades com Can Julianoi, 
Can Biscaí o Can Garrover.  
 
5.- PROPIETAT: 
 Maria Moià Pons. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Conjunt format per casa, celler, hort i dependències auxiliars. 
Tot el conjunt està tancat per una paret en verd amb esquena d'ase 
i s'hi accedeix per un portal forà allindanat amb brancalades de 
pedra viva i capcimat per una cornisa ressortida de marès, coronada 
per motius curvilinis amb un pinacle amb bolla en el centre. 
Organització dels elements: el portal forà condueix a partir d'un 
pas enllosat —a l'esquerre del qual hi ha un petit hort— a la 
carrera, la qual avui és enllosada i tancada per la casa, el celler 
—ambdós alineats amb el pas d'accés—, i les dependències auxiliars. 
A la dreta d'aquesta carrera, trobam una paret que comunica amb un 
gran hort mitjançant un portal allindanat amb llinda i brancals de 
carreus de pedra viva i coronat per motius curvilinis. Cal destacar 
just abans de l'entrada a la carrera i adossat al capcer de la 
casa, un coll de cisterna en forma quadrangular de grans peces 
obrades de pedra viva, ressortides i motllurades a la part 
superior, que presenten el tronc i el capcim formats per grans 
peces rectangulars de pedra viva amb una mòssa curvilínia que 
suporta la corriola. La casa és de dues plantes i dos aiguavessos —
el segon, de menor alçària— amb vessant cap al frontis.  
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 Façanes: el frontis principal presenta sòcol de carreus de 
pedra viva amb junta ampla i la resta de paredat és enllestit de 
calç i terra, exceptuant el terç superior que és de carreuó vist. 
Obertures: a la planta baixa, portal principal rodó amb carcanyol, 
brancals d'una sola peca i dovelles d'amplària progressiva, tot de 
pedra viva, i una finestra a l'esquerre amb ampit ressortit i 
motllurat de pedra viva; en el pis, tres finestres petites, la 
central amb ampit llis ressortit i les dels extrems amb brancals 
d'una sola peça i ampits ressortits i motllurats de pedra viva. 
Totes les finestres presenten la proporció mallorquina rectangular 
en vertical. El ràfec és una filada de caps de teules girades i 
teulada.  
 Interiors: conserven un arc d'ansa-paner de marès amb capitells 
motllurats que separa les dues crugies, bigam de taulons a escaire 
del frontis i una escala de dos trams a escaire, situada a la dreta 
de la primera crugia amb barana de fusta i graons motllurats de 
pedra viva, de la qual destaca el llit folrat per filades de 
carreus de pedra amb junta ampla. 



CAN CARRETER 

 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 
 I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 

c. de sa Goleta, núm. 66 
Prot.: A 

Ref. Cad.: 7036727 
Clau: 010 

  CENTRE URBÀ DE BINISSALEM   
 
 

 
 
  
 Celler: presenta façana de tres plantes i dos aiguavessos —el 
segon d'una sola planta— amb vessant cap al frontis. El frontis és 
de carreus de pedra viva amb junta ampla i la resta de paredat és 
de carreuó vist, sense aterracar. Obertures: a la planta baixa, 
porta de celler allindanada amb llinda d'una sola peça i brancals 
de pedra viva, situada a l'extrem dret del frontis, i una finestra 
amb ampit llis i ressortit de pedra viva; en el pis, finestra 
balconera central, a la dreta, finestra amb ampit enrasat i 
brancals de marès, i a l'esquerre del frontis, capelleta amb 
fornícula semicircular, de factura recent, encastada dins el 
parament amb una peanya ressortida de marès i tancada per vidre, on 
s'inserta una imatge de Sant Antoni, tot envoltat per una faixa de 
ciment amb el dovellam grafiat; en el porxo de dalt, tres 
finestrons apaïsats amb brancals d'una sola peça de marès. El ràfec 
és una cornisa motllurada de marès i teulada. Als interiors 
s'accedeix per una escala descendent de cinc graons de pedra. La 
planta és rectangular, de dues crugies separades per una arcuació 
de dos arcs rebaixats, un de pedra viva i l'altre de marès. El 
trespol és enllosat recentment de peces de marbre, el bigam de 
taulons a escaire del frontis i enfront de la porta del celler hi 
ha una gran xemeneia de factura recent. En els extrems de la segona 
crugia hi ha dos portalets allindanats amb cinc graons de pedra i 
cal destacar la conservació d'un petit balconet de fusta i dues 
bótes.  
 Hort: presenta pretensió de jardí per configurar-se a partir 
d'un pas central, format per grans peces de marès amb la junta 
ressortida per còdols encastats, que conflueix en un petit monument 
de pedra viva amb junta també ressortida que presenta coberta 
interior semicircular de marès on s'inserta l'escut de marès de la 
família Moià, tot capcimat per un acabament triangular amb uns 
pinacles amb bolles en els extrems i una flor de lis en el centre.   
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar i producció vinícola. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població en el cas que fos 
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declarat el present immoble Bé d'Interès Cultural o formàs part 
declarada d'una Àrea Historicoambiental. 
  
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 A. Pascual, 1997: 138, il l.: 140. 
 
11.- OBSERVACIONS: 
 A l'entrada de la carrera s'observa una gran llosa amb la 
inscripció: "sepultura del prevere N D Yoal Bal LA Prevere mori als 
12 mars 1765". La present casa també és coneguda com Can Moià. 
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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, aïllada, de dues crugies, dues i 
tres plantes a la primera crugia; una planta a la segona crugia, 
dos aiguavessos amb vessant cap al frontis, i l'escala és a la 
primera crugia. 
 - Celler de planta rectangular, de dues crugies, integrat amb 
la casa, a la part dreta en el semisoterrani. 
 - Carrera. 
 - Dependències auxiliars. 
 - Horts. Un de petit, lateral al frontis amb cisterna, i un de 
gran enfront del frontis amb la carrera enmig. 
 Constructives: 
 Casa: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Façana de carreus de pedra 
viva (possiblement per a cobrir amb aterracat de terra), mur 
intermedi amb arc, forjat de bigues de fusta a escaire del frontis 
i coberta de teula. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva. 
 Celler: mur intermedi amb dos grans arcs.  
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, s. XVII-XIX. 
 Frontis: 
 - Façana principal de la casa: composició austera, asimètrica. 
Paredat de pedra viva en verd enllestit de calç i terra. Sòcol de 
carreus vists de pedra viva amb junta ampla. Terç superior de 
carreuó vist. 
 - Façana del celler: composició simètrica i amb eixos verticals 
de les obertures. Paredat de carreus vists de pedra viva amb junta 
ampla. 
 - El ràfec del casal és una filada de caps de teula girada i 
teula volada. 
 - El ràfec del celler és una cornisa motllurada de marès i 
teula volada. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal: rodó amb carcanyols, brancalades amples 
d'una peça, dovelles grans progressives des de la clau a l'inici i 
amb molt de regràs, tot de pedra viva. 
 - Portal del celler: allindanat, llinda d'una peça i 
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brancalades, tot de pedra viva. 
 Finestres: rectangulars en vertical, exceptuant els finestrons 
apaïsats. 
 Finestres de la casa: 
 - A la planta baixa: finestra amb llinda, brancals i ampit 
motllurat, tot de pedra viva. 
 - A la planta pis: 
  - Finestres amb llinda i brancals d'una peça, ampit 
motllurat de modilló (variant A), tot de pedra viva. 
  - Finestra amb ampit llis ressortit (variant B) de pedra 
viva, emmarcada amb ciment. 
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 Finestres del celler: 
 - A la planta baixa: finestra amb llinda, brancals i ampit llis 
ressortit (variant D). 
 - A la planta pis: 
  - Finestra balconera central amb llinda i brancals de 
ciment, ampit llis i estret de pedra viva. 
  - Finestra amb llinda, brancals i ampit enrasat de marès 
(variant C). 
 - A la planta porxo: finestrons emmarcats amb peces senceres de 
marès.  
 Interiors: 
 Casa: 
 - Arc intermedi d'ansa-paner de marès amb capitells motllurats. 
 - Escala de dos trams a escaire, graons motllurats de pedra 
viva, llit d'escala de carreus de pedra viva amb junta ampla i 
barana de fusta. 
 Celler: 
 - Dos arcs intermedis de mig punt rebaixats, un de pedra viva i 
l'altre de marès. 
 - Petit balconet de fusta. 
 - Aixeta. 
 Horts: 
 - Pas central format per grans peces de marès amb junta 
ressaltada per còdols encastats. 
 - Petit monument de pedra viva amb junta ressortida, escut de 
marès de la família Moià, pinacles amb bolles i flor de lis al 
centre. 
 Altres elements:  
 - Capelleta encastada dins el parament amb una peanya 
ressortida de marès i tancada per vidre. Emmarcada per faixa de 
ciment amb dovellam grafiat. 
 - Element singular en forma de capella amb escut que remata el 
pas central del gran hort. 
 - Element de capcim del portal d'entrada al recinte i del 
portal que comunica la carrera amb l'hort gran. 
 - Dues bótes al celler. 
  
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 totes les 
cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
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tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer i a més, forma un conjunt 
tipològic amb els edificis que tenen celler. 
 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 
laterals i frontal, canals, forma de la cisterna, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 Elements distorsionants:  
 - Cablejat de servei que passa enmig de la façana. 
 - El trespol del celler, enllosat de peces de marbre, és de 
factura recent. 
 - La gran xemeneia del celler és de factura recent. 
   



CAN CARRETER 
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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 tradicional, s. XIX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 Casa situada al carrer de sa Goleta, el qual es va urbanitzar a 
partir de 1859 sobre el camp de "El Palmer", unint l'antiga plaça 
del Metge Borràs amb el nucli de Robines, antic llogueret originari 
de l'actual vila de Binissalem. Fa cantonada amb un brancal del 
carrer de Selva que servia per comunicar el carrer de sa Goleta amb 
l'antic camí del Pou Poal, així com amb el camí de Lloseta i Selva. 
És veïna de "Ca sa Teulera" (c. Selva núm. 37), també catalogada. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Maria Martí Martí. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Casa i corral posterior. La casa és alineada al carrer de sa 
Goleta fa cap de cantó amb el carrer de Selva. Presenta mitgera 
lateral dreta, planta rectangular de doble crugia, planta baixa i 
primer pis, i coberta de dos aiguavessos amb vessant cap al 
frontis.  
 Façanes: El frontis principal és paredat de pedra en verd amb 
cantonada de carreus de pedra escairats amb junta fina. El ràfec  
és una de cornisa plana, canaló i teula volada. Obertures: de 
composició simètrica, al centre de la planta baixa tenim el portal 
escarser de pedra amb brancals de dues peces i llinda d'una peça, i 
a ambdós costats, una finestra rectangular en vertical que presenta 
ampit ressortit, brancals i llinda de pedra sense motllures i d'una 
peça. A la planta pis hi ha tres finestres rectangulars en 
vertical, amb ampits ressortis, brancals i llindes de pedra, llisos 
i d'una peça. Façana lateral de paredat de pedra en verd amb junta 
ampla. A la planta baixa hi ha una finestra rectangular en vertical 
de factura recent. 
 Corral: de reduïdes dimensions, té accés pel carrer de Selva a 
través d'una portassa de pedra d'arc rodó. En part es troba 
colonitzat per dependències auxiliars de construcció recent.  
 
7.- INTERVENCIONS: 
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 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
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9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adeqüació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població en el cas que fos 
declarat el present immoble Bé d'Interès Cultural o formàs part 
declarada d'una Àrea Historicoambiental. 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
11.- OBSERVACIONS: 
 El corral té sortida pel carrer de Selva. 
 Aquesta fitxa contempla la protecció de les façanes exteriors. 
Els interiors no s'han visitat. 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques: 
 - Casa de planta rectangular, dues crugies, dues plantes i dos 
aiguavessos amb vessant cap als frontis. Fa cantonada. 
 - Corral a la part posterior. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Coberta de teula. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva. 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, s. XIX. 
 Façanes: 
 - Frontis: composició austera, simètrica i amb eixos verticals 
de les obertures. Paredat de pedra en verd vist. Cantonada de 
carreus escairats amb junta fina. 
 - Ràfec: cornisa plana seguida, canaló i teula volada. 
 - Façana lateral: paredat de pedra en verd amb junta ampla. 
 Obertures: 
 Portals: 
  - Portal principal: allindanat amb llinda d'una peça amb 
forma de d'arc escarser, brancals de dues peces, de pedra viva. 
 Finestres: rectangulars en vertical. 
  - A la planta baixa: llargueres amb llinda, brancals i 
ampit llis ressortit (variant D). Tot emmarcat per una faixa fina 
blanca. 
  - A la planta pis: llinda, brancals i ampit llis ressortit 
(variant D). A l'eix de les obertures inferiors. 
 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 totes les 
cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer. 
 B.- DINS L'EDIFICI:  
 
4.- JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 
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 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 
cobertes, canals, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa pel 
bell mig de la façana. Dependències auxiliars de factura recent al 
corral. 



CAN MOETA 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 
 I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 

c. de Selva, núm. 37 
Prot.: B 

Ref. Cad.: 6841947 
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
  
2.- AUTORIA: 
  
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional, s. XIX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 Situada als afores del poble, en la cruïlla del carrer de 
Selva, el camí de Lloseta-Selva i l'antic camí que duia al Pou 
Poal. Es tracta d'una àrea urbanitzada, bàsicament, al s. XIX. És 
veïna de Cas Sereno (c. de Selva núm. 31) Can Ganxa (c. de Selva 
núm. 29) i de Can Moeta (c. de sa Goleta núm. 21.) també 
catalogades. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Joan Coll Frau.  
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Casa i dependència auxiliar adossada a l'esquerra amb corral. 
Casa alineada amb el carrer, de planta rectangular de doble crugia, 
planta baixa i primer pis i coberta de dos aiguavessos amb vessant 
cap al frontis. 
 Façanes: el frontis de la casa presenta un paredat de pedra en 
verd amb junta ampla. El ràfec és una cornisa plana de lloses de 
marès i teula volada. Obertures: de composició simètrica, a la 
planta baixa trobam, al centre, un portal escarser amb llinda de 
marès, brancals de tres peces i llindar de pedra. Situades a cada 
costat del portal hi ha una finestra rectangular en vertical que 
presenta un ampit ressortit de pedra, brancals i llinda de marès 
sense moltllures. A la planta pis trobam tres finestres idèntiques 
a les ja esmentades a la planta baixa. Les façanes laterals són de 
carreus de marès a nivell del primer pis, sense obertures. 
 Dependència auxiliar: porxo de teula de grans dimensions, fet 
de pilastres de peces de pedra de tipologia molt rudimentària, que 
sembla —pel malnom de la casa— que es podria correspondre amb una 
antiga teulera. S'accedeix des del carrer per una portassa amb una 
llinda de fusta molt rudimentària. 
  
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
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8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar i activitat preindustrial. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
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9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població en el cas que fos 
declarat el present immoble Bé d'Interès Cultural o formàs part 
declarada d'una Àrea Historicoambiental. 
  
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
11.- OBSERVACIONS: 
  El solar de la casa és delimitat pel seu extrem nord per 
l'antiga síquia que duia aigua del Pou Poal. Aquesta casa també és 
coneguda com Ca sa Bovera. 
 Al no haver accedit a l'habitage no sabem si encara manté el 
corral, però per la tipologia d'habitatge es sospita que a la part 
posterior hi ha d'haver un corral.  
 Aquesta fitxa contempla la protecció de les façanes. Els 
interiors no s'han visitat. 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: conjunt format per: 
 Volumètriques i urbanístiques: 
 - Casa de planta rectangular, dues crugies, dues plantes i dos 
aiguavessos amb vessant cap als frontis. Entre mitgeres. 
 - Dependències auxiliars: una planta adossada (porxo) a 
l'esquerra de la façana. 
 - Corral a la part posterior (molt probablament). 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra (mitgeres superiors de 
marés). Coberta de teula. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva i marès. 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, s. XIX. 
 Frontis: 
 - Composició austera, simètrica i amb eixos verticals de les 
obertures. Paredat de pedra i terra. 
 - Ràfec: cornisa de lloses de marès i teula volada. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal: allindanat amb llinda d'una peça en forma 
de d'arc escarser, brancals de tres peces. 
 - Portassa: allindanada amb llinda rudimentària de fusta. Accés 
al porxo (dependència auxiliar). 
 Finestres: rectangulars en vertical. 
  - Finestres: llinda, brancals d'una peça, ampit llis ressortit 
(variant D). Una té l'ampit més estret. 
 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 totes les 
cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer. 
 B.- DINS L'EDIFICI: tot el conjunt forma una unitat. 
 
4.- JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 
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 Si es compleix tot l'anterior, no cal. 
 
5.- CONDICIONS DE DIGNITAT A L'EXECUCIÓ: 
 El sistema constructiu, els material 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, 
canals, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 



CA SA TEULERA 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 Amb la casa veïna (c. de Selva, núm. 29) formaven d'antic una 
sola unitat.  
 
2.- AUTORIA: 
  
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional, s. XIX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 Situada al final del carrer de Selva, a la cruïlla dels camins 
que duen a Selva i al Pou Poal. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Joan Lladó Guasp. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Casa i corral a la part posterior, entre mitgeres, alineada al 
carrer, de planta rectangular de doble crugia, planta baixa, primer 
pis i porxos, amb coberta de d'un aiguavés amb vessant cap al 
frontis. 
 Façana principal: paredat de pedra en verd amb junta ampla. 
Aquesta façana amb la casa veïna (c. de Selva núm 29) formaven una 
sola façana, conservant encara la unitat estilística. El ràfec 
consta de cornisa, teula volada i canal de zinc. Obertures: als 
eixos de les verticals, a la planta baixa tenim un portal rodó amb 
carcanyol amb llindar de pedra, brancals de carreuó i dovelles de 
marès amb molt de regràs; una finestra de proporció rectangular en 
vertical amb ampit ressortit de pedra sense motllurar. Al primer 
pis hi ha dues finestres rectangulars en vertical que  presenten 
ampit, brancals i llinda de marès, enrasades i sense motllurar. Al 
porxo trobam dos òculs en forma d'ulls de bou emmarcats amb peces 
de marès.  
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: habitatge famililiar. 
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9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adeqüació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983 segons R. D. 828/1983.  
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
  
11.- OBSERVACIONS: 
 Aquesta fitxa contempla la protecció de la façana exterior. Els 
interiors no s'han visitat. 
 Aquesta façana amb la de la casa veïna (c. de Selva núm 29) 
formaven una sola façana, conservant encara la unitat estilística. 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques: 
 - Casa de planta rectangular, de dues crugies, tres plantes, un 
aiguavés amb vessant cap als frontis i entre mitgeres. 
 - Corral a la part posterior. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Coberta de teula. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva i marès. 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, s. XIX. 
 Frontis: 
 Conserva la unitat estilística amb la casa veïna (abans eren la 
mateixa casa). Composició austera i simètrica, amb eixos verticals 
de les obertures. Paredat en verd sense revestiment. Domini del 
massís respecte de les obertures. 
 - Ràfec: cornisa i teula volada. Continuació del ràfec de la 
casa veïna. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal rodó: carcanyol i brancals de carreuó, 
dovellam amb molt de regràs. 
 Finestres: rectangulars en vertical (a excepció dels òculs). 
 - A la planta baixa: finestra amb llinda, brancals de dues 
peces, ampit llis i ressortit (variant D), de pedra viva. 
 - A la planta pis: finestres emmarcades amb peces llises i 
enrasades, de marès. (variant C). Identíques a les de la casa 
veïna. 
 - A la planta porxo: ulls de bou emmarcats amb peces 
rectangulars 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 conjunt tipológic unitari amb la casa 
veïna (núm. 29) amb la qual comparteix façana. A més forma un 
conjunt tipològic amb totes les cases de Binissalem que pertanyen 
al mateix tipus (vegeu estudi tipològic); també forma un conjunt 
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ambiental amb la resta d'edificis catalogats del mateix carrer. 
 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 
laterals i frontals, canals, etc. 
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6.- OBSERVACIONS: 
 - Aquestes directrius són comunes a la present fitxa i a la 
fixa núm. 014, ja que ambdues formen una sola unitat estilística 
per tenir una façana comú. Totes les intervencions a la façana 
hauran de respectar la unitat estilística. 
 - Les finestres de la planta baixa són de factura posterior. 
Les dues més petites tenen, no obstant això, les proporcions 
adients amb relació a les del primer pis. La més allargada, en 
relació a les altres, és de majors dimensions. 
 - Elements distorsionants: el cablejat de servei passa pel bell 
mig de la façana.  
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 Amb la casa veïna (c. de Selva núm, 31) formaven d'antic una 
sola unitat.  
 
2.- AUTORIA: 
 
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional, s. XIX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 Situada al final del carrer de Selva, es troba a la cruïlla 
dels camins que duen a Selva i al Pou Poal.  
 
5.- PROPIETAT: 
 Guillem Rosselló Borràs. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Casa i corral posterior. La casa es troba entre mitgeres, 
alineada al carrer, de planta rectangular de doble crugia, planta 
baixa, primer pis i porxos, amb coberta d'un aiguavés amb vessant 
cap al frontis. 
 Façana principal: paredat de pedra en verd amb junta ampla. 
Aquesta façana amb la de casa veïna (c. de Selva, núm. 31) formaven 
una sola façana, conservant encara la unitat estilística. El ràfec 
és una cornisa, teula volada i canal de zinc. Obertures: de 
composició simètrica, excepte a la planta baixa on tenim un portal 
allindanat amb brancals de pedra; i a ambdós costats, hi ha una 
finestra rectangular en vertical amb ampits de pedra ressortits; al 
lateral esquerre trobam un petit finestró rectangular amb esplandit 
cap a l'exterior. Al primer pis hi ha dues finestres rectangulars 
en vertical que presenten ampit, brancals i llinda de marès, 
enrasades i sense motllurar. Al porxo, trobam dos òculs en forma 
d'ulls de bou emmarcats amb peces de marès. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
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9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adeqüació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983 segons el R. D. 828/1983. 
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10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
11.- OBSERVACIONS: 
 Aquesta fitxa contempla la protecció de la façana exterior. Els 
interiors no s'han visitat. 
 Aquesta façana amb la de la casa veïna (c. de Selva, núm. 31) 
formaven una sola unitat, conservant encara la unitat estilística. 
 A la façana i a sobre del portal hi ha restes d'una llinda 
d'arc escarser, que sembla anterior al citat portal. 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques: 
 - Casa de planta rectangular, dues crugies, tres plantes i un 
aiguavés amb vessant cap als frontis. Entre mitgeres. 
 - Corral a la part posterior. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Coberta de teula. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva i marès. 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, s. XIX. 
 Frontis: conserva la unitat estilística amb la casa veïna 
(abans eren la mateixa casa). Composició austera i simètrica, amb 
eixos verticals de les obertures al primer pis i porxos. Paredat en 
verd sense revestiment. Domini del massís respecte de les 
obertures. 
 - Ràfec: consisteix en una cornisa i teula volada. Continuació 
del ràfec de la casa veïna. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal allindanat (malgrat hi ha restes d'una llinda d'arc 
escarser a la paret, que sembla anterior). 
 Finestres: rectangulars en vertical (a excepció del finestró i 
òculs). 
 - A la planta baixa: finestres amb ampit de pedra llis i 
ressortit (variant D), que semblen posteriors a la façana original. 
Finestró rectangular. 
 - A la planta pis: finestres emmarcades amb peces llises i 
enrasades de marès (variant C). Idèntiques a les de la casa veïna. 
 - A la planta porxo: òculs emmarcats en peces rectangulars de 
marès a l'eix de les finestres de la planta pis. Idèntics als de la 
casa veïna. 
 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 unitari amb la 
casa veïna (núm. 31) al compartir la façana. A més forma un conjunt 
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tipològic amb totes les cases de Binissalem que pertanyen al mateix 
tipus (vegeu estudi tipològic); també forma un conjunt ambiental 
amb la resta d'edificis catalogats del mateix carrer. 
 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, 
canals, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - Aquestes directrius són comunes a la present fitxa i a la 
fitxa núm. 013, ja que ambdues formen una sola unitat estilística 
per tenir una façana comú. Totes les intervencions a la façana 
hauran de respectar la unitat estilística. 
 - Les finestres de la planta baixa són de factura posterior. 
Les dues més petites tenen, no obstant això, les proporcions 
adients en relació a les del primer pis. La més allargada, en 
relació a les altres, és de majors dimensions. 
 - Elements distorsionants: el cablejat de servei passa pel bell 
mig de la façana.  
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 A principi del s. XVIII les cases ja existien. El casal rep el 
nom d'un popular metge de Binissalem descendent de la família 
Borràs, Jaume Pons Cerdà (1898-1972). L'actual distribució és fruit 
d'una reforma del segle XIX. Celler i cups desaparegueren 
probablement en una reforma del s. XX. 
 
2.- AUTORIA: 
  
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional, s. XVIII, s. XIX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 El casal es troba en un cap de cantó amb el c. de sa Goleta que 
va cap a Robines. El seu frontis forma part de la plaça a la qual 
dóna nom i que, amb altres edificis també catalogats com la casa 
núm. 4 de la mateixa plaça formen un conjunt d'alt valor 
arquitectònic, donant gran i peculiar fesomia a la plaça; a més, es 
troba a la mateixa illeta que altres importants edificis com Can 
Moià, Can Biscaí i Can Garrover, tots catalogats. El mur de 
tancament de l'hort del casal accentua i ennobleix el c. de 
s'Aigua. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Siegfried i Monika Barthelmeb. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Conjunt format per casal, possibles restes d'un antic celler, 
dependències auxiliars, antic corral, avui pati i hort. El casal és 
de planta irregular amb forma de T invertida, de tres plantes i 
tres aiguavessos amb vessants cap al frontis, cap a la façana del 
c. Goleta i cap al pati. Organització dels elements: el conjunt 
d'edificacions presenten un buc en forma de C envoltant un pati. 
Tota la resta de la parcel la és un hort; avui, en part, jardí que 
se situa a la dreta de les edificacions. El casal fa cap de cantó 
amb el c. de sa Goleta, és alineat al carrer i presenta un tancat 
d'hort alineat al c. de s'Aigua. 
 Façanes: el frontis presenta la distribució simètrica de les 
obertures i estratificació en alçària; a la planta baixa hi ha un 
sòcol de pedra viva i una faixa ressortida de pedra viva a la 
separació de planta baixa i la resta; tot és enllestit d'un arenat 
amb grafiat de cantons amb alguns descrostats a la planta baixa que 
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deixen veure part dels carreus de pedra viva; la cantonera de 
l'esquerra és rodona i la de la dreta, és de carreus de pedra viva, 
excepte a la tercera planta que és de marès. El ràfec és una 
cornisa motllurada amb bastanta volada, canal de zinc i teulada. 
Obertures: a la planta baixa, el portal d'accés és molt rebaixat i 
dues finestres amb els ampits ressortits sense motllurar; la planta 
noble presenta un balcó central amb la volada de pedra i ferros del 
XIX; la porta balconera és rebaixada i presenta un guardapols 
motllurat; a cada costat del balcó hi ha una finestra balconera amb 
els mateixos ferros i llindes rebaixades; el porxo presenta tres 
finestrons apaïsats i octogonals; totes les brancalades de les 
obertures són de pedra viva i ressortides. La façana del c. Goleta 
presenta igual 
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enllestit, sòcol, i mateixa distribució que el frontis, de tres 
obertures per planta, amb la faixa ressortida de marès; a la planta 
baixa hi ha una portassa d'arc d'ansa-paner i dues finestres; la 
portassa presenta els brancals de pedra viva i l'arc de marès, i, 
les finestres presenten els ampits i la part inferior dels brancals 
de pedra, mentre que la resta és de marès; les obertures del primer 
pis i del porxo repeteixen el mateix que el frontis, en nombre de 
tres, però, amb les brancalades de marès. 
 Interiors: la distribució de la planta es correspon a la 
tipologia B. El cos principal presenta dues crugies a la dreta i 
tres a la part esquerra i una altra crugia allargada i a escaire 
del carrer a la part posterior que s'obre cap al pati. A l'entrada, 
destaca a la separació de les dues primeres crugies, un arc d'ansa-
paner sobre pilastres, embiaixat cap al pati, tot de pedra viva i 
amb els capitells motllurats; dues cambres a esquerra i dreta de la 
primera crugia, tot trespolat de rajola de pols, quadrada a 
l'entrada, i hexagonal a les cambres, i el sostrat és de taulons a 
escaire del carrer. De la segona crugia, a l'esquerra, hi ha un 
portal escarser amb motllures de guix, que s'obre a una habitació 
tancada d'on arrenca l'escala a la catalana, la qual té 
l'arrambador amb ferros del XIX. La cuina es troba a la dreta de la 
segona crugia i la tercera crugia allargada que s'obre al pati és 
un menjador. El pis conserva la distribució clàssica noucentista. 
 Celler: cal esmentar les possibles restes d'un antic celler 
situat a la tercera crugia de la part esquerra del casal que 
presenta entrada per la portassa del c. de sa Goleta; és un buc 
d'una sola planta de gran alçada sostrat de taulons sense escairar 
i el vessant cap al pati. 
 Corral: és trespolat de grans còdols i presenta tres colls de 
cisterna, un d'aïllat a l'actual pati, amb basament rectangular de 
grans peces de pedra viva, i, el coll hexagonal, motllurat a la 
part superior, de pedra viva i brancals de ferro ornats amb la data 
"1888", i altres dos colls que es corresponen a una única cisterna 
situats en uns dels caires del pati: un a planta baixa i l'altre a 
un balcó seguit del primer pis. La cisterna duu la data de "1858" 
inscrita en els ferros que sostenen la corriola. 
 Hort: l'antic hort és avui en part, un jardí. Destaca la 
presència d'un fasser i algunes alzines a més del mur que el tanca 
pel c. de s'Aigua, que és de paret en verd acabada en esquena d'ase 
d'una alçada d'uns 230 cm aproximadament. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
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8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar i producció vinícola. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt Historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983 segons R. D. 828/1983. 
  
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 A. Pascual, 1997: 137-138; il l. 137, 140, 179. G. Martí, 1989: 
il l. 181. 
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11.- OBSERVACIONS: 
 Cal fer constar la recent compra de l'immoble per alemanys; el 
seu assessor és Arnaldo Ordinas Orfila de Palma; el projecte de 
rehabilitació de l'edifici és de Rafael Balaguer, arquitecte. 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques: conjunt format per: 
 - Casal de planta irregular amb forma de T invertida, de dues 
crugies a la dreta, tres crugies a l'esquerra i una a escaire a la 
part posterior; de tres plantes i de tres aiguavessos amb vessant 
cap al frontis i cap al corral; de tres plantes amb escala a la 
segona crugia. Tipologia B. 
 - Restes d'antic celler d'una planta i doble alçària. Vessant 
cap al corral. 
 - Corral, avui pati, amb tres colls de cisterna. 
 - Dependències auxiliars. 
 - Hort, en part jardí amb un fasser i alzines. 
 Constructives: 
 - Edifici de pedra i terra. Façana de murs de carreus de pedra 
viva aterracat amb morter de calç. Mur intermig amb arc. Forjat de 
bigues de fusta a escaire del frontis. Al celler no són a escaire. 
 - Trespol amb rajola de pols quadrada a l'entrada i hexagonal a 
les cambres. Trespol del corral de grans còdols. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva i marès.  
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, s. XVIII, XIX. 
 Façanes: 
 - Façana principal: de composició simètrica amb eixos verticals 
de les obertures. Paredats de carreus de pedra viva amb aterracats 
color ocre amb grafiat de cantons, el terç inferior de color més 
obscur. Sòcol de lloses de pedra viva. Faixa ressortida de pedra 
viva a nivell del forjat de la planta noble. Cantonera dreta de 
carreus excepte el terç superior que és de marès. Cantonera 
esquerra arrodonida. 
 - Façana lateral: mateixa composició, enllestit i sòcol que la 
façana principal. Faixa ressortida de marès entre planta baixa i 
planta pis. 
 - El ràfec és una cornisa motllurada d'ampla volada i teula 
volada. 
 - Balcons: balcons centrals amb la volada motllurada a nivell 
de la faixa de la façana; són de pedra viva amb barana de ferro del 
s. XIX. Situats un a la façana principal i l'altre a la lateral. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal amb llinda d'una peça amb forma d'arc 
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rebaixat, brancalades d'una peça sobre sòcol ressortit; tot de 
pedra viva. 
 - Portassa auxiliar amb arc d'ansa-paner de marès sobre 
brancalades de pedra viva situat a la façana lateral, el qual dóna 
accés al celler. 
 - Portes balconeres amb la llinda amb forma d'arc rebaixat, 
brancalades de dues peces; guardapols motllurat amb forma d'arc 
rebaixat sobre mènsules també motllurades; situat a l'eix del 
portal principal. Porta balconera amb les mateixes característiques 
però de marès, situada a la façana lateral 
 Finestres: rectangulars en vertical, excepte els finestrons. 
 - A la planta baixa i a la façana principal, finestres amb 
llinda i brancals llisos, l'ampit llis, ressortit (variant D). A la 
façana lateral, finestres amb la llinda i brancals de marès; la 
part inferior dels brancals i l'ampit és llis i ressortit, (variant 
D), de pedra viva. 
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 - A la planta noble, finestres balconeres amb la llinda amb 
forma d'arc escarser, brancalades d'una peça, l'ampit és la mateixa 
faixa que separa la planta pis de la resta. Les de la façana 
principal són de pedra viva i les de la façana lateral són de 
marès. 
 - A la planta porxo, finestrons apaïsats octogonals emmarcats 
amb peces senceres de pedra, situats a l'eix de les obertures 
inferiors. 
 Altres elements: 
 Interiors: 
 - Arc intermig d'ansa-paner de pedra viva sobre capitells 
motllurats. 
 - Escala a la catalana amb arrambador de ferro del s. XIX. 
 - Portal escarser amb motllures de guix a la segona crugia. 
 Corral: 
 - Un coll de cisterna aïllat, hexagonal i motllurat a la part 
superior i amb brancals de ferro ornats. Basament rectangular de 
grans peces de pedra viva. 
 - Dos colls d'una mateixa cisterna, un situat a la planta baixa 
i l'altre al balcó. 
 - Altres elements: dates de 1858 i 1888, cada una al braç de la 
corriola d'una cisterna. 
 
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 tots els 
casals de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt tipològic amb els edificis de 
Binissalem que tenen celler. 
 B.- DINS L'EDIFICI: tot el conjunt forma una unitat. 
 
4.- JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 
 Reparar el deteriorament dels baixos de la façana. 
 
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. 
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 - amb els estils dels detalls constructius: acabats de coberta 
laterals i frontals, canals, forma de la cisterna, 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: 
 Estam davant una casa resultat de l'addició de les diverses 
edificacions adjacents. De fet als planols de Binissalem de meitat 
del s. XVIII, el seu solar era ocupat per dues edificacions. El 
topònim `Jan' deriva del francès `Jean'. 
 
2.- AUTORIA: 
 
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 Casa situada a la plaça del Metge Borràs. Aquest espai fa el 
nom pel popular Jaume Pons i Cerdà (1898-1972) "Es Metge de Can 
Borràs", el qual tenia la seva casa al núm. 3 de la mateixa plaça 
(Can Borràs). Pel seu lateral dóna a l'antic camí de S'Aigua. A 
partir de 1859 s'urbanitzà el c. de sa Goleta unint l'esmentada 
plaça amb l'antic nucli de Robines. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Antònia Mateu Coll 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Conjunt de casa, celler amb cup i petit corral. La casa és 
alineada amb la Plaça del Metge Borràs i fa cap de cantó amb el 
camí de S'Aigua. Presenta planta en forma de L per addició al buc 
principal, de part de l'antic celler. El buc principal és de doble 
crugia, planta baixa i primer pis, amb coberta d'un aiguavés amb 
vessant cap al frontis. Organització dels elements: darrera del buc 
principal trobam el corral i part de l'antic celler, el qual també 
dóna al Camí de S'Aigua. 
 Façanes: la facana principal és paredat llis de carreus vists  
de pedra viva. El ràfec és en forma de cornisa de doble filada de 
lloses i teula volada. Obertures: de composició simètrica, a la 
planta baixa tenim al centre el portal rodó de pedra amb carcanyol, 
llindar, brancals d'una sola peça i dovellam. A cada costat del 
portal, una finestra rectangular en vertical, amb llinda, brancals 
i ampit ressortit de pedra sense motllures. A la planta pis, tres 
finestres rectangulars en vertical amb brancals i llinda de pedra 
d'una sola peça, amb ampits ressortits motllurats, excepte la del 
lateral esquerre que és llis. Façana lateral (camí de S'aigua): la 
part que es correspon al buc principal no presenta cap obertura i 
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destaca per tenir el paredat de pedra en verd.  
 Interiors: per mor de l'addició de diverses edificacions, la 
casa presenta una forma un tant irregular, essent destacable l'arc 
entre la primera i segona crugia que denota que antigament era 
l'accés a una dependència auxiliar. La primera crugia manté la 
distribució clàssica d'entrada amb cambres als costats. 
 Celler: el buc del celler és de planta rectangular, dues 
plantes i coberta de teula de dos aiguavessos amb vessant cap al 
frontis. Aquest buc es troba totalment reconvertit en un habitatge, 
només restant el cup. El frontis, presenta un paredat de pedra i 
terra, i és aterracat; composició asimètrica de les obertures, les 
quals són de proporcions rectangulars en vertical, també tenim una 
obertura (avui paredada) per un cup que evidencia el seu antic ús 
com a celler.  
 Corral: de reduïdes dimensions. 
  
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
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8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar i producció vinícola. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població.Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983 segons R. D. 828/1983. 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 A. Pascual, 1997: 30. 
  
11.- OBSERVACIONS:  
 Aquesta fitxa contempla la protecció de les façanes exteriors. 
La façana lateral dóna al camí de s'Aigua. 
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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 en forma de L, dues crugies, dues plantes i un 
aiguavés amb vessant cap al frontis. Fa cantonada. 
 - Celler (desaparegut com a tal), de planta rectangular, dues 
plantes, dos aiguavessos amb vessant cap al frontis. 
 - Corral a la part posterior. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra. Façana principal de carreus vists 
de pedra viva. Coberta de teula. 
 - Celler: murs de pedra i aterracat. Cup. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva. 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional. 
 Façanes: 
 - Frontis: composició austera, simètrica amb eixos verticals de 
les obertures. Paredat de carreus amb junta ampla. 
 - El ràfec: cornisa de doble filera de lloses i teula volada. 
 - Façana lateral: de pedra i terra. 
 - Façana del celler: composició austera, asimètrica, sense 
eixos verticals. Paredat de pedra, terra i aterracat. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal: rodó amb carcanyols, brancals d'un peça, 
dovelles d'amplària progressiva des de la clau a l'inici.  
 Finestres: 
 - A la planta baixa: finestra amb llinda, brancals d'una peça, 
ampit llis i ressortit (variant D). 
 - A la planta pis: finestres amb llinda i brancals d'una peça, 
dues amb ampit motllurat de modilló (variant A) i la tercera amb 
l'ampit llis i ressortit (variant D). 
 - Al celler: l'obertura quadrada típica de cup. Finestres de 
diferentes dimensions. 
 Altres elements:  
 
2.- ELEMENTS A SALVAGUARDAR: 
 Tots els que li donen el seu valor tipològic i estilístic. 
 
3.- CONDICIONS D'UNITARIETAT: 
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 A.- AMB L'ENTORN: forma un conjunt tipològic amb totes les 
cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer i a més, forma un conjunt 
tipològic amb els edificis que tenen celler. 
 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 
cobertes, 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 tradicional, s. XVII-XIX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT:  
 Situada en una illeta de petites proporcions i al límit de la 
zona declarada com a centre historicoartístic. Està envoltada per 
parcel les amb edificacions de caràcter popular amb l'excepció de 
Cal Metge Borràs que guaita sobre la plaça homònima. 
 
5.- PROPIETAT:  
 Antoni Vallés Pons. 
 
6.- DESCRIPCIÓ:  
 Conjunt format per casa, celler i corral. La parcel la té forma 
trapezoïdal, més llarga que ampla. Organització dels elements: casa 
i celler se situen als extrems separats pel corral. El costat 
esquerre de la parcel la mostra recorregut trencat mentre que els 
tres restants conformen façanes sobre els carrers de Robines, La 
Glòria i la plaça del Metge Borràs. Cada un d'aquests tres costats 
inclou un accés, si bé el frontis de la parcel la guaita sobre el 
carrer Robines. La casa alineada i fent cantonada consta de dues 
crugies i dos aiguavessos, planta baixa i pis. 
 Façanes: el frontis situat sobre el carrer de Robines queda 
delimitat a la seva banda dreta per pedres cantoneres, que al terç 
inferior i matant el caire inclouen una mòssa triangular de base 
motllurada i la data incisa de 1811. Amb paredat de pedra i terra 
amb enllestit de calç, està capcimat per cornisa de motllura simple 
i volada de caps de teula. Obertures: es dóna un cert equilibri 
entre massís i obertures, mostrant aquestes una disposició regular 
lleugerament alterada per les situades a l'extrem dret. Una línia 
d'impostes pintada sobre l'eixalbat separa les dues plantes. A la 
planta baixa trobam portal principal i dues finestres. El portal, 
rodó i amb carcanyol, té tots els seus elements de pedra viva 
obrada llisa: sobre brancals calçats d'una peça i bones 
proporcions, descansa l'arc amb dovelles de regràs mitjà i amplària 
progressiva des de la clau a l'inici. Aquest clau inclou una petita 
creu incisa de tipus semblant a les de Malta. Les finestres mostren 
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factura semblant entre si, encara que de diferent tamany, essent 
més gran la més propera al portal: presenten l'ampit ressortit i 
recercat pintat sobre l'eixalbat. Al pis, i seguint els eixos de la 
planta baixa, trobam dues finestres semblants a les ja descrites, 
si bé de menor recorregut vertical, i una tercera, de la qual tan 
sols s'ha dibuixat la traça sobre l'eixalbat. Al capcer que guaita 
sobre el carrer de La Glòria, presenta també paredat de pedra i 
terra amb aterracat de calç i inclou al primer pis un balconet, 
recercat i amb volada motllurada sobre mènsules de pedra i barana 
de ferro. 
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 Interiors: les dues crugies, amb sostrat de bigues de fusta i 
revoltons a escaire del carrer, estan separades per arc rebaixat 
sobre capitells motllurats. La primera crugia inclou cambreta a la 
dreta amb accés per un petit escaló. A la segona destaca una escala 
de dos trams amb graons de pedra motllurats, excepte els dos 
primers i arrambador de gust noucentista. Sota el llit de l'escala, 
accés a una cuina que conserva faldar de canyissada i pica de pedra 
d'una peça.  
 Celler: es tracta d'un espai, avui profundament transformat que 
sols manté alguns elements que fan presumir la seva antiga funció. 
Està juxtaposat al conjunt de la parcel la, si bé conforma una 
edificació amb identitat pròpia. Presenta un buc compacte de planta 
quadrangular, dos aiguavessos cap a les façanes i planta de doble 
alçària. Manté façanes que fan cantonada sobre la plaça del Metge 
Borràs, amb accés auxiliar a la parcel la i sobre el carrer de La 
Glòria. 
 Façanes: ambdues presenten paredat de carreu vist amb junta 
ampla, estan capcimades per cornisa simple i volada de caps de 
teula i estan separades per pedres cantoneres. Obertures: a la 
façana sobre la plaça s'observa: a la planta baixa, portal 
allindanat amb brancals de dues peces sostenint llinda d'una peça 
amb mòssa conopial; al pis, sobre l'eix del portal apareix finestra 
balconera amb brancals de dues peces sostenint llinda d'una peça i 
ampit llis i ressortit. A la façana sobre el carrer de La Glòria 
destaquen obertura d'entrada al cup a la planta baixa i petita 
finestra a l'alçada del pis; aquesta obertura apareix transformada 
i cega a la seva meitat inferior. Amb tot i això, manté brancalades 
de diverses peces capcimades per petits capitells que sostenen una 
llinda d'una peça. La finestra petita manté elements de pedra i 
ampit llis i ressortit. 
 Interiors: avui transmutat, conserva trespolat de grans lloses 
de pedra viva. 
 Corral: està parcialment cobert i té façana sobre el carrer de 
La Glòria. Aquesta façana presenta dos sectors, de paredat comú, 
sols un sector manté l'eixalbat. Inclou una portassa que així 
mateix fa d'accés auxiliar a la parcel la i que es conforma a partir 
d'un arc d'ansa-paner sobre brancals de dues peces i amb 
guardacantons. A l'interior conserva dependències auxiliars amb 
tres voltes de canó i trespol emmacat, porxo amb dues pilastres a 
planta pis, coll de cisterna octogonal de pedra viva i trespol 
enllosat a la resta d'aquest corral. 
   
7.- INTERVENCIONS: 
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 A.- GENERALITATS: remodelacions al segle XIX. 
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar i producció vinícola. 
 B.- ACTUAL: fusteria i magatzem. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983 segons R. D. 828/1983. 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
11.- OBSERVACIONS:  
 - Descrostats a l'eixalbat, especialment a la part inferior de 
les façanes. 
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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 trapezoïdal allargada, de dues crugies, dues 
plantes i dos aiguavessos amb vessant al frontis. Fa cantonada. 
Escala a la segona crugia (tipologia A). 
 - Celler de planta quadrangular, amb una planta de doble 
altària i de dos aiguavessos amb vessant cap als frontis, al fons 
del corral. Fa cantonada (avui molt transformat).  
 - Corral enmig, limitat a tres bandes per la casa, les 
dependències auxiliars i el celler. 
 Constructives: 
 - Casa: edifici de murs de pedra i terra amb enllestit de calç. 
Mur intermedi amb arc. Sostre de bigues de fusta i revoltons a 
escaire del carrer. Coberta de teula. 
 - Celler: murs de carreus vists de pedra viva. Coberta de 
teula. Obertures emmarcades en pedra viva. 
 - Dependències auxiliars amb tres voltes de canó, porxo amb 
dues pilastres a planta pis. 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, s. XVII- XIX. 
 Frontis: 
 Casa 
 - Façana de composició austera, asimètrica i amb eixos 
verticals de les obertures. Paredat de pedra i terra, amb aterracat 
de calç a la façana principal i façana lateral. 
 Ràfec: cornisa motllurada amb teula volada. 
 Balcó: balconet amb volada motllurada sobre mènsules de pedra i 
barana de ferro a la façana lateral de la casa. 
 Celler 
 - Façana amb predomini del massís sobre les obertures. Paredat 
de carreus vist amb junta ampla. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal rodó amb carcanyols. El dovellam és 
progressiu des de la clau a l'inici. Brancals d'una sola peça.  
 - Portal al celler allindanat amb brancals de dues peces, 
llinda de gran dimensions d'una peça amb mòssa conopial. 
 - Portassa d'ansa-paner, brancals de dues peces amb 
guardacantons.  
 Finestres: rectangulars en vertical. 
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 - A la façana principal totes les finestres tenen brancalades 
remarcades i pintades, amb ampits llisos i ressortits (variant D). 
 Celler: 
 - A la façana, obertura al cup de notable amplària amb llinda 
d'una peça i brancals de varies peces amb capitells. 
 - A la planta pis: 
  - finestra balconera amb llinda d'una peça, brancals de 
dues i ampit llis i ressortit (variant D) a eix del portal. 
  - finestra petita amb brancalades d'una peça i ampit llis i 
ressortit (variant D) a eix dels cups. 
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 Interiors: 
 - Dependències auxiliars amb trespol emmacat de diferents 
tamanys a tres dependències. 
 Corral: 
 - Trespol enllosat i cisterna octogonal de pedra viva. 
 Altres elements:  
 - Cantonera de la casa arrodonida al terç inferior, amb mòssa 
triangular de base motllurada i data de 1811. 
 - Creu a la clau del portal rodó. 
 - Pica de pedra viva d'una peça a la cuina. 
 
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 totes las 
cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma conjunt ambiental amb la resta d'edificis 
catalogats del mateix entorn i a més, forma un conjunt tipològic 
amb els edificis que tenen celler. 
 B.- DINS L'EDIFICI: tot el conjunt forma una unitat. 
 
4.- JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 
 Restauració de les façanes. 
 
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 
laterals i frontal, forma de la cisterna, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS:. 
 - Deteriorament de l'enllestit de les façanes que no són de 
carreus vists. 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana  
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 Casa pairal de Gabriel Llabrés i Quintana (1858-1928), destacat 
investigador, historiador i col laborador a nombroses publicacions 
especialitzades. Fou membre fundador del Butlletí de la Societat 
Arqueològica Lul liana i president de la "Societat Arqueològica 
Lul liana". La casa ja apareix inventariada al cadastre de 1685, i 
fa el nom per la família Pol `Corneta' que l'adquirí el 1688. El 
molí antigament era conegut pel molí `d'en Vidal'. 
 
2.- AUTORIA: 
 
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional, s. XVII-XIX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 Situada al carrer de Robines, antic camí que comunicava el 
nucli de Robines amb el centre de Binissalem. És veïna de Cas 
Moliner i de Cas Comte, també catalogades. Gran part d'aquest 
carrer (la més propera a la plaça del Metge Borràs) s'urbanitzà al 
segle XIX a sobre d'en "Clos d'en Vidal". 
 
5.- PROPIETAT: 
 Loreto Soldevella. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Conjunt de casa, corral i molí. Casa alineada al carrer, entre 
mitgeres, planta rectangular de dues crugies, planta baixa i primer 
pis, presenta una coberta de dos aiguavessos amb vessant cap al 
frontis. Organització dels elements: casa amb corral posterior i el 
molí al fons de la parcel.la. 
 Façana: de paretat llis format per carreus vists. El ràfec és 
una cornisa motllurada i teula volada amb canal de zinc. Obertures: 
a la planta baixa, portal de pedra allindanat amb mòssa 
d'estilització gòtica, brancals de dues peces amb els caires 
interiors bisellats i llindar d'una peça; a ambdós costats del 
portal hi ha una finestra amb la proporció rectagular en vertical 
amb brancals, ampit ressortit i llinda de pedra. Al lateral 
esquerre de la façana trobam la portassa, la qual presenta un arc 
d'ansa-paner de pedra amb esplandit cap a l'exterior. A la planta 
pis tenim quatre finestres rectangulars en vertical que presenten 
brancals, llinda i ampit ressortit i motllurat de pedra i d'una 
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sola peça. 
 Interiors: no s'han pogut visitar.  
 Molí fariner: edificació composta per una torre cilíndrica i 
casa de moliner, de planta rectangular i  dues plantes; tot és de 
paredat en verd. Obertures: Gabriel Llabrés incorporà a 
l'edificació diversos elements arquitectònics, provinents dels 
enderrocaments de casals de Ciutat: una finestra tardo-gòtica a la 
planta baixa; una finestra renaixentista i una altra d'estil gòtic 
conopial a la planta primera. La torre presenta un finestró a la 
seva part superior.  
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS: ha estat reformada fa uns 10 anys per 
l'anterior propietari. A l'actualitat torna estar en obres. 
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar i molí de vent fariner. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
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9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edificis inclosos en 
el perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març 
de 1983 segons R. D. 828/1983. 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
  A. Pascual, 1997: 135. G. Martí, 1978: 197. G. Martí, 1986: 
70. 
 
11.- OBSERVACIONS: 
  A la façana hi ha una placa que diu "En esta casa nació D. 
Gabriel Llabrés Quintana hijo ilustre de Binissalem. El 
Ayuntamiento en su centenario 1858-1958". 
  A la clau de la portassa hi ha esculpida la data de 1864 i un 
escut molt disfigurat i il legible. 
  La parcel la també té sortida al c. del Raiguer. 
  A la reforma de fa 10 anys el molí va patir una intervenció, a 
la qual s'eliminà el segon pis que hi havia afegit Gabriel Llabrés.  
  Per no poder accedir a la casa i al molí, la descripció 
d'aquest darrer s'ha fet d'acord amb el que es pot apreciar des del 
carrer del Raiguer. 
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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, dues crugies, dues plantes i dos 
aiguavessos amb vessant cap als frontis. Entre mitgeres. 
 - Corral a la part posterior. 
 - Molí al fons de la parcel la. De dues plantes i torre de 
secció cilíndrica. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Façana de carreus vists de 
pedra viva. Coberta de teula. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva. 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional. 
 Frontis: 
 Composició simètrica, amb eixos verticals de les obertures. 
Paredat vist de carreus regulars amb junta ampla. 
 - Ràfec: cornisa motllurada i teula volada. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal: allindanat amb llinda d'una peça amb mòssa 
d'estilització gòtica, brancals de dues peces, amb caires interiors 
bisellats. 
 - Portassa: arc d'ansa-paner i brancals amb esplandit cap a 
l'exterior. 
 Finestres: rectangulars en vertical  
  - A la planta baixa: llinda d'una peça amb mòssa 
d'estilització gótica, brancals d'una peça, ampit llis ressortit 
amb caires bisellats a l'interior. Tot emmarcat amb una faixa de 
fusta. 
 - A la planta pis: llinda, brancals d'una peça, ampit motllurat 
(variant B). Tot emmarcat amb una faixa d'aterracat polit. 
 Altres elements:  
  
2.- ELEMENTS A SALVAGUARDAR: 
 Tots els que li donen el seu valor tipològic.  
 
3.- CONDICIONS D'UNITARIETAT: 
 
 A.- AMB L'ENTORN: forma un conjunt tipològic amb totes les 
cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
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tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer i a més, el molí forma un 
conjunt tipològic amb la resta de 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: acabats de 
cobertes, canals, etc. 



CAN CORNETA 
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6.- OBSERVACIONS: 
 - Elements distorsionants: cablejat de serveis que passa per 
enmig de la façana. 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 Abans coneguda com Can Gradolí. Les primeres notícies es 
remunten al segle XVII. Al Cadastre de 1685 pertanyia a Jaume Mir; 
el 1697 era de la seva filla Mariana Mir i Ribes, que féu hereu el 
seu fill Jaume Martí i Mir, notari. Al cadastre de 1728 la casa fou 
valorada en 400 £. El 1751 la rep en herència Jaume Gradolí i 
Martí, nebot del notari. La casa pertanyé als Gradolí fins als anys 
30 del segle XX que fou venuda als actuals propietaris, els 
Bennassar `de Cas Moliner'. 
 
2.- AUTORIA: 
 
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional, s. XVIII-XIX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 Situada al principi del vell camí que conduïa a Robines. 
Veïnada de Can Corneta, també catalogada. El celler se situa en un 
cap de cantó amb el c. de Pere Estruch, en el qual es troben, entre 
d'altres cases catalogades, Can Marc, Can Quel i Cal Comte.  
 
5.- PROPIETAT: 
 Catalina Bennassar Vich. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Conjunt format per casal, celler, dependències auxiliars i 
corral. El casal conforma una planta rectangular de dues plantes i 
una tercera planta a l'aiguavés posterior, dues crugies amb dos 
aiguavessos i vessant cap al frontis. Organització dels elements: 
el conjunt presenta un buc en forma de U, un tant irregular que 
envolta un corral, el casal i el celler, adossat a l'esquerra, són 
alineats al carrer. A la part posterior es troba el corral 
flanquejat pels antics estables a l'esquerre i dependències 
auxiliars a la dreta. 
 Façanes: el frontis de la casa presenta un aterracat fi, 
ressortit, de morter projectat a la tirolesa; a la part inferior, 
hi ha un grafiat de cantons i a la part baixa, a mode de sòcol, es 
deixen veure carreus de pedra amb junta enrasada. El ràfec és una 
cornisa de mitja canya, llivanya de marès, canal de zinc i teulada. 
Obertures: el casal presenta una distribució simètrica; a la planta 
baixa, un portal rodó amb dovelles, brancalades de dues peces i 
carcanyol, dues finestres amb brancalades de pedra i els ampits 
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ressortits i sense motllurar; a la planta noble, tres finestres amb 
estilització conopial, brancalades d'una peça de pedra i ampits 
ressortits i motllurats de modilló d'una peça; totes les finestres 
presenten la proporció mallorquina rectangular en vertical.  
 Interiors: la distribució  de la planta es correspon a la 
tipologia A. Presenta dues crugies separades per un arc d'ansa-
paner amb capitells motllurats, l'arc és pintat de color ocre i les 
pilastres i els capitells són de pedra; els sostres són embigats a 
escaire del carrer; el trespol és de rajola hidràulica; l'entrada 
presenta dues cambres �amb un graó de pedra� una a l'esquerra i 
l'altra a la dreta, aquesta amb trespol de rajola de pols i 
sostrada de volta d'aresta; l'escala arrenca de l'esquerra de la 
segona crugia, és de tres trams a escaire, amb graons de pedra i 
arrambador de fusta, sota la qual hi ha un portal amb llinda d'una 
sola peça i brancals de dues peces, tot de pedra, que s'obre al 
celler. 
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 Celler: un gran espai rectangular �adossat a l'esquerra un 
espai més petit� de tres crugies, dos aiguavessos amb vessant cap 
al frontis i una planta. Façanes: el frontis i el capcer presenten 
un enllestit de calç i pedres petites, menys als baixos, on a mode 
de sòcol, es deixen veure els carreus de pedra; la cantonera del c. 
Pere Estruch també és de carreus de pedra viva i presenta els tres 
quarts superiors amb angle recte i el quart inferior, després d'una 
mòssa, amb forma arrodonida. El ràfec és una cornisa de mitja 
canya, amb una filada de cap de teules pintades, llivanya de marès 
i canal de zinc, a la part inferior del ràfec hi ha una sanefa de 
petites pedres amb dibuixos lineals. Obertures: als baixos, 
presenta una portassa d'arc d'ansa-paner de marès i brancalades de 
pedra i una finestra paredada amb brancalades de pedra i als dalts, 
un finestró rectangular amb reixa. Interiors: presenta tres crugies 
i dues vessants; dos grans arcs de mig punt, recolzats damunt 
capitells i pilastres, tots de pedra, sustenten un sostre de bigues 
i canyissada; el trespol és de grans còdols.  
 Corral: es troba un coll de cisterna quadrangular aïllat que 
descansa sobre un basament de pedra i presenta un brocal de quatre 
peces de pedra; el trespol és de còdols emmarcats amb faixes. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS: 
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS: 
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar i producció vinícola. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983 segons R. D. 828/1983. 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 A. Pascual, 1997: 148-151; il l.: 149 i 150. 
 
11.- OBSERVACIONS: 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques: conjunt format per: 
 - Casal de planta rectangular, amb dues crugies, dues plantes a 
la primera crugia i tres plantes a la segona, i dos aiguavessos amb 
vessant cap als frontis. (Tipologia A). 
 - Celler de planta rectangular, de tres crugies i dos 
aiguavesos. Fa cantonada. 
 - Corral a la part posterior amb cisterna.  
 - Dependències auxiliars i estables (antigament) al corral. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de carreus de pedra aterracats a la façana. 
Mur central amb arc. Forjat de bigues de fusta a escaire del 
carrer. Volta d'aresta a una cambra. Coberta de teula.  
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, s. XVIII-XIX. 
 Frontis: 
 - Façana principal: composició simètrica, amb eixos verticals. 
Paredat aterracat, fi i ressortit de morter. Sòcol de carreus 
escairats amb junta enrassada, sense revestiment. 
 - Façana del celler: enllestit de calç i pedres petites. Sòcol 
de carreus escairats amb junta ampla, sense revestiment.  
 Façana lateral: aterracada. Sòcol de pedra en verd.  
 - El ràfec és una cornisa de mitja canya, llivanya de marès i 
teula volada. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal rodó amb carcanyols. Brancalades de dues 
peces. El dovellam és progressiu des de la clau a l'inici. 
 - Portassa del celler amb arc d'ansa-paner i brancalades de 
dues peces.  
 Finestres: rectangulars en vertical, excepte els finestrons. 
 - A la planta baixa, finestres amb llinda, brancals i ampit 
llis ressortit (variant D). 
 - A la planta pis, finestres amb llinda amb estilització 
conopial, brancals, ampits motllurats de modilló (variant A), a 
l'eix de les obertures de la planta baixa. Finestró quadrat a l'eix 
del portal del celler. 
 Interiors: 
 - Arc intermig d'ansa-paner amb capitells motllurats i 
pilastres, tot de pedra viva. 
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 - Escala de tres trams a escaire amb escalons de pedra i barana 
de fusta. 
 - Porta interior d'accés al celler amb llinda d'una peça i 
brancals de dues peces, de pedra viva. 
 - Al celler, dos grans arcs de mig punt, capitells i pilastres, 
tot de pedra viva. 
 Corral: cisterna amb coll quadrangular, aïllat, format per 
quatre peces de pedra viva, sobre basament també de pedra. 



CAS MOLINER 
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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: aquesta unitat forma un conjunt tipològic amb 
totes els casals de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu 
estudi tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer i a més, forma un conjunt 
amb la resta d'edificis de Binissalem que tenen celler. 
 B.- DINS L'EDIFICI: tot el conjunt forma una unitat. 
 
4.- JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 
 Restaurar a la façana als punts deteriorats. 
 
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 
laterals i frontal, canals, forma de la cisterna, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana. El deteriorament de l'aterracat del celler als 
baixos. 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 Carrer conegut antigament com Camí de Selva, en part urbanitzat 
arran de l'expropiació de terres a la Parellada, que eren dels 
Villalonga-Aguirre, per a la construcció de la línia del 
ferrocarril Palma-Inca que s'inaugurà el 1875. 
 
2.- AUTORIA: 
  
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 El carrer des Fang discorre paral lel a la línia ferroviària i 
és una de les principals vies que uneixen el centre de la vila amb 
el vell nucli de Robines. S'hi troben cases catalogades de diversa 
tipologia com són Can Salom-Morell, l'antiga posada de Morneta o 
Can Ferrer, entre d'altres. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Maria Sastre Bestard. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Conjunt format per casa, corral i dependències auxiliars. La 
casa és de dues plantes amb vessant cap al frontis, està situada 
entre mitgeres i alineada al carrer. Organització dels elements: el 
conjunt presenta planta rectangular amb el corral situat a la zona 
posterior. 
 Façanes: el frontis principal és de carreuó irregular amb junta 
enfonsada. Obertures: a la planta baixa, portal principal rodó amb 
carcanyol i dovellam de poc regràs, dues finestres a ambdós costats 
amb ampit llis, ressortit i brancalades de pedra viva d'una sola 
peça, un portal allindanat amb brancalades i llinda de pedra viva 
d'una sola peça i, a l'extrem dret del frontis, una finestra 
quadrada de factura recent; en el pis, quatre finestres de diverses 
dimensions amb els ampits motllurats —excepte la de l'extrem 
esquerre, llis i ressortit— i brancalades de pedra viva; destaca 
que les dues finestres que se situen sobre el portal principal i a 
l'extrem dret del frontis presenten estilització conopial a la 
llinda. El ràfec és de lloses de pedra viva, i una filada de caps 
de teula girada i teula volada. 
 Els interiors han estat molt reformats, presentant trespol 
enrajolat i sostrats de cel ras. Cal destacar que s'hi observen 
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romanalles d'un antic celler com són tres parets de pedra viva i 
dents de tauló d'un antic celler. 
 En el corral destaca una cisterna amb el coll de pedra viva.   
  
  
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS: en el frontis, finestra quadrada 
de factura recent a l'extrem dret de la planta baixa. 
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar i producció vinícola. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
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9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983 segons R. D. 828/1983. 
  
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 A. Pascual, 1997: 37. 
 
11.- OBSERVACIONS: 
 Aquesta fitxa contempla la protecció de la façana exterior que 
forma conjunt amb altres semblants del mateix carrer. 
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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, de dues plantes, d'un aiguavés 
amb vessant cap al frontis i entre mitgeres. 
 - Celler (ara desaparegut). 
 - Corral, ara pati, a la part posterior de la casa, amb 
cisterna. 
 - Dependències auxiliars. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Façana de carreus de pedra 
viva vista.  
 - Obertures emmarcades en pedra viva, inclosos els ampits. 
 - Trespol enrajolat i sostrat de cel-ras. 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional. 
 Frontis: 
 - Façana: composició austera, quasi simètrica i amb eixos 
verticals de les obertures. Paredat de carreuó irregular amb junta 
encastada. 
 - El ràfec és una cornisa formada per lloses de pedra viva, 
filada de caps de teula girada i teula volada. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal rodó amb carcanyols, brancalades amples (una 
d'una peça) i dovellam amb poc regràs. 
 - Portal auxiliar allindanat amb llinda i brancals d'una peça. 
 Finestres: rectangulars en vertical. 
 - A planta baixa: 
  - Finestres amb llinda, brancals d'una peça i ampit llis 
ressortit (variant D). 
 - A planta pis: 
  - Finestres amb llinda i mòssa d'estilització gòtica, 
brancals d'una peça, ampit motllurat (variant B) i són les de major 
dimensió. 
  - Finestra amb llinda, brancals i ampit llis ressortit 
(variant D). 
  - Finestra amb llinda, brancals i ampit motllurat (variant 
B). 
 Altres elements:  
 Celler: hi ha romanalles d'antic celler. Tres parets de pedra 
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viva d'un antic cup i dents de tauló. 
 Cisterna: coll 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 tipològic amb totes les 
cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer.   
 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, canals, forma de la cisterna, etc.   
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa per 
enmig de la façana i finestra quadrada de factura recent amb 
llinda, brancals d'una peça i ampit llis estret de pedra viva, de 
proporció un poc distorsionant en relació a la resta.  
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 Carrer conegut antigament com Camí de Selva, en part urbanitzat 
arran de l'expropiació de terres a la Parellada, que eren dels 
Villalonga-Aguirre, per a la construcció de la línia del 
ferrocarril Palma-Inca que s'inaugurà el 1875. 
 
2.- AUTORIA: 
  
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 El carrer des Fang discorre paral lel a la línia ferroviària i 
és una de les principals vies que uneixen el centre de la vila amb 
el vell nucli de Robines. S'hi troben cases catalogades de diversa 
tipologia com són Can Salom-Morell, l'antiga posada de Morneta o 
Can Ferrer, entre d'altres. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Isabel Gelabert Pons. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Casa situada entre mitgeres, alineada al carrer i de dues 
plantes amb vessant cap al frontis. Presenta planta rectangular de 
dimensions molt estretes. 
 Façanes: el frontis principal presenta un aterracat de ciment, 
exceptuant el sòcol format per dues peces de pedra viva a ambdós 
costats del portal. Obertures: a la planta baixa, portal principal 
rodó amb carcanyol, brancals d'una peça i dovellam de diferent 
regràs, tot de pedra viva; en el pis, una petita finestra central 
amb ampit ressortit, d'una motllura i brancalades d'una sola peça, 
tot de pedra viva. El ràfec és una llivanya, canal de zinc i 
teulada. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
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9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983 segons R. D. 828/1983. 
  
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 A. Pascual, 1997: 37. 
 
11.- OBSERVACIONS: 
 Aquesta fitxa contempla la protecció de la façana exterior que 
forma conjunt amb altres semblants del mateix carrer. 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:  
 - Casa de planta rectangular allargada en profunditat, de dues 
plantes, amb vessant cap al frontis i entre mitgeres. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Coberta de teula. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva. 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional. 
 Frontis: 
 - Façana de composició simètrica i amb eixos verticals de les 
obertures. Paredat amb aterracat de ciment. Sòcol de dues peces de 
pedra viva a ambdós costats del portal. 
 - El ràfec és una cornisa d'una llivanya i teula volada. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal rodó amb carcanyols, brancalades d'una peça 
i dovellam de diferent regràs. 
 Finestra: rectangular en vertical. 
 - Finestra amb llinda, brancals d'una peça i ampit amb motllura 
senzilla (variant B). 
 Altres elements:  
 
2.- ELEMENTS A SALVAGUARDAR: 
 Tots els que li donin el seu valor tipològic i estilístic. 
 
3.- CONDICIONS D'UNITARIETAT:  
 
 A.- AMB L'ENTORN: forma un conjunt tipològic amb totes les 
cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer. 
 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 
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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: 
 Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig de 
façana, i l'aterracat sembla posterior per no estar enrasat amb les 
pedres que emmarquen el portal principal. 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 Carrer conegut antigament com Camí de Selva, en part urbanitzat arran de 
l'expropiació de terres a la Parellada, que eren dels Villalonga-Aguirre, per a 
la construcció de la línia del ferrocarril Palma-Inca que s'inaugurà el 1875. 
 
2.- AUTORIA: 
  
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 El carrer des Fang discorre paral lel a la línia ferroviària i és una de les 
principals vies que uneixen el centre de la vila amb el vell nucli de Robines. 
S'hi troben cases catalogades de diversa tipologia com són Can Salom-Morell, Can 
Ferrer o l'antiga Can Marcó, entre d'altres. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Josep Ferragut Ramon. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Casa situada entre mitgeres i alineada al carrer, és de planta pràcticament 
rectangular, de dues plantes i dos aiguavessos amb vessant cap al frontis.  
 Façanes: el frontis principal, de composició simètrica, és llis, aterracat i 
pintat de color blanc —excepte el sòcol, de color gris. Cal destacar restes de 
paret atalussada entre el portal principal i la portassa. Obertures: a la planta 
baixa, portal principal rodó paredat —avui allindanat—, portassa allindanada i 
finestra amb ampit motllurat. En el pis, tres finestres amb ampits motllurats, de 
les quals destaca la de l'extrem dret amb brancals de mitja canya capcimats per 
una llinda amb motllura, estilització conopial i decoració vegetal. Totes les 
finestres presenten la proporció mallorquina rectangular en vertical i els 
brancals de pedra d'una sola peça. El ràfec és de lloses de pedra viva i teulada. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS: dues cadiretes de GESA encastades en el 
frontis.  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre adequació de les 
xarxes d'instal lacions a les condicions historicoambientals dels nuclis de 
població. Edifici inclòs en el perímetre del Conjunt historicoartístic, 
declaració de 2 de març de 1983 segons R. D. 828/1983. 
  
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 A. Pascual, 1997: 37. 
 
11.- OBSERVACIONS: 
 Aquesta fitxa contempla la protecció de la façana exterior que forma conjunt 
amb altres semblants del mateix carrer. Els interiors no han estat visitats. El 
nom del 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 de planta pràcticament rectangular, de dues plantes, dos aiguavessos 
amb vessant cap al frontis, i entre mitgeres. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra amb aterracat de calç. Coberta de teula. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva. 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura tradicional. 
 Frontis: 
 - Façana de composició simètrica, amb eixos verticals de les obertures. 
Paredat aterracat i pintat de blanc. Sòcol de color gris. 
 - El ràfec és una cornisa senzilla formada per lloses de pedra i teula 
volada. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal inicialment rodó, avui allindanat. 
 - Portassa auxiliar allindanada. 
 Finestres: rectangulars en vertical. 
 - A planta baixa, finestra amb llinda i mòssa d'estilització gòtica, i 
brancals d'una peça amb caires interiors bisellats, ampit motllurat (variant B), 
de pedra viva. 
 - A planta pis: 
  - Finestres: llinda amb mòssa d'estilització gòtica i brancals d'una 
peça amb caires interiors bisellats, ampit motllurat de modilló (variant A). 
  - Finestra: llinda amb mòssa d'estilització gòtica, motllura i 
decoració vegetal, brancals d'una peça, de mitja canya motllurats i ampit 
motllurat de modilló (variant B), 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 totes les cases de 
Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi tipològic); també forma un 
conjunt ambiental amb la resta d'edificis catalogats del mateix carrer. 
 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 sí, 
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, 
canals, etc.  
  
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - És de destacar el valor d'una de les finestres de la planta pis. 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa per enmig de façana. 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 Casa que pertanyia als Salom `Morell', una branca dels Salom de 
la Torre, en el s. XVIII. Un segle abans fou coneguda com Can 
Morell de Robines, perquè era `Morell' el malnom de la família que 
l'habitava, i passà per herència als Salom de la Torre. A partir de 
1785 es divideixen i venen diverses propietats procedents de 
l'antic Can Morell de Robines, però sembla que la família degué 
retenir una part de la propietat sobre la qual s'edificà la casa 
actual, que fou heretada per Jaquotot Molines i els seus 
descendents, que continuen essent-ne propietaris. 
 
2.- AUTORIA: 
  
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional, s. XVII-XIX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 Casa situada en una placeta del carrer des Fang, abans anomenat 
camí de Selva. No es tracta d'un camí públic sinó d'un terreny que 
era part de l'antic Can Morell de Robines i en els segles XVII i 
XVIII —fins que es dividí i edificà— devia ocupar tota la placeta. 
En el carrer des Fang es troben altres cases catalogades de diversa 
tipologia com són l'antiga posada de Morneta o Can Ferrer, entre 
d'altres. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Nicolau Jaquotot Llabrés. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Conjunt format per casa, dependències auxiliars, corral i un 
gran hort. La casa està situada al fons d'una placeta, fent escaire 
amb una dependència auxiliar i alineada per mitgera lateral dreta; 
és de dues plantes amb vessant cap al frontis. Organització dels 
elements: cal destacar que es tracta d'un conjunt molt complex i 
atípic, a causa de les freqüents vendes i divisions que ha sofert 
al llarg del temps. Així, la casa presenta el buc principal de 
planta rectangular, però amb un cos annex perpendicular que 
fragmenta la seva façana principal, mentre que l'antic corral i 
hort es troben a la part posterior ocupant una gran extensió que 
recorre al llarg dels darreres de les cases veïnes, que abans 
devien formar part del conjunt. 
 Façanes: el frontis principal és de carreus escairats de pedra 
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viva amb junta plena. Obertures: a la planta baixa, portal 
principal rodó amb carcanyol, dovellam d'amplària progressiva, i 
brancals d'una sola peça, tot de pedra viva, i una finestra amb 
ampit motllurat i brancalades d'una sola peça amb estilització 
conopial a la llinda, tot de pedra viva; en el pis, una finestra 
amb ampit motllurat i brancalades d'una sola peça amb estilització 
conopial a la llinda. El ràfec és una filada de lloses de pedra 
viva, una filada de caps de teula girada i teulada. El cos annex és 
de dues plantes amb vessant cap al frontis i presenta paredat de 
carreus de pedra viva amb junta plena. Obertures: a la planta 
baixa, portassa d'ansa-paner amb dovellam de marès i en el pis, una 
finestra petita i un finestró, tot cobert per una gran heura. El 
ràfec és una llivanya de marès i teulada. 
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7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS: reforma recent, en els anys 90.  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983 segons R. D. 828/1983. 
  
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 A. Pascual, 1997: 145, 146. 
 
11.- OBSERVACIONS: 
 Aquesta fitxa contempla la protecció de la façana exterior que 
forma conjunt amb altres semblants del mateix carrer. Els interiors 
no han estat visitats. El nom del 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 de planta rectangular, de dues plantes, amb vessant cap 
al frontis i entre mitgeres. 
 - Dependències auxiliars. 
 - Corral. 
 - Hort molt gran a la part posterior. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Façana de carreus vists de 
pedra viva i coberta de teula. 
 - Dependències auxiliars: murs de carreus vists de pedra viva i 
coberta de teula. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva.  
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, s. XVII-XIX. 
 Frontis: 
 - Façana: composició asimètrica amb eixos verticals als 
portals. Paredat de carreus vists de pedra viva amb junta ampla. 
 - A la façana principal, el ràfec és una cornisa de filada de 
lloses de pedra, teula girada i teula volada.  
 - A les dependències auxiliars, el ràfec és una cornisa 
motllurada de llivanya de marès i teula volada. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal rodó amb carcanyol, de dovelles estretes i 
brancalades d'una peça de pedra viva. 
 - Portassa d'ansa-paner amb dovellam i brancals de marès. 
 Finestres: rectangulars en vertical. 
 - A la planta baixa, finestra amb llinda, estilització conopial 
d'una peça i brancals també d'una peça, ampit amb motllura de 
modilló (variant A), tot de pedra viva. 
 - A la planta pis, finestra amb llinda, estilització conopial 
d'una peça, brancals també d'una peça, ampit amb motllura de 
modilló (variant A), 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:  
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 A.- AMB L'ENTORN: forma un conjunt tipològic amb totes les 
cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer. 
 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 
laterals i frontal, canals, forma de la cisterna, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - Sobre el portal del cos annex s'albiren una finestra i 
finestró ocults per una heura. 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana i finestra, a planta pis, feta de forma que 
distorsiona el tipus. 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 Carrer conegut antigament com Camí de Selva, en part urbanitzat 
arran de l'expropiació de terres a la Parellada, que eren dels 
Villalonga-Aguirre, per a la construcció de la línia del 
ferrocarril Palma-Inca que s'inaugurà el 1875.  
 
2.- AUTORIA: 
  
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional, s. XIX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 El carrer des Fang discorre paral lel a la línia ferroviària i 
és una de les principals vies que uneixen el centre de la vila amb 
el vell nucli de Robines. S'hi troben cases catalogades de diversa 
tipologia com són Can Salom-Morell, l'antiga posada de Morneta o 
l'antiga Can Marcó, entre d'altres. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Lantana Capital S.A. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Casa i pati, el qual està ocupat en gran part per una antiga 
fàbrica deixant una zona entremitja entre ambdues edificacions. La 
casa està situada en un cap de cantó i alineada per mitgera lateral 
dreta, és de tres plantes i dues crugies amb quatre vessants amb 
tremujals. Organització dels elements: el conjunt presenta planta 
rectangular on l'antiga fàbrica se situa a la zona posterior de la 
parcel la amb entrada pel carrer de l'Estació. 
 Façanes: el frontis principal presenta estratificació en 
alçària, és llis, enllestit d'un arenat on s'observen restes de 
faixes horitzontals pintades de color blanc a la separació de les 
plantes i el sòcol és a la tirolesa. Obertures: a la planta baixa, 
portal principal rodó amb carcanyol i dovellam de poc regràs, tot 
de pedra viva i dues finestres laterals; en el primer pis, balcó 
central amb volada motllurada de pedra viva i barana de ferro, i 
dues finestres laterals; en el segon pis, finestra balconera 
central amb ampit motllurat i dues finestres laterals. Totes les 
finestres presenten la proporció mallorquina rectangular en 
vertical i les brancalades ressortides, llises i de pedra viva. La 
cantonada és de carreus escairats de pedra viva enqueixalats, 
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exceptuant la part de la planta baixa que és arrodonida i amb 
mòssa. El ràfec és una cornisa motllurada i teulada. El capcer del 
carrer de l'Estació presenta el mateix tipus de paredat i ràfec que 
el frontis principal. Obertures: a la planta baixa, igual que en el 
primer pis, una finestra a l'extrem esquerre del frontis amb ampit 
llis, ressortit de pedra viva i brancalades de marès i una altra 
finestra marcada a l'extrem dret; en el tercer pis, dues finestres 
amb ampit llis, ressortit de pedra viva i brancalades de marès. 
 L'antiga fàbrica presenta part de la teulada i paredats 
caiguts. És de dues plantes i dues crugies, amb sostrat de bigues 
de ferro suportades per columnes també de ferro que ajuden en la 
configuració d'un espai unitari, gens fragmentat. 
 En el pati, comprès entre ambdues edificacions, es conserven 
dues cisternes.      
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS: actualment està en obres (1999-2000). 
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
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8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar i fàbrica. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar i fàbrica en desús. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983 segons R. D. 828/1983. 
  
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 A. Pascual, 1997: 37. 
 
11.- OBSERVACIONS: 
 Aquesta fitxa contempla la protecció de la façana exterior que 
forma conjunt amb altres semblants del mateix carrer. Els interiors 
no han estat visitats. La descripció d'aquesta fitxa correspon a la 
primera visita efectuada a 1999. Durant l'any 2000 s'hi han 
efectuat importants obres de reestructuració. 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques:  
 - Casa de planta rectangular, de dues crugies, tres plantes, 
quatre aiguavessos amb vessant cap al frontis i situada en un cap 
de cantó. 
 - Pati a la part posterior de la casa amb dues cisternes. 
 - Antiga fàbrica annexa, de dues crugies i dues plantes. 
 Constructives: 
 Habitatge familiar: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Façanes aterracades amb 
calç i coberta de teula. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva en la façana principal i 
marès en la façana lateral.  
 Fàbrica: estructura de columnes i bigues de ferro. 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, s. XIX. 
 Frontis: 
 - Façana: composició simètrica i amb eixos verticals de les 
obertures. Paredat aterracat amb faixes més clares en la separació 
entre les plantes. Sòcol a la tirolesa i cantonada de carreus 
escairats, tret de la planta baixa que és arrodonida i amb mòssa. 
 - El ràfec és una cornisa motllurada i teula volada. 
 - Balcó central: volada de pedra motllurada i barana de ferro. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal rodó amb carcanyols, brancalades de dues 
peces, la superior de majors dimensions, dovellam de poc regràs i 
grans dovelles. 
 - Porta balconera amb llinda i brancals de dues peces, tot de 
pedra viva i a eix del portal principal. 
 Finestres: rectangulars en vertical. 
 - A la façana principal: 
  - Totes les finestres són allargades amb llinda i brancals 
d'una peça, llises i ressortides, ampit llis i més ressorit 
(variant D). 
  - Finestra balconera amb llinda, brancals de dues peces i 
ampit motllurat ( variant B). 
 - A la façana lateral: finestres amb llinda, brancals de marès 
i ampit de pedra viva llis ressortit. 
 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 totes les 
cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer. 
 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 
laterals i frontals, canals, forma de la cisterna, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - L'antiga fàbrica té la teulada i paredat en part caiguts. 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana. 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 Posada que tenien en el poble els Torrella, senyors de la 
possessió de Morneta, una de les més importants del terme i que 
conserva a la llinda del portal principal l'escut de la família. 
 
2.- AUTORIA: 
  
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional, s. XVII-XIX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 El carrer des Fang discorre paral lel a la línia ferroviària i 
és una de les principals vies que uneixen el centre de la vila amb 
el vell nucli de Robines. S'hi troben cases catalogades de diversa 
tipologia com són Can Salom-Morell, Can Ferrer o l'antiga Can 
Marcó, entre d'altres. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Klaus Stolzenberg. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Conjunt format per casa, corral i dependències auxiliars. La 
casa està situada entre mitgeres i alineada al carrer, és de dues 
plantes i dos aiguavessos amb vessant cap al frontis. Organització 
dels elements: el conjunt presenta planta rectangular on el corral 
i les dependències auxiliars se situen a la zona posterior. 
 Façanes: el frontis principal és de paredat en verd, però 
presenta les juntes repicades, deixant el carreuó vist. Obertures: 
a la planta baixa cal destacar el portal principal allindanat de 
pedra viva que presenta el sòcol ressortit dins el qual s'inserten 
dues flors de lis obrades i emmarcades per motllures, brancals 
d'una sola peça i capcimat per una llinda de gran amplària amb els 
extrems ressortits on s'inserten les figures obrades de dues torres 
—motiu de l'escut familiar—, tot rematat per unes motllures, i dues 
finestres de grans dimensions a ambdós costats amb els ampits 
llisos, ressortits i brancalades de pedra viva; en el pis, finestra 
balconera central amb ampit llis, ressortit i brancalades de pedra 
viva, i dues finestres a ambdós costats amb els ampits motllurats i 
brancalades de pedra viva d'una sola peça. El ràfec és una doble 
llivanya i teulada.  
 Els interiors presenten dues crugies comunicades per un arc 
d'ansa-paner. 
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 En el corral destaca una cisterna adossada amb el coll format 
per grans lloses de pedra viva i una antiga pallissa amb volta de 
canó de marès. 
  
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS: els interiors han estat reformats recentment 
(1999). 
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS: en el frontis principal han 
reficat les juntes del paredat amb la intenció de mostrar el 
carreuó. 
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
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9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983 segons R. D. 828/1983. 
  
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 A. Pascual, 1997: 22, 37, il l.: 183. 
 
11.- OBSERVACIONS: 
 Aquesta fitxa contempla la protecció de la façana exterior que 
forma conjunt amb altres semblants del mateix carrer. 
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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, de dues plantes, dos aiguavessos 
amb vessant cap al frontis i entre mitgeres. 
 - Corral a la zona posterior amb cisterna. 
 - Dependències auxiliars. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Façana de pedra viva. 
Coberta de teula. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva. 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, s. XVII-XIX. 
 Frontis: 
 - Façana de composició simètrica amb eixos verticals de les 
obertures. Paredat vist de pedra en verd amb junta repicada. 
 - El ràfec és una cornisa senzilla de doble llivanya i teula 
volada. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal allindanat amb llinda d'una peça amb els 
extrems ressortits i obrats amb motius decoratius (dues torres, 
escut familiar) i amb motllura superior. Brancals d'una peça sobre 
sòcols ressortits i obrats amb motius decoratius (dues flors de 
lis), tot de pedra viva. 
 Finestres: rectangulars en vertical. 
 - A la planta baixa, finestres llargueres: llinda, brancals de 
dues peces, ampit llis ressortit (variant D), de pedra viva, a 
ambdós costats del portal principal. 
 - A la planta pis: 
  - Finestra balconera: llinda, brancals de dues peces, ampit 
llis ressortit (variant D), de pedra viva. A eix del portal 
principal. 
  - Finestres: llinda, brancals d'una peça, ampit motllurat 
(variant B). 
 Altres elements:  
 Corral: cisterna adossada amb coll de grans lloses de pedra 
viva. 
 Dependències auxiliars: antiga pallissa amb volta de canó de 
marès. 
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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 totes les 
cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer. 
 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, canals, forma de la cisterna, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - Elements distorsionants: sembla una façana que està feta per 
acabar-la amb aterracat de calç. 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 Carrer conegut antigament com Camí de Selva, en part urbanitzat 
arran de l'expropiació de terres a la Parellada, que eren dels 
Villalonga-Aguirre, per a la construcció de la línia del 
ferrocarril Palma-Inca que s'inaugurà el 1875. 
 
2.- AUTORIA: 
  
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional, s. XIX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 El carrer des Fang discorre paral lel a la línia ferroviària i 
és una de les principals vies que uneixen el centre de la vila amb 
el vell nucli de Robines. S'hi troben cases catalogades de diversa 
tipologia com són Can Salom-Morell, l'antiga posada de Morneta o 
Can Ferrer, entre d'altres. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Magdalena Abrines Morro. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Casa situada entre mitgeres i alineada al carrer, és de tres 
plantes i dos aiguavessos amb vessant cap al frontis. Presenta 
planta rectangular amb el corral situat a la zona posterior. 
 Façanes: el frontis principal és llis, enllestit d'un arenat 
color ocre i presenta estratificació en alçària i distribució 
simètrica de les obertures. Obertures: totes presenten les 
brancalades de pedra viva; a la planta baixa, portal principal 
escarser amb el sòcol ressortit i dues finestres amb l'ampit llis, 
ressortit, tot de pedra viva; en el pis, balcó central amb volada 
motllurada de pedra viva i barana de ferro, i dues finestres 
balconeres a ambdós costats amb l'ampit llis i ressortit; en el 
porxo de dalt, tres finestrons apaïsats amb l'ampit llis i 
ressortit. El ràfec és una volada motllurada de marès i teulada. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
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 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983 segons R. D. 828/1983. 
   
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 A. Pascual, 1997: 37. 
 
11.- OBSERVACIONS: 
 Aquesta fitxa contempla la protecció de la façana exterior que 
forma conjunt amb altres semblants del mateix carrer. Els interiors 
no han estat visitats. El nom de la propietària 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 de planta rectangular, de dues crugies, tres plantes, 
dos aiguavessos amb vessant cap al frontis i entre mitgeres. 
 - Corral (ara pati) a la part posterior. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Façana aterracada amb calç 
i coberta de teula. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva.  
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, s. XIX. 
 Frontis: 
 - Façana: composició simètrica amb eixos verticals de les 
obertures. Paredat de pedra enllestit amb un arenat color ocre. 
 - El ràfec és una cornisa de volada ampla motllurada i teula 
volada.  
 - Balcó central amb volada de pedra viva motllurada i barana de 
ferro forjat. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal d'arc escarser i brancalades sobre sòcol 
ressortit. 
 - Porta balconera a la planta pis. 
 Finestres: rectangulars en vertical, exceptuant els finestrons. 
 - A la planta baixa, finestres llargueres: llinda, brancals, 
ampit llis ressortit (variant D). A ambdós costats del portal 
principal. 
 - A la planta pis: finestres balconeres amb llinda, brancals i 
ampit llis ressortit (variant D), de pedra viva. 
 - A la planta superior: finestrons emmarcats amb peces senceres 
de pedra viva llises ressortides. A eix de les obertures inferiors. 
 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 totes les 
cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
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tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer. 
 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, canals, etc. 
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6.- OBSERVACIONS: 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana. 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 Carrer conegut antigament com Camí de Selva, en part urbanitzat 
arran de l'expropiació de terres a la Parellada, que eren dels 
Villalonga-Aguirre, per a la construcció de la línia del 
ferrocarril Palma-Inca que s'inaugurà el 1875. 
 
2.- AUTORIA: 
  
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 El carrer des Fang discorre paral lel a la línia ferroviària i 
és una de les principals vies que uneixen el centre de la vila amb 
el vell nucli de Robines. S'hi troben cases catalogades de diversa 
tipologia com són Can Salom-Morell, l'antiga posada de Morneta o 
Can Ferrer, entre d'altres. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Margalida Ferrer Vicenç. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Casa que presenta mitgera lateral dreta alineada i ressortida 
respecte de l'esquerra, és de dues plantes amb vessant cap al 
frontis. Presenta planta trapezoïdal amb el corral situat a la zona 
posterior. 
 Façanes: el frontis principal, de composició simètrica, és de 
carreus vists de pedra viva amb junta ampla. Obertures: a la planta 
baixa, portal principal escarser amb el sòcol ressortit i 
brancalades de pedra viva, i dues finestres a ambdós costats amb 
l'ampit llis, ressortit i brancalades també ressortides, tot de 
pedra viva; en el pis, tres finestres amb l'ampit motllurat i 
brancalades d'una sola peça que presenten estilització conopial a 
la llinda, tot de pedra viva. El ràfec és de lloses de pedra viva, 
una filada de caps de teula girada i teulada. 
   
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
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 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983 segons R. D. 828/1983. 
   
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 A. Pascual, 1997: 37. 
 
11.- OBSERVACIONS: 
 Aquesta fitxa contempla la protecció de la façana exterior que 
forma conjunt amb altres semblants del mateix carrer. Els interiors 
no han estat visitats. El nom de la propietària 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 de planta rectangular, de dues plantes, dos aiguavessos 
amb vessant cap al frontis i entre mitgeres. 
 - Corral a la part posterior. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Façana de carreus de pedra 
viva i coberta de teula. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva.  
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional. 
 Frontis: 
 - Façana: composició simètrica amb eixos verticals de les 
obertures. Paredat de carreus vists amb junta enrasada. 
 - El ràfec és una cornisa amb lloses de pedra viva, filada de 
caps de teula girades i teula volada. 
 Obertures: 
 Portals: portal principal d'arc escarser, brancalades sobre 
sòcol ressortit i emmarcat per una fina faixa de morter. 
 Finestres: rectangulars en vertical. 
 - A la planta baixa, finestres llargueres: llinda, brancals i 
ampit, tot llis i ressortit, de pedra viva i emmarcat per una fina 
faixa de morter. 
 - A la planta pis, finestres: llinda amb mòssa d'estilització 
gòtica, brancals d'una peça i ampit motllurat (variant B), de pedra 
viva. Tot emmarcat per una fina faixa de morter. 
 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 totes les 
cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer. 
 B.- DINS L'EDIFICI:  
 
4.- JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 
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 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 del detalls constructius: acabats de coberta 
laterals i frontals, canals, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana. 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 Fou la posada dels Moranta de la Torre, família propietària 
d'una de les parts en què es dividí la possessió de la Torre a 
l'Edat Mitjana. Aquest casal ja apareix al cadastre de 1685, si bé 
l'actual casal és fruit d'una reforma efectuada al s. XIX i 
continuada el s. XX. Fou coneguda també com Can Moranta de la 
Torre. 
  
2.- AUTORIA: 
 
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional, s. XVIII-XX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 Casal situat al carrer des Fang, també conegut com Camí de 
Selva, urbanitzat en la seva vessant nord arran de l'expropiació de 
terres al camp de La Parellada, que era dels Villalonga-Aguirre, 
per a la construcció de la línia del Ferrocarril Palma-Inca que 
s'inaugurà el 1875. De tota manera, el tram d'aquest carrer que 
ocupa el casal ja apareix grafiat als plànols del s. XVIII. És 
destacable la posició del portal confrontant amb el carrer del 
General Morante (antic carrer de les Roques) que li dóna una 
notable perspectiva. És veïnat de Can Beier i Can Beltran, també 
catalogats. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Isabel Pons Villalonga. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Conjunt format per casal, dependències auxiliars, corral (avui 
pati) i jardí. El casal és una edificació alineada al carrer, 
adossada per la mitgera dreta, amb una planta rectangular de tres 
crugies, planta baixa, planta noble i porxos. La coberta de dos 
aiguavessos amb vessant cap al frontis. Organització dels elements: 
Les dependències auxiliars es troben adossades al casal per la 
mitgera dreta formant un sol buc alineat al carrer. El corral (avui 
pati) és a la part posterior d'aquest buc obrint-se al jardí que 
arriba fins al fons de la parcel la. Una part del jardí també es 
troba adossada a les dependències auxiliars arribant a confrontar 
amb el carrer de l'Escola Graduada (continuació del carrer del 
Fang). 
  Façanes: la façana presenta dos trams clarament diferenciats; 
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el del casal i el de les dependències auxiliars. El ràfec és una 
cornisa motllurada de pedra viva de volada important i teula volada 
que ocupa tota l'extensió de ambdues façanes, igual que el sòcol de 
pedra viva. 
 Façana del casal: el frontis és de paredat llis aterracat i 
pintat de color ocre simulant blocs de pedra regular, amb una faixa 
motllurada que emmarca el casal i el separa de la dependències 
auxiliars i de la casa veïna; aquesta mateixa faixa també separa la 
planta noble dels porxos de dalt. Obertures: totes les obertures 
(excepte el portal rodó) presenten brancals, llinda i, en el seu 
cas, ampits ressortits de pedra sense motllurar. A la planta baixa, 
un portal rodó de pedra amb carcanyol, llindar, brancals i 
dovellam. A cada costat del portal hi ha una finestra amb la 
proporció rectangular en vertical. A la planta noble, situat sobre 
el portal rodó trobam un balcó amb volada de pedra i barana de 
ferro forjat de finals del s. XIX, i a cada costat hi ha una 
finestra balconera. Al porxo de dalt, tres finestrons rectangulars 
en vertical. Façana de les dependències auxiliars: és de paredat en 
verd amb junta plena. Obertures: a la planta baixa, 
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una portassa amb arc d'ansa-paner. Al primer pis hi ha una finestra 
amb la proporció rectangular en vertical amb brancals, llinda i 
ampit ressortit  de pedra sense motllurar. Al porxo de dalt, un 
finestró rectangular en vertical. 
 Interiors: la distribució de la planta del casal es correspon 
amb la tipologia B. De triple crugia. El trespol de la planta baixa 
és de rajola octogonal. A la primera crugia es troba la sala o 
rebedor, amb una cambra a cada costat. Els portals d'accés a les 
cambres es troben centrats a la mitjanada i presenten fusteria de 
l'època. La cambra de la dreta té una xemeneia. S'accedeix a la 
segona crugia a través d'un arc d'ansa-paner de pedra sustentat per 
pilastres de pedra amb capitell, fust d'una sola peça i rodapeu. A 
la segona crugia, al centre, tenim la continuació de la sala o 
rebedor; a la dreta, l'escala de tres trams amb una naia sustentada 
per nients, els quals queden amagats a sota d´un fals arc de guix; 
els escalons de marbre blanc i la barana presenta brèndoles 
contínues horitzontals de ferro; a l'esquerra hi ha una cambra amb 
una xemeneia que es comunica amb el menjador. La tercera crugia és 
ocupada per la sala o pas d'accés al corral (avui pati) i jardí i a 
cada costat de la mateixa hi ha, respectivament, la cuina i el 
menjador amb grans finestrals oberts al pati i jardí. La planta 
noble presenta la distribució típica del s. XIX.  
 Corral, avui pati: presenta un pou i trespol de lloses de pedra 
i dóna accés al jardí. 
   Jardí: situat a la part posterior i lateral de la parcel la 
arribant fins al carrer de Gaspar Vallés "Es Torero" i de l'Escola 
Graduada. Presenta dues zones delimitades per una línia de 
xipresos. La primera es troba al darrera del casal i dependències 
auxiliars i és ocupada per diverses pasteres amb arbres. Les 
pasteres es distribueixen regularment. La segona zona es troba 
situada adossada a les dependències auxiliars i confronta amb el 
carrer de l'Escola Graudada, i també hi ha diversos arbres 
fruiters. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitage familiar. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
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adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunto historicoartístic, declaració de 2 de març 
de 1983 segons R. D. 828/1983. 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
  A. Pascual, 1997: 113. 
 
11.- OBSERVACIONS: 
 El jardí del casal dóna al c. de Gaspar Vallès "Es torero". La 
façana principal confronta amb el carrer des Fang i el carrer de 
l'Escola Graduada. 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques: conjunt format per: 
 - Casal de planta rectangular, tres crugies, tres plantes, dos 
aiguavessos amb vessant cap als frontis. Escala a la segona crugia 
(tipologia B) 
 - Corral a la part posterior, ara és un jardí amb pasteres i 
arbres. Comunica amb el carrer posterior. 
 - Dependències auxiliars adossades al casal. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Façana en part aterracada i 
en part de pedra en verd. Mur central amb arc intermedi de pedra 
viva. Forjat de taulons de fusta amb revoltons. Coberta de teula. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva. 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, s. XVIII-XX. 
 Frontis: 
 - Frontis del cos principal: composició simètrica i amb eixos 
verticals de les obertures. Paredat llis aterracat i pintat de 
color ocre simulant blocs de pedra regular. Faixa llisa ressortida 
a nivell dels ampits superiors. 
 - Frontis de les dependències auxiliars, (a l'esquerra del 
frontis): paredat de pedra amb junta en verd. Mateix sòcol de 
lloses a ambdues façanes.  
 - Ràfec d'ambdos frontis: cornisa motllurada de pedra viva de 
volada important i teula volada 
 - Balcó: a l'eix del portal principal: volada de pedra viva 
motllurada. Barana de ferro forjat. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - A la planta baixa: 
  - Portal principal rodó amb carcanyol. Brancals amples 
d'una peça i dovelles grans. Pedra viva. 
  - Portal auxiliar d'ansa-paner. 
 - A la planta noble: porta que dóna a balcó. 
 Finestres: rectangulars en vertical. 
 - A la planta baixa: dues finestres llargueres amb ampit llis 
ressortit (variant D). Brancals i llinda d'una peça llisa 
ressortida. 
 - A la planta noble: tres finestres balconeres amb ampit llis 
ressortit (variant D), brancals i llinda d'una peça ressortida. 
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Finestra llarguera amb ampit llis ressortit (variant D). Brancals i 
llinda d'una peça llisa ressortida. 
 - A la planta porxo: finestrons d'ampits, llindes, brancals 
llisos i ressortits. 
 Interiors: 
 - Arc intermedi: arc d'ansa-paner, columnes amb capitells, 
fusts d'una peça i basament, tot de pedra viva. 
 - Escala de tres trams. Graons de marbre blanc. Barana de 
brèndoles contínues horitzontals. 
 Corral, avui jardí: 
 - Dues zones delimitades per un línia de xipressos. Una amb 
pasteres i pou. L'altra amb les dependències auxiliars i arbres 
fruitals. 
 Altres elements: 
 
2.- ELEMENTS A SALVAGUARDAR: 
  Tots els que li donen el seu valor tipològic i estilístic. 



CAS CURRO 
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3.- CONDICIONS D'UNITARIETAT: 
 
 A.- AMB L'ENTORN: forma un conjunt tipològic amb tots els 
casals de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer. 
 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 
cobertes, canals, forma del coll del pou, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - Elements distorsionants: el cablejat de servei passa per 
enmig de la façana. 



CAS CURRO 
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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 tradicional, s. XIX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 Casa situada en un dels carrers més antics del poble, 
antigament anomenat de les Roques, entre el Passeig del Born i els 
antics camps de la Mostra. El carrer del General Morante forma part 
de l'important eix urbanístic que arrenca des del carrer Bonaire, 
al voltant del qual s'ha format el poble des del s. XIV. Hi podem 
trobar altres cases catalogades com Can Baier, Can Beltran o Can 
Pip. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Germans Villalonga Gomila. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Conjunt format per casa, corral i dependències auxiliars. La 
casa fa cap de cantó amb el carrer de l'Escola Graduada i està 
alineada al carrer per la mitgera lateral esquerra, és de tres 
plantes amb vessants cap al frontis. Organització dels elements: el 
conjunt presenta planta rectangular amb el corral situat a la zona 
posterior.  
 Façanes: el frontis principal és llis, enllestit d'un arenat 
grafiat de cantons de color ocre i el sòcol pintat de color blanc. 
Presenta distribució simètrica de les obertures i estratificació en 
alçària. Obertures: a la planta baixa, portal principal escarser 
amb brancals de pedra viva, portal allindanat amb el sòcol 
ressortit i brancalades de pedra viva que comunica amb el pis 
superior, i una finestra amb l'ampit llis ressortit i brancalades 
de pedra viva; en el pis, balcó central amb volada motllurada de 
pedra i dues finestres balconeres a ambdós costats amb els ampits 
llisos, ressortits i brancalades de pedra viva d'una sola peça; en 
el porxo de dalt, tres finestrons quadrangulars amb els ampits 
llisos, ressortits i brancalades de pedra viva. El ràfec és una 
cornisa motllurada de marès i teulada. El capcer presenta el mateix 
enllestit que el frontis principal. Obertures: a la segona crugia, 
una finestra amb l'ampit llis, ressortit i brancalades de pedra 
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viva a la planta baixa; en el pis, una altra finestra de la mateixa 
traça i en el porxo de dalt, un finestró amb esplandit. Cal 
destacar que la segona crugia ha estat modificada en alçària, 
capcimada per ampit massís i terrat. El cos annex, de factura 
recent, presenta un portal allindanat a la planta baixa i dues 
finestres de nova traça en el pis.  
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
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9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983 segons R. D. 828/1983. 
  
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
  
11.- OBSERVACIONS: 
 Aquesta fitxa contempla la protecció de la façana exterior que 
forma conjunt amb altres semblants del mateix carrer. 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: 
 - Casa de planta rectangular, de dues crugies, tres plantes, 
dos aiguavessos amb vessant cap al frontis i un tercer aiguavés de 
factura posterior, de dues plantes. 
 - Corral a la part posterior. 
 - Dependències auxiliars que donen al corral. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra aterracats i coberta de teula. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva.  
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, s. XIX. 
 Frontis: 
 - Façana: composició simètrica amb eixos verticals de les 
obertures. Paredat de pedra enllestit amb un arenat grafiat de 
cantons de color ocre. Sòcol pintat de color blanc. 
 - El ràfec és una cornisa de volada ampla motllurada de marès i 
teula volada. 
 - Balcó central: volada de pedra motllurada. Barana de ferro 
forjat. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal allindanat: llinda d'una peça en forma d'arc 
escarser, brancalades sobre sòcol ressortit, tot de pedra viva. 
 - Porta balconera a la planta pis. 
 - Porta auxiliar allindanada de nova traça en el cos annex. 
 Finestres: rectangulars en vertical, exceptuant els finestrons. 
 - A la planta baixa, finestres llargueres: llinda, brancals, 
ampit llis ressortit (variant D). Una a la dreta del portal 
principal i l'altra en el capcer. 
 - A la planta pis: 
  - Finestres balconeres amb llinda, brancals, ampit llis 
ressortit (variant D), de pedra viva. 
  - Finestra llarguera: llinda, brancals, ampit llis 
ressortit (variant D). En el capcer. 
 - A la planta superior: 
  - Finestrons emmarcats amb peces senceres de pedra viva, 
ampit llis ressortit. A eix de les obertures inferiors. 
  - Finestró amb esplandit en el capcer. 
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 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 totes les 
cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer. 
 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 
laterals i frontals, canals, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana. 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 Encara que en els seus orígens és una construcció més antiga, 
la casa actual, fruit de la unió de les dues o tres que existien 
abans, és de finals del s. XIX. L'estil vuitcentista de la façana i 
alguns detalls decoratius de l'interior reflecteixen un moment 
constructiu vinculat a un determinat període d'esplendor econòmica, 
el de la segona meitat del s. XIX, que deixà una emprenta notable a 
Binissalem. 
 
2.- AUTORIA: 
 
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional als interiors. Façana vuitcentista. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 Vulgarment anomenat carrer de les Roques, pel terreny rocós del 
seu tram superior, allà on es pot veure que les cases estan 
directament assentades damunt les roques i que, el moment de fer 
les voreres, es varen haver de rebaixar les roques que 
sobresortien. Aquest carrer uneix el carrer del Fang amb el passeig 
del Born, el qual és un punt importantíssim pel que fa a 
l'arquitectura tradicional, i d'allà on s'han catalogat un gran 
nombre de cases. També d'aquestes característiques en trobam al 
carrer que ens ocupa, molt cèntric i transitat, com el magnífic 
exemple de Can Beltran. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Hereus de Miquel Real Vicens. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Can Beier està formada pels núm. 17, 17a i 19 del carrer del 
General Morante i, ja que la façana és unitària, es farà la 
descripció conjunta. La part de l'edificació formada pels núm.17 i 
17a està dividida en planta baixa amb corral (núm. 17) i pis (núm. 
17a). La part de l'edificació que correspon al núm. 19 està formada 
per casa i corral i és la que afecta a aquesta fitxa.  
 Façana: consta de planta baixa, pis i porxo, i un ràfec format 
per una línia merletada, cornisa motllurada, canal de zinc i fila 
de teules. L'enllestit a la planta baixa presenta sòcol de lloses 
de pedra viva i peces de marès formant bandes horitzontals i 
conformant dovelles a saltacavall a la part superior de les 
obertures. El primer pis i el porxo es presenten aterracats de 
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color rosa pàl lid. Dues cornises motllurades separen els tres 
nivells. La que està entre la planta pis i el porxo és més senzilla 
i de color blanc. Pel que fa a les obertures es disposen de forma 
regular i a cada pis se n'obren en igual nombre. A la planta baixa 
tres portals allindanats i dues finestres rectangulars en vertical. 
Al pis cinc portals allindanats s'obren a un balcó amb baranes de 
ferro, els dos dels extrems a un balcó individual i els tres 
centrals a una gran balconada. Les peanyes dels balcons reposen 
sobre cinc permòdols de formes vegetals i volutes. Al porxo 
observam cinc finestres quadrangulars amb ampit motllurat. Les 
obertures del pis i del porxo estan envoltades per un marc 
lleugerament motllurat i de color blanc. 
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 Interiors: presenta tres crugies delimitades per dos arcs 
d'ansa-paner, ambdós amb base i capitells motllurats i els brancals 
de pedra viva. Del mateix material és el camí central de lloses que 
observam a les dues primeres crugies. En aquestes també observam 
sòtil de bigues de fusta a escaire del frontis. La primera crugia 
presenta una habitació a cada costat, mentre que la segona en 
presenta al lateral dret, i a l'esquerre presenta escala de tres 
trams, adossada, amb els escalons de pedra viva. També devora 
l'escala hi ha un coll de cisterna del mateix material. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983, R. D. 828/1983. 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
  G. Martí, 1978: 80. A. Pascual, 1997: 114, 115; il l. 115. 
 
11.- OBSERVACIONS: 
  Veugeu fitxa 030b. 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques: 
 - Casal de planta rectangular i trapezoidal, de tres crugies a 
la planta baixa, de tres plantes de dos aiguavessos amb vessant cap 
als frontis. Entre mitgeres. 
 - Corral a la part posterior. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra aterracat a les dues plantes 
superiors. Sostrat de bigues de fusta a escaire del frontis. 
Coberta de teula. 
 - Obertures emmarcades en marès a la planta baixa.  
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional als interiors. Façana vuitcentista. 
 Frontis: 
 - Façana comuna amb la casa veïna: composició simètrica amb 
eixos verticals de les obertures. 
 - El ràfec és una cornisa de volada important, motllurada i 
teula volada. 
   - Planta baixa: sòcol de lloses de pedra viva. Peces de 
marès formant bandes horitzontals i remarcant les dovelles en els 
arcs de descàrrega de les obertures. Cornisa motllurada formant 
part dels balcons de planta pis. 
  - Planta pis i superior: aterracat de color rosat. Cornisa 
motllurada blanca a nivell de forjat. 
  - Balcons: balconada central i dos balcons individuals 
laterals. Volada de marès motllurada sobre permòdols obrats amb 
motius decoratius vegetals i volutes. Aquest permòdols fan de clau 
en les obertures de la planta baixa. Baranes de ferro a planta pis. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portals allindanats amb dovelles formant falsos arcs. 
 - A la planta pis, portes balconeres amb llinda i brancals 
remarcats amb motllura color blanc, amb balcó. 
 Finestres: rectangulars en vertical (a excepció dels 
finestrons). 
 - A la planta baixa, finestres amb ampit a nivell de sòcol de 
pedra. 
 - A la planta pis, finestres balconeres amb llinda i brancals 
remarcats amb motllura color blanc, amb balcó. 
 - A la planta superior, finestrons enmarcats amb motllura de 
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color blanc, a l'eix de les obertures inferiors. 
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 Interiors: 
 - Arc d'ansa-paner que separa tres crugies. Brancals de pedra 
viva amb base, fusts d'una sola peça i capitells motllurats.  
 - Escala de tres trams amb escalons de pedra viva a la segons 
crugia. 
 - El trespol conserva un pas de bístia amb lloses 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 tots els 
casals de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer. 
 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 
laterals i frontal, canals, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana. 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 Encara que en els seus orígens és una construcció més antiga, 
la casa actual, fruit de la unió de les dues o tres que existien 
abans, és de final del s. XIX. L'estil vuitcentista de la façana i 
alguns detalls decoratius de l'interior reflecteixen un moment 
constructiu vinculat a un determinat període d'esplendor econòmica, 
el de la segona meitat del s. XIX, que deixà una empremta notable a 
Binissalem. 
 
2.- AUTORIA: 
 
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Façana vuitcentista. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 Vulgarment anomenat carrer de les Roques, pel terreny rocós del 
seu tram superior, allà on es pot veure que les cases estan 
directament assentades damunt les roques i que, en el moment de fer 
les voreres, es varen haver de rebaixar les roques que 
sobresortien. Aquest carrer uneix el carrer del Fang amb el passeig 
del Born, el qual és un punt importantíssim pel que fa a 
l'arquitectura tradicional, i d'allà on s'han catalogat un gran 
nombre de cases. També d'aquestes característiques en trobam al 
carrer que ens ocupa, molt cèntric i transitat, com el magnífic 
exemple de Can Beltran. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Salvador Real Vicens. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Antic casal. Can Beier està formada pels núm. 17, 17a i 19 del 
carrer del General Morante i,ja que la façana és unitària, es farà 
la descripció conjunta. La part de l'edificació que correspon al 
núm. 19 està formada per casa i corral. La part de l'edificació 
formada pels núm. 17 i 17a està dividida en planta baixa amb corral 
(núm. 17) i pis (núm. 17a) i és la que afecta a aquesta fitxa.  
 Façana: consta de planta baixa, pis i porxo, i un ràfec format 
per una línia merletada, cornisa motllurada, canal de zinc i fila 
de teules. L'enllestit a la planta baixa presenta sòcol de lloses 
de pedra viva i peces de marès formant bandes horitzontals i 
conformant dovelles a saltacavall a la part superior de les 
obertures. El primer pis i el porxo es presenten aterracats de 
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color rosa pàl lid. Dues cornises motllurades separen els tres 
nivells. La que està entre la planta pis i el porxo és més senzilla 
i de color blanc. Pel que fa a les obertures es disposen de forma 
regular i a cada pis se n'obren en igual nombre. A la planta baixa 
tres portals allindanats i dues finestres rectangulars en vertical. 
Al pis cinc portals allindanats s'obren a un balcó amb baranes de 
ferro, els dos dels extrems a un balcó individual i els tres 
centrals a una gran balconada. Les peanyes dels balcons reposen 
sobre cinc permòdols de formes vegetals i volutes. Al porxo 
observam cinc finestres quadrangulars amb ampit motllurat. Les 
obertures del pis i del porxo estan envoltades per un marc 
lleugerament motllurat i de color blanc. 
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7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983, R. D. 828/1983. 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
  G. Martí, 1978: 80. A. Pascual, 1997: 114, 115; il l. 115. 
 
11.- OBSERVACIONS: 
  Vegeu fitxa 030a. 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:  
 - Casal de planta rectangular, de dos aiguavessos amb vessant 
cap al frontis. Tres plantes. Entre mitgeres. 
 - Corral a la part posterior. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra aterracat a la façana a les dues 
plantes superiors. Coberta de teula. 
 - Obertures emmarcades en marès a la planta baixa.  
 Característiques estilístiques bàsiques: façana vuitcentista. 
 Frontis: 
 - Façana comuna amb la casa veïna: composició simètrica amb 
eixos verticals de les obertures.  
 -El ràfec és una cornisa de volada important, motllurada i 
teula volada. 
  - Planta baixa: sòcol de lloses de pedra viva. Peces de 
marès formant bandes horitzontals i remarcant les dovelles en els 
arcs de descàrrega de les obertures. Cornisa motllurada formant 
part dels balcons de planta pis. 
  - Planta pis i superior: aterracat de color rosat. Cornisa 
motllurada blanca a nivell de forjat. 
 - Balcons: balconada central i dos balcons individuals 
laterals. Volada de marès motllurada sobre permòdols obrats amb 
motius decoratius vegetals i volutes. Aquests permòdols fan de clau 
en les obertures de la planta baixa. Baranes de ferro a planta pis. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portals allindanats amb dovelles formant fals arcs. 
 - A planta pis, portes balconeres amb llinda i brancals 
remarcats amb motllura color blanc, amb balcó. 
 Finestres: rectangulars en vertical (a excepció dels 
finestrons). 
 - A la planta baixa, finestres amb ampit a nivell del sòcol de 
pedra. 
 - A la planta pis, finestres balconeres amb llinda i brancals 
remarcats amb motllura color blanc, amb balcó. 
 - A planta superior, finestrons enmarcats amb motllura de color 
blanc, a l'eix de les obertures inferiors. 
 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 tots els 
casals de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer. 
 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 
laterals i frontal, canals, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana. 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
 



CAN BELTRAN  

 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 
 I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 

c. del General Morante, núm. 
11 

Prot.: A 
Ref. Cad.: 6435418 

Clau: 031  CENTRE URBÀ DE BINISSALEM   
 
 

 
 
 
 
1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 El casal pertany a la família Beltran des d'inici del s. XIX; 
és una edificació del s. XIX, encara que algunes dependències 
auxiliars són més antigues, dels segles XVI i XVII. Conegut més 
antigament amb els noms de Cas Misser i Can Frare. 
 
2.- AUTORIA: 
  
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional, s. XVII-XIX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 Situat entre el Born i els antics camps de Sa Mostra. De fet, 
el jardí del casal formava part d'aquest camp; la importància de 
Can Beltran rau en el seu propi context, ja que per ell mateix és 
un interessant conjunt des del punt de vista arquitectònic i 
urbanístic; a més es troba situat vora altres edificis catalogats 
com Can Beier, Ca l'Ardiaca i tot el conjunt arquitectònic del 
Born.  
 
5.- PROPIETAT: 
 Luis Beltran García-Ruiz. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Conjunt format per casal, clastra, celler amb cups, estables, 
altres dependències auxiliars i jardí. El cos principal del casal 
és alineat al carrer, és de planta rectangular, de tres crugies, 
tres plantes i tres vessants; la posterior, nova i més alta. 
Presenta el pas forà a l'esquerra i un cos de dues plantes adossat 
a la dreta, tot alineat al carrer; el darrer interiorment es 
correspon en part amb el celler. És de dues plantes amb vessant cap 
al frontis. Organització dels elements: Tot el conjunt 
d'edificacions se situen envoltant una clastra, eix distribuïdor de 
tots els espais; l'entrada és per el portal forà situada a 
l'esquerra i alineada al carrer que dóna a un pas que s'obre a la 
clastra; a la part esquerra de la clastra hi ha forns, pastadors, 
bugaderia i altres edificacions auxiliars i, a la dreta, s'hi troba 
el celler amb els cups, estables i pallisses; a la part posterior 
de la clastra es troba l'hort-jardí. 
 Façanes: el frontis presenta la distribució simètrica de les 
obertures i estratificació en alçària en el cos corresponent al 
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casal. A la planta baixa hi ha un sòcol de pedra viva i tota la 
resta és enllestit d'un arenat; el ràfec és una cornisa motllurada 
amb bastanta volada, i teulada amb canal de zinc. Obertures: a la 
planta baixa, a l'esquerra hi ha el pas forà a mode de portassa 
d'ansa-paner amb les brancalades i arc de marès i tres finestres en 
el cos del casal; a la planta noble, tres finestres i al porxo, 
tres finestrons apaïsats. El cos adossat, d'igual enllestit que el 
principal, presenta a la planta baixa, dos portals, un 
d'allindanat, i l'altre d'escarser, i un finestró, la meitat dels 
brancals dels portals són de pedra viva, i, la resta són de marès; 
sobre l'escarser es recolza una finestra amb les brancalades de 
marès; al primer pis, hi ha una finestra amb brancalades de pedra 
viva i l'ampit motllurat. La façana posterior que dóna a la clastra 
presenta un sòcol de pedra amb la junta plena de ciment mallorquí i 
la resta és polit, pintat de blanc excepte a les brancalades de les 
obertures; el ràfec és una ampla cornisa motllurada de color ocre. 
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Obertures: al cos del casal, a la planta baixa, el portal escarser 
amb brancalades de pedra viva i una finestra amb brancalades de 
pedra viva i ampit ressortit sense motllurar; a la planta noble, un 
balcó amb volada de marès i barana de ferros del XIX i una finestra 
amb les brancalades de pedra viva; al porxo, dos finestrons 
apaïsats amb les brancalades de marès i els ampits ressortits sense 
motllurar; el cos més baix de l'esquerra presenta un portal 
allindanat i un finestró a la planta baixa i una finestra en el 
pis. 
 Interiors: els interiors del casal no s'han visitat. 
 Clastra: és un gran espai quadrangular, que es comunica pel pas 
forà des de la portassa del carrer; en el pas cal destacar a 
l'esquerra un mur amb un ample portal amb la llinda i els brancals 
d'una sola peça, tot de pedra viva. Pas forà i clastra presenten un 
trespol de grans lloses irregulars arrodonides de pedra viva, 
excepte davant l'entrada del casal on el trespol és de petits 
còdols emmarcats amb faixes; destaquen enmig de la clastra un 
lledoner amb la pastera circular de pedra, i, un castanyer, vora el 
qual trobam un coll de cisterna quadrangular que presenta un 
basament de grans lloses de pedra viva i el coll amb la part 
superior i inferior més ressortides, tot de pedra viva.  
 Celler: Façanes, la que dóna a la clastra és de pedra amb la 
junta plena, sense aterracar i el ràfec és una canal obrada i 
teulada amb vessant cap a la clastra; presenta el portal d'accés de 
gran amplada allindanat i amb brancals de pedra viva, tot d'una 
sola peça, i, un coll de cisterna adossat, rodó, de pedra viva, 
ressortit i motllurat a la part superior i inferior del coll, el 
qual es troba sobre un basament de grans lloses de pedra viva. Cal 
destacar un embut de canal de forma quadrangular de pedra viva en 
part embotit a la paret. A l'esquerra del celler hi ha una 
dependència oberta a la clastra que presenta volta de canó 
rebaixada de marès amb dues llunetes a la paret dreta i dos arcs 
d'ansa-paner que s'obren cap als tres cups de pedra viva. Interior, 
és un espai rectangular situat a escaire del carrer, d'una sola 
planta, presenta dos arcs d'ansa-paner de pedra viva i part del 
sostrat és nou de bigues de formigó; la resta, que es correspon amb 
tres crugies, és de taulons situats a escaire del carrer; destaquen 
15 bótes congrenyades i tres bótes més petites.  
 Estables: situats vora el celler a l'esquerra de la dependència 
on es troben els cups, que antigament eren també estables, amb dos 
portals allindanats de pedra viva que comuniquen amb l'estable, que 
és de volta de canó amb llunetes i presenta un trespol de lloses 
rodones de pedra viva.  
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 Altres dependències auxiliars: cal destacar altres dependències 
situades a l'esquerra de la clastra com forns, botigues, pastadors 
i bugaderia. 
 Hort-jardí: de caire romàntic, fou realitzat a final del segle 
XIX, ordenat amb caminals vorejats de pasteres compostes per una 
filada de pedres, les quals foren dutes de Son Roig de Sencelles; 
del jardí destaca la típica cova de Lourdes situada al fons i a la 
dreta, l'alt mur de tancament i algunes plantes singulars com una 
filada de velles tuies, xiprers, alzines, fassers, tamarell, 
garballó i un sidonier. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar i producció vinícola. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
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9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt Historicoartístic, declaració de 2 de Març de 
1983 segons R. D. 828/1983. 
  
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 A. Pascual, 1997: 115-117; il l. 116. G. Martí, 1978: il l. 72; 
1989: il l. 152. 
 
11.- OBSERVACIONS: 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques: conjunt format per: 
 � Edificació bàsicament en U amb la clastra enmig, el casal i 
el pas forà davant, el celler, estables i pallisses a la dreta; 
forns, pastadors i bugaderia a l'esquerra i oberta al fons, l'hort-
jardí. 
 - Cos principal de planta rectangular, 3 crugies, 3 plantes, 3 
aiguavessos (el posterior més recent i alt) i entre mitgeres. 
 - Cos adossat de dues plantes. 
 - Celler d'una planta rectangular i un aiguavés amb vessant cap 
al frontis 
 - Clastra quadrangular. 
 - Dependències auxiliars. 
 - Hort-jardí amb caminals, pasteres i plantes singulars. 
 Constructives:  
 - Edicifi de murs de pedra i terra. Façanes de l'edifici amb 
enllestit de calç excepte els baixos. Dependència auxiliar de 
carreus vists de pedra viva. Coberta de teula. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva i marès. 
 - Trespol de la clastra i pas forà de grans lloses de pedra 
viva amb macs enfaixats amb dibuix geomètric davant l'entrada del 
casal. Trespol de còdols de pedra viva en els estables. 
 - Celler cobert amb dos arcs d'ansa-paner de pedra viva i 
bigues de fusta a escaire (avui té part coberta amb bigues de 
formigó). Dependència auxiliar coberta amb dos arcs d'ansa-paner i 
volta de canó rebaixada de marès amb dues llunetes.  
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, s. XVII-XIX. 
 Façanes: 
 - Façana principal: composició simètrica, amb eixos verticals 
de les obertures. Paredat aterracat. Sòcol de pedra en verd.  
 - Façana del cos adossat: de composició irregular, té el mateix 
tractament d'acabat que la principal. 
 - Façana posterior: paredat polit pintat de blanc. Sòcol de 
pedra viva amb junta plena de ciment mallorquí. 
 Ràfecs del casal:
 - A la façana principal una cornisa motllurada de pedra 
d'important volada i teula volada. 
 - A la façana posterior una cornisa motllurada i aterracada amb 
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color ocre i teula volada. 
 - Balcó a la façana posterior. Volada motllurada de marès. 
Barana de ferro del s. XIX.  
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portassa principal (portal forà), amb arc d'ansa-paner i 
brancalades de marès. 
 - Portal allindanat al cos adossat amb llinda i brancals de 
marès amb el terç inferior de pedra viva. Sòcol també de pedra. 
 - Portal escarser al cos adossat amb arc rebaixat, brancalades 
de marès a la part superior i de pedra a la part inferior. 
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 - Portal escarser a la façana posterior d'arc rebaixat i 
brancalades de pedra viva. 
 - Portal allindanat a la façana posterior emmarcat en pedra 
viva, amb un petit aiguavés de teules com a guardapols. 
 - Porta balconera amb llinda i brancals de marès, a la façana 
posterior. 
 Finestres: rectangulars en vertical (a excepció dels 
finestrons). 
 - Al casal: finestres emmarcades amb un aterracat més clar. 
Ampit estret enrasat de pedra viva. Finestró amb esplandit cap a 
l'exterior. Finestrons amb ampit motllurat. 
 - Al cos adossat: finestra emmarcada en marès i l'ampit és 
l'arc del portal escarser. Finestra amb llinda, brancalades de dues 
peces, ampit motllurat, tot de pedra viva. 
 - A la façana posterior: finestra amb llinda, brancals, ampit 
llis ressortit, de pedra viva. Finestres amb llinda, brancals i 
ampit llis estret, tot de pedra viva. Finestró tancat amb reixa de 
ferro. Finestrons emmarcats amb peces de marès ressortides. 
 Clastra: 
 - Pastera circular de pedra amb un lledoner i un castanyer. 
 - Coll de cisterna aïllat, quadrangular, amb pica adossada 
rectangular, sobre basament de grans lloses, tot de pedra viva. 
 - Coll de cisterna (adossat al celler) rodó, amb pica adossada 
circular, de pedra viva amb motllures, sobre basament de lloses de 
pedra viva 
 Celler: 
 - Façana de pedra viva amb junta plena. 
 - Portal gran allindanat amb llinda i brancalades d'una peça, 
de pedra viva. 
 - Ràfec és una canal obrada i teulada amb embut de canal 
quadrangular de pedra viva, en part embotit en la paret. 
 - Cups de pedra viva. 
 Altres elements:  
 - Jardí amb capella de Lourdes i tauleta rodona de pedra 
motllurada al davant. Petit safareig. 
 
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 tots els 
casals de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
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tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer i a més, forma un conjunt 
tipològic amb els edificis que tenen celler. 
 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 
laterals i frontals, canals, forma de la cisterna, etc. 



CAN BELTRAN  
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c. del General Morante, núm. 
11  CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 

 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL Prot.: A 
Ref. Cad.: 6435418  I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 

Clau: 031  CENTRE URBÀ DE BINISSALEM   
 
 

 
 
 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - Són de gran valor: el trespol de la clastra, les dependències 
auxiliars i el jardí. 
 - Els interiors del casal no s'han visitat. 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana.  



CAN BELTRAN 
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c. del General Morante, núm. 
11  CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 

 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL Prot.: A 
Ref. Cad.: 6435418  I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 

Clau: 031  CENTRE URBÀ DE BINISSALEM   
 
 

 
 
 
 
3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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c. del General Morante, núm. 
11  CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 

 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL Prot.: A 
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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c. del General Morante, núm. 
40 

Prot.: A 
Ref. Cad.: 6436514 
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
  
2.- AUTORIA: 
  
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 Casa situada en un dels carrers més antics del poble, 
antigament anomenat de les Roques, entre el Passeig des Born i els 
antics camps de la Mostra. El carrer del General Morante forma part 
de l'important eix urbanístic que arrenca des del carrer Bonaire, 
al voltant del qual s'ha format el poble des del s. XIV. En ell 
podem trobar altres cases catalogades com Can Baier o Can Beltran. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Germans Pujadas Navarro. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Conjunt format per casa, corral i dependències auxiliars. La 
casa està situada entre mitgeres i alineada al carrer,és de dues 
plantes i dos aiguavessos amb vessants cap al frontis, però 
presenta un tercer aiguavés de factura posterior. Organització dels 
elements: el conjunt presenta planta rectangular molt estreta, on 
el corral se situa a la zona posterior. Façanes: el frontis principal és lli
Obertures: a la planta baixa, portal principal allindanat amb 
estilització conopial i brancals de pedra viva; en el pis, 
finestra, de composició asimètrica, amb brancals de pedra viva i 
ampit ressortit i motllurat, també de pedra. El ràfec és de lloses 
de pedra i teulada.  
 Interiors: la distribució de la planta correspon a la tipologia 
B. Presenten dos arcs rodons de marès amb capitells motllurats que 
separen les tres crugies. A l'esquerre de la segona crugia es troba 
una escala de dos trams a escaire sense arrambador i amb graons 
llisos de pedra viva que en el replà del primer tram es bifurca en 
tres graons per comunicar amb el petit sostre del tercer aiguavés. 
El trespol és de terra i el sostrat és de taulons a escaire del 
carrer a la primera crugia, i de bigues de ciment, de factura 
recent, a la resta. 
 Corral: conserva un trespol de lloses grosses irregulars de 
pedra viva i, en el fons, una antiga pallissa, avui reformada i 
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capcimada de terrat. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: magatzem. 



CAN PIP 
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 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 
 I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 

c. del General Morante, núm. 
40 

Prot.: A 
Ref. Cad.: 6436514 

Clau: 032  CENTRE URBÀ DE BINISSALEM   
 
 

 
 
 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983 segons R. D. 828/1983. 
  
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
  
11.- OBSERVACIONS: 
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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 allargada en profunditat, de dues 
plantes, dos aiguavessos amb vessant cap al frontis i un tercer 
aiguavés de factura posterior i entre mitgeres. L'escala és a la 
segona crugia (tipologia B). 
 - Corral a la part posterior. 
 - Dependències auxiliars: antiga pallissa en el corral, avui 
reformada.  
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra amb aterracat de calç. 
Sostre de bigues de fusta a escaire del carrer a la primera crugia. 
Coberta de teula. 
 - Trespol de terra a l'interior. Trespol de lloses grosses 
irregulars de pedra viva en el corral. 
 - Mur central amb arc de marès. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva.  
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional. 
 Frontis: 
 - Façana: composició austera, sense eixos verticals. Paredat de 
pedra aterracat amb morter de calç. Restes de decoració geomètrica 
a base de macolinets incrustats envoltant el portal principal. 
 - El ràfec és una cornisa de lloses de pedra i teula volada. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal allindanat amb llinda d'una peça amb mòssa 
d'estilització gòtica i brancals amb caires interiors bisellats. 
 Finestres: rectangulars en vertical. 
 - A la planta pis, finestra petita emmarcada amb peces senceres 
amb ampit motllurat (variant B). 
 Interiors: 
 - Arc intermedi: dos arcs rodons amb capitells motllurats, de 
marès, separant les tres crugies. 
 - Escala de dos trams a escaire. Graons llisos de pedra viva. 
Bifurcació en el primer replà amb tres graons que comuniquen amb el 
sostre del tercer aiguavés. 
 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 totes les 
cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer. 
 B.- DINS L'EDIFICI: tot el conjunt forma una unitat. 
 
4.- JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 
 Reparació de l'aterracat de la façana. 



CAN PIP 
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 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL Prot.: A 
Ref. Cad.: 6436514  I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 

Clau: 032  CENTRE URBÀ DE BINISSALEM   
 
 

 
 
 
 
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: 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana i deteriorament de l'aterracat de la façana. 



CAN PIP 
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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: 
 Pou tradicional. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 El carrer de la Porteta té forma de ziga-zaga i uneix el carrer 
de Pere Estruch amb el de General Morante. Aquesta via en el segle 
XVIII era un carreró sense sortida, un camí particular que els 
Malonda havien venut a Ca n'Horrac. A mitjan segle passat es 
remodela la zona, possiblement arran de les vendes dels Malonda, 
que feien aconsellable comunicar el que ara és el carrer de la 
Porteta amb el carrer del Molí d'en Tòfol. Actualment aquesta és 
una zona que compta amb cases restaurades recentment i d'altres que 
s'estan restaurant. Hi havia dues fàbriques de sabates, una de les 
quals ha estat reconvertida en seu d'una empresa relacionada amb 
les telecomunicacions i en el solar de l'altra s'han construït 
vivendes adossades.  
 
5.- PROPIETAT: 
 Pública. Passà a titularitat pública amb l'obertura del carrer 
l'any 1896. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Els elements exteriors del pou estan situats al carrer, 
adossats a una paret i el seu basament forma part de la vorera. 
Està format pel pou pròpiament dit, el basament, el coll del pou, 
una pica adossada i un petit travesser. El pou és rectangular, amb 
els caires arrodonits, construït en paredat en sec (5'50 m de 
profunditat). El basament és una gran peça de pedra viva, al nivell 
de la vorera. El coll, de forma rectangular (70 x 115 x 80 cm), 
està format per tres lloses (gruixa de 15 cm als laterals curts i 
18 cm als laterals llargs) i tapat per una reixa de ferro amb pany. 
La pica, adossada a l'esquerra del coll, però un poc separada de la 
paret i a 30 cm del terra, és de forma rectangular i d'una sola 
peça (dimensions exteriors de 70 x 115 x 50 cm i interiors de 50 x 
97 x 25 cm). El material és la pedra viva. Clavat a la paret a la 
qual s'adossa el pou, sobre el coll, hi ha un travesser de fusta 
que surt de la paret uns 32 cm i que disposa d'una anella on es 
penjava la corriola.  
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7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: pou tradicional. 
 B.- ACTUAL: pou tradicional. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Element inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983, R. D. 828/1983. 



POU 

 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 
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c. de sa Porteta, s/n 
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Ref. Cad.: - 
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  CENTRE URBÀ DE BINISSALEM   
 
 

 
 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 G. Martí, 1978: 81, 82. G. Ordines, 1996: fitxa núm. 4. A. 
Pascual, 1997: 111. 
 
11.- OBSERVACIONS: 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques: 
 - Pou adossat. 
 - Basament de planta rectangular. 
 - Coll de planta rectangular. 
 - Pica adossada de planta rectangular. 
 - Braç de corriola encastat a la paret. 
 Constructives: 
 - Basament d'una llosa d'una peça de pedra viva. 
 - Coll fet per tres grans peces de pedra viva. 
 - Braç de corriola de fusta. 
 Característiques estilístiques bàsiques: pou tradicional. 
 - El basament és més ample que el coll. 
 - El coll té les peces llises sense motllures. 
 - El braç de corriola és un simple tros de fusta. 
 - La reixa de tancament és de ferro. 
 - Corriola (actualment desapareguda). 
 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 conjunt tipològic amb la resta de pous 
de Binissalem. Vegeu estudi tipològic. 
 B.- DINS L'EDIFICI:  
 
4.- JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 
 Restaurar el mur al qual està adossat. 
 
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 mur al qual està adossat està 
deteriorat. 
 



POU 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
 



MOLÍ D'EN TÒFOL 

 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 
 I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 

c. de s'Estació, núm. 20 
Prot.: A 

Ref. Cad.: 6537609 
Clau:034 
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 El 1896 el molí era propietat de Miquel Gamundí Vich. L'any 
1953 fou enderrocat part del molí quan es va eixamplar el c. de sa 
Porteta. 
 
2.- AUTORIA: 
  
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 El molí es troba en un cap de cantó amb el c. de sa Porteta i 
en una cruïlla de carrers; la torre és una fita visual des de 
diversos indrets del poble. Vora el molí es troba el pou públic de 
sa Porteta, també catalogat. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Margalida Martí Gomila i Tramer Hartmut. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
  Torre de molí de vent fariner i possible part de l'antiga casa 
del moliner. Organització dels elements: la torre és alineada al c. 
de sa Porteta i, adossada, s'hi troba una construcció que fa cap de 
cantó amb vessant cap al c. de s'Estació i una altra construcció 
també alineada al c. de s'Estació, de dues plantes amb vessant cap 
al seu frontis.  
 Façanes: La façana del c. de sa Porteta és probablement l'antic 
interior de la casa del moliner, part de la qual fou enderrocada; 
és de pedra i fang amb el cantó enllestit de ciment i presenta 
romanalles de l'arrencament d'una antiga volta i restes d'un acabat 
emblanquinat, i una pujada en alçària de carreus de marès. 
Obertures: a la planta baixa, dos portals allindanats amb les 
brancalades de pedra escairades, el de l'esquerra és paredat i el 
de la dreta és el d'accés a la torre; la resta d'obertures 
d'aquesta façana pertanyen a la torre. La façana del c. de 
l'Estació, el petit cos que fa cap de cantó és enllestit de ciment; 
el capcer és de llivanya amb canal de zinc i teulada; no presenta 
cap obertura; l'altre cos adossat presenta els paredats amb un 
enllestit pintat de blanc i descrostats a la part inferior que 
deixen veure les pedres; el capcer és de llivanya de marès amb 
canal de zinc i teulada. Obertures, a la planta baixa, una portassa 
escarsera i un petit portal allindanat; al pis, una finestra 
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balconera i una finestra aparent. 
 La torre, d'estructura cilíndrica, presenta els paredats de 
pedra i fang sense aterracar; la coberta és de teules. Obertures: 
presenta el portal d'accés allindanat descrit a l'apartat de 
façanes, un altre portal allindanat que abans anava al terrat o 
envelador, el qual presenta llinda de pedra viva d'una peça, i dos 
finestrons en el terç superior de la torre, els brancals dels quals 
són quatre peces de pedra viva. 
 Interiors: la torre presenta els paredats de pedra i terra, 
emblanquinats en els dos primers sostres; conserva una escala de 
caragol amb graons de pedra i quatre sostres intermitjos; a la part 
superior hi ha dues grans bigues corbes de recolzament de la 
coberta; es conserven les moles i part dels estris de l'antic molí. 
La resta de construccions no s'han visitat, però cal fer constar 
que podrien amagar restes de l'antiga casa del moliner. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
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8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: molí de vent fariner. 
 B.- ACTUAL: magatzem. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt Historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983 segons R. D. 828/1983. 
  
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 G. Martí, 1978: 82; 1986: il l. 73. 
 
11.- OBSERVACIONS: 
 Cal fer constar que l'actual parcel la cadastral on s'ubica el 
molí l'identifica amb el c. de s'Estació, núm. 20 i que en un dels 
petits cossos adossats a la torre, que són part d'aquesta fitxa de 
catalogació, hi ha sobre un portal allindanat el núm. 18; el núm. 
20 es troba a la següent edificació adossada i veïnada del molí. La 
torre actualment és propietat de Margalida Martí; tota la resta de 
construccions de la parcel la, que són adossades a la torre, han 
estat adquirides per l'estranger Tramer Hartmut. 

 

Catàleg 2000 Realització   A.R.C.A. 



MOLÍ D'EN TÒFOL 

 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 
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Ref. Cad.: 6537609 
Clau: 034  I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 

  CENTRE URBÀ DE BINISSALEM   
 
 

 
 
2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques:  
 - Tipològicament és un molí amb casa de moliner de planta 
desfigarada actualment, inicialment amb tres voltes. Coberta de 
terrassa, com a envelador. Torre cilíndrica amb escala de caragol a 
l'interior. 
 Constructives: 
 - Murs de pedra en verd. Casa del moliner coberta de voltes de 
canó i terrassa a sobre. Torre amb sostres intermedis amb bigues de 
fusta. Capell cònic de perllongues de fusta i manats de fonc, barró 
i altres. 
 - Cantonades de pedra viva. 
 - Obertures amb brancalades de pedra viva.  
 - Escala de caragol de pedra viva amb els escalons en volada. 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional. 
 - Obertures allindanades. 
 - Portals, un o dos a la casa, i l'altre a la sortida de la 
torre a l'envelador. 
 - Finestres rectangulars en vertical. 
 - Finestrons a dalt de la torre. 
 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 conjunt amb la resta de molins 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. 
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 - amb la mateixa dignitat d'execució. 
 - amb els estils dels detalls constructius: acabats de coberta 
laterals i frontals, canals, forma de la cisterna, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 De l'estat original es conserva una de les voltes de canó, el 
buc amb la porta, un tros de la base d'altra (la volta ha 
desaparegut) i la torre sense el capell original amb quatre sostres 
intermedis i l'escala de caragol. 
 - Una de les voltes s'ha eliminat i ara és un carrer. 
 - Una altra de les voltes s'ha eliminat i s'ha col locat un 
forjat per construir una planta pis amb teulada. 
 - A la terrassa de l'única volta que es conserva s'ha col locat 
una barana de marès. 
 - Elements distorsionants: totes aquestes transformacions 
distorsionen la tipologia original del molí.  



MOLÍ D'EN TÒFOL 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 Els Horrac eren família antiga que al cadastre de 1576 ja 
figuren com a compradors d'una petita porció de la possessió de la 
Torre, però que a partir de la segona meitat del s. XVII 
progressaren socialment i econòmicament i assoliren la seva 
consolidació patrimonial en el segle següent. El present casal fou 
adquirit el 1699 pel Rvd. Bartomeu Horrac de la Torre i Batle que 
havia estat de l'honor Jaume Quintana i que just uns anys abans 
havia estat valorat en 550 lliures. A mitjan del s. XVIII fou 
ampliat i tractat com a casa d'importància, alhora que hi 
practicaren una política matrimonial amb els Bisellac de Lloseta. 
Els Bisellac es domiciliaren a Palma en el s. XIX i Ca n'Horrac de 
la Torre fou venut a mitjan s. XX. 
 
2.- AUTORIA: 
  
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional, s. XVIII-XIX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 El Passeig des Born forma part de l'eix urbanístic principal de 
Binissalem que va des del carrer Bonaire fins al carrer del Gral. 
Morante, des de sud-est a nord-est, al voltant del qual s'ha format 
el poble des del s. XIV. Abans també rebia el nom de carrer de 
l'Ardiaca i s'hi troba una important mostra de casals i cases 
catalogades, a més de l'església parroquial de Nostra Sra. de 
Robines, com Can Rafel Niu, Ca Don Andreu, Sa Rectoria i Ca 
l'Ardiaca, entre d'altres, que ofereixen una important i valuosa 
mostra arquitectònica de Binissalem caracteritzada per la 
uniformitat i solidesa de les seves façanes, obrades totes elles en 
pedra viva. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Bàrbara Vidal Llabrés. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Casa que antigament formava part del conjunt urbanístic 
anomenat Ca n'Horrac de la Torre, avui segregat. La casa fa cap de 
cantó amb el carrer de sa Porteta i està alineada al carrer per 
mitgera lateral dreta. És de tres plantes, dues crugies i una 
tercera, de factura posterior, amb vessants cap al frontis. 
Organització dels elements: la casa presenta una planta 
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rectangular, de buc compacte i el corral situat a la zona posterior 
amb sortida, mitjançant una portassa amb arc d'ansa-paner, al 
carrer de sa Porteta, fent partió amb les terres de Can Malonda. 
 Façanes: el frontis principal és de carreus escairats de pedra 
viva amb junta ampla, excepte en una part de la planta noble on les 
juntes presenten macolinets incrustats. Obertures: a la planta 
baixa, portal principal allindanat, de factura recent, amb el sòcol 
ressortit i brancalades de pedra viva, i una finestra a l'extrem 
esquerre amb l'ampit llis, ressortit i brancalades d'una sola peça, 
tot de pedra viva; a la planta pis, dues finestres amb els ampits 
motllurats i brancalades de pedra viva, destacant la llinda de la 
finestra situada a l'extrem dret que presenta estilització 
conopial; en el porxo de dalt, un finestró amb esplandit i una 
finestreta amb brancalades enrasades de pedra viva, d'una sola 
peça, damunt la qual arrenca una corriola formada per una peça 
motllurada de pedra viva. El ràfec és en forma de mitja canya, una 
filada de lloses de pedra viva i teulada. 
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 Interiors: han estat reformats, destacant una important 
intervenció del s. XIX. El sostrat és de cel-ras i el trespolat 
enrajolat. A la primera crugia conserva la cambra lateral esquerra 
i el portam, mentre que a la segona crugia, a la qual s'accedeix 
per un portal allindanat, se situa una escala a la catalana amb 
ferros del s. XIX, que comunica amb les dues plantes superiors. 
 El corral, avui segregat, conserva la portassa d'ansa-paner que 
comunicava un temps amb el celler.  
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS: important intervenció del s. XIX. 
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar i producció vinícola. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983 segons R. D. 828/1983. 
  
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 A. Pascual, 1997: 122, 123, il l.: 124. 
 
11.- OBSERVACIONS: 
 Aquest casal també era conegut com Can Bisellac. La present 
casa formava part d'un conjunt urbanístic, avui segregat, que es 
corresponia amb les fitxes catalogades amb clau núm. 035a, 035b, 
035c i contempla la protecció de la façana exterior com un tot, és 
a dir que la façana inclouria els núm. 6, 8 i 10 del passeig des 
Born. 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques: 
 - Casa de planta rectangular, de tres crugies (una de factura 
posterior), tres plantes, amb vessants cap al frontis. Fa 
cantonada. Escala a la segona crugia (tipologia B). 
 - Corral a la part posterior amb sortida al carrer de la 
Porteta. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Façana de carreus vists de 
pedra viva. Mur intermedi amb arc. Forjat de bigues de fusta i 
coberta de teula. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva.  
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, s. XVIII amb reformes del s. XIX. 
 Frontis: 
 - Façana: composició asimètrica de les obertures. Paredat de 
carreus amb junta ampla. 
 - El ràfec és una cornisa motllurada en mitja canya i teula 
volada. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal allindanat amb llinda d'una peça i 
brancalades amb base ressortida amb motllura. 
 - Portassa d'arc d'ansa-paner a la façana lateral. 
 Finestres: rectangulars en vertical, exceptuant els finestrons. 
 - A la planta baixa, finestra amb llinda, brancals d'una peça i 
ampit llis ressortit (variant D). 
 - A la planta pis, finestres amb llinda, brancals de dues peces 
i ampits motllurats de modilló (variant A). 
 - A la planta porxo: un finestró rectangular en vertical i un 
de quadrat, emmarcats amb peces senceres. Ampit llis i enrasat 
(variant C). 
 Interiors: 
 - Arc intermedi allindanat. 
 - Escala a la catalana amb ferros del s. XIX. 
 Altres elements: damunt el finestró vertical hi ha una corriola 
formada per una peça motllurada de pedra viva. 
 
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 tots els 
casals de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer i a més, forma un conjunt 
unitari amb les fitxes catalogades amb clau núm. 035b i 035c. 
 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 
laterals i frontal, canals, forma de la cisterna, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - Els diferents carreus de façana evidencien una evolució 
posterior en alçària del tercer pis. 
 - El portal i les dues finestres de la planta baixa són de 
factura més recent. 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana. 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 Els Horrac eren família antiga que al cadastre de 1576 ja 
figuren com a compradors d'una petita porció de la possessió de la 
Torre, però que a partir de la segona meitat del s. XVII 
progressaren socialment i econòmicament i assoliren la seva 
consolidació patrimonial en el segle següent. El present casal fou 
adquirit el 1699 pel Rvd. Bartomeu Horrac de la Torre i Batle que 
havia estat de l'honor Jaume Quintana i que just uns anys abans 
havia estat valorat en 550 lliures. A mitjan del s. XVIII fou 
ampliat i tractat com a casa d'importància, alhora que hi 
practicaren una política matrimonial amb els Bisellac de Lloseta. 
Els Bisellac es domiciliaren a Palma en el s. XIX i Ca n'Horrac de 
la Torre fou venut a mitjan s. XX. 
 
2.- AUTORIA: 
  
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional, s. XVIII-XIX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 El Passeig des Born forma part de l'eix urbanístic principal de 
Binissalem que va des del carrer Bonaire fins al carrer del Gral. 
Morante, des de sud-est a nord-est, al voltant del qual s'ha format 
el poble des del s. XIV. Abans també rebia el nom de carrer de 
l'Ardiaca i ell s'hi troba una important mostra de casals i cases 
catalogades, a més de l'església parroquial de Nostra Sra. de 
Robines, com Can Rafel Niu, Ca Don Andreu, Sa Rectoria i Ca 
l'Ardiaca, entre d'altres, que ofereixen una important i valuosa 
mostra arquitectònica de Binissalem caracteritzada per la 
uniformitat i solidesa de les seves façanes, obrades totes elles en 
pedra viva. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Guillem Martí Villalonga. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Casa que antigament formava part del conjunt urbanístic 
anomenat Ca n'Horrac de la Torre, avui segregat. La casa està 
situada entre mitgeres i alineada al carrer. És de tres plantes i 
dues crugies amb vessants cap al frontis, encara que tota la part 
posterior de la parcel la corresponent a l'antic corral ha estat 
colonitzat per edificacions de factura recent. Organització dels 
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elements: la casa presenta una planta rectangular, de buc compacte. 
 Façanes: el frontis principal és de carreus escairats de pedra 
viva amb junta ampla. Obertures: a la planta baixa, portal 
principal rodó amb carcanyol que presenta dovellam d'amplària 
progressiva i brancals també de gran amplària d'una sola peça, a 
l'extrem esquerre, una finestra amb ampit llis, ressortit, i 
brancalades, tot de pedra viva, i a l'extrem dret, un portal de 
factura recent amb el sòcol ressortit i brancalades de pedra viva 
que comunica amb el pis superior; a la planta pis, balcó amb volada 
de pedra viva motllurada i barana de ferro, i a l'esquerre, una 
finestra amb l'ampit motllurat i brancalades de pedra viva que a la 
llinda presenta estilització conopial; en el porxo de dalt, un 
finestró amb esplandit. El ràfec és en forma de mitja canya, una 
filada de lloses de pedra viva i teulada.  
 Interiors: han estat reformats, però conserven a la planta 
baixa un arc d'ansa-paner, tot de pedra viva amb les juntes del 
dovellam remarcades, que comunica les dues crugies. 
 El corral, avui desaparegut i colonitzat per edificacions de 
factura recent. 
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7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar i producció vinícola. 
 B.- ACTUAL: bar i habitatge familiar. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983 segons R. D. 828/1983. 
  
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 A. Pascual, 1997: 122, 123, il l. 124. 
 
11.- OBSERVACIONS: 
 Aquest casal també era conegut com Can Bisellac. La present 
casa formava part d'un conjunt urbanístic, avui segregat, que es 
corresponia amb les fitxes catalogades amb clau núm. 035a, 035b, 
035c i contempla la protecció de la façana exterior com un tot, és 
a dir que la façana inclouria els núm. 6, 8 i 10 del passeig des 
Born. 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques:  
 - Casa de planta rectangular, de dues crugies, tres plantes, 
dos aiguavessos amb vessants cap al frontis i entre mitgeres. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Façana de carreus vists de 
pedra viva. Mur intermedi amb arc. Forjat de bigues de fusta i 
coberta de teula. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva.  
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, s. XVIII amb reformes del s. XIX. 
 Frontis: 
 - Façana: composició asimètrica de les obertures. Paredat de 
carreus vists amb junta fina a la tercera planta i ampla a la 
resta. 
 - El ràfec és una cornisa motllurada en mitja canya i teula 
volada. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal rodó amb caracanyol, dovellam progressiu des 
de la clau a l'inici i brancalades d'una peça. 
 - Balcó amb volada motllurada i barana de ferro. 
 - Porta balconera amb llinda i brancals d'una peça. 
 Finestres: rectangulars en vertical, exceptuant els finestrons. 
 - A la planta baixa, finestra amb llinda, brancals d'una peça i 
ampit motllurat de modilló (variant A). 
 - A la planta pis: finestra amb llinda de mòssa d'estilització 
conopial, brancals d'una peça, ampit motllurat de modilló (variant 
A). 
 - A la planta porxo: finestró amb esplandit cap a l'exterior. 
 Interiors: arc intermedi d'ansa-paner amb les juntes del 
dovellam ressaltades. 
 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 tots els 
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casals de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer i a més, forma un conjunt 
unitari amb les fitxes catalogades amb clau núm. 035a i 035c. 
 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, canals, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - Portal de factura recent, allindanat, amb la llinda i 
brancals d'una peça ressortits i sòcol també ressortit.  
 - Els diferents carreus de façana evidencien una evolució 
posterior en alçària del tercer pis. 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana. 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 Els Horrac eren família antiga que al cadastre de 1576 ja 
figuren com a compradors d'una petita porció de la possessió de la 
Torre, però que a partir de la segona meitat del s. XVII 
progressaren socialment i econòmicament i assoliren la seva 
consolidació patrimonial en el segle següent. El present casal fou 
adquirit el 1699 pel Rvd. Bartomeu Horrac de la Torre i Batle que 
havia estat de l'honor Jaume Quintana i que just uns anys abans 
havia estat valorat en 550 lliures. A mitjans del s. XVIII fou 
ampliat i tractat com a casa d'importància, alhora que hi 
practicaren una política matrimonial amb els Bisellac de Lloseta. 
Els Bisellac es domiciliaren a Palma en el s. XIX i Ca n'Horrac de 
la Torre fou venut a mitjan s. XX. 
 
2.- AUTORIA: 
  
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional, s. XVIII-XIX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 El Passeig des Born forma part de l'eix urbanístic principal de 
Binissalem que va des del carrer Bonaire fins al carrer del Gral. 
Morante, des de sud-est a nord-est, al voltant del qual s'ha format 
el poble des del s.XIV. Abans també rebia el nom de carrer de 
l'Ardiaca i s'hi troba una important mostra de casals i cases 
catalogades, a més de l'església parroquial de Nostra Sra. de 
Robines, com Can Rafel Niu, Ca Don Andreu, Sa Rectoria i Ca 
l'Ardiaca, entre d'altres, que ofereixen una important i valuosa 
mostra arquitectònica de Binissalem caracteritzada per la 
uniformitat i solidesa de les seves façanes, obrades totes elles en 
pedra viva. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Margarita Martí Villalonga. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Casa que antigament formava part del conjunt urbanístic 
anomenat Ca n'Horrac de la Torre, avui segregat. La casa està 
situada entre mitgeres i alineada al carrer. És de tres plantes i 
dues crugies amb vessants cap al frontis, encara que presenta una 
tercera crugia, de factura recent. Organització dels elements: la 
casa presenta una planta rectangular, de dimensions molt estretes, 
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de buc compacte, un petit pati de llums que comunica amb els antics 
estables i corral a la zona posterior. 
 Façanes: el frontis principal és de carreus escairats de pedra 
viva amb junta ampla. Obertures: a la planta baixa, portal 
allindanat amb el sòcol ressortit i brancalades de pedra viva i una 
finestra amb l'ampit llis, ressortit i brancalades, tot de pedra 
viva; a la planta pis, una finestra amb llinda i brancals d'una 
peça ressortits i ampit llis també ressortit, tot de pedra viva; en 
el porxo de dalt, un finestró amb esplandit. El ràfec és en forma 
de mitja canya, una filada de lloses de pedra viva i teulada.  
 Interiors: han estat reformats, però conserven a la planta 
baixa, una volta d'aresta a la primera crugia. 
 El corral, avui segregat, conserva els estables que presenten 
sostrat de quatre voltes d'aresta de marès suportades per un gran 
pilar central. 
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7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar i producció vinícola. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983 segons R. D. 828/1983. 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 A. Pascual, 1997: 122, 123, il l. 124. 
 
11.- OBSERVACIONS: 
 Aquest casal també era conegut com Can Bisellac. La present 
casa formava part d'un conjunt urbanístic, avui segregat que es 
corresponia amb les fitxes catalogades amb clau núm. 035a, 035b, 
035c i contempla la protecció de la façana exterior com un tot, és 
a dir que la façana inclouria els núm. 6, 8 i 10 del passeig des 
Born. 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques:  
 - Casa de planta rectangular, de dues crugies (una tercera de 
factura posterior), tres plantes, dos aiguavessos amb vessants cap 
al frontis i entre mitgeres. 
 - Corral a la part posterior. 
 - Estable. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Façana de carreus vists de 
pedra viva. Volta d'aresta a la primera crugia i coberta de teula. 
 - Estable de quatre voltes d'aresta suportades per un gran 
pilar central. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva.  
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, s. XVIII amb reformes del s. XIX. 
 Frontis: 
 - Façana: composició austera asimètrica amb eix vertical entre 
portal i finestra de la planta pis. Paredat de carreus vists. 
 - El ràfec és una cornisa motllurada en mitja canya i teula 
volada.  
 Obertures: 
 Portals: portal principal allindanat amb llinda i brancalades 
d'una peça amb sòcol ressortit. 
 Finestres: rectangulars en vertical, exceptuant els finestrons. 
 - A la planta baixa, finestra amb llinda, brancals d'una peça 
ressortits i l'ampit llis també ressortit (variant D). 
 - A la planta pis, finestra amb llinda i brancals d'una peça 
ressortits i ampit llis també ressortit (variant D). 
 - A la planta porxo, finestró quadrat amb esplandit cap a 
l'exterior. 
 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 tots els 
casals de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 

 

Catàleg 2000 Realització   A.R.C.A. 



 

Catàleg 2000 Realització   A.R.C.A. 

d'edificis catalogats del mateix carrer i a més, forma un conjunt 
unitari amb les fitxes catalogades amb clau núm. 035a i 035b.  
 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, canals, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - Els diferents carreus de façana evidencien una evolució 
posterior en alçària del tercer pis.  
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana. 
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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 final del segle XVII pertany als Ferrer, figurant 
membres d'aquesta família com a propietaris en el cadastre de 1685 
i el de 1773, l'Apeo de 1818 i el Amillaramiento de 1863. L'any 
1891 Pere-Josep Ferrer comprà la possessió de Bellveure; per la 
qual cosa el casal també es coneix com a Posada de Bellveure. 
 
2.- AUTORIA: 
 
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional, segle XVII-XVIII; reforma important 
al segle XIX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 El casal es troba en un entorn excepcional, pràcticament amb la 
mateixa i inalterada fesomia de fa segles. Tots els casals i les 
cases del passeig —que uneix la plaça de l'Església amb el carrer 
de les Roques— són catalogades i formen un conjunt urbanístic de 
primera categoria a l'ombra del campanar parroquial. El passeig del 
Born comunica la plaça de l'Església amb l'antic carrer de les 
Roques.  
5.- PROPIETAT: 
 Germans Mariana i Pere Ferrer Llobera. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Conjunt format per casal, celler, estables, altres dependències 
auxiliars, corral i hort. El casal és de planta rectangular, de 
dues crugies, més una altra crugia �a escaire del carrer� a la part 
posterior, de tres plantes i aiguavessos amb vessants cap el 
frontis i cap el corral. Organització dels elements: el conjunt 
d'edificacions presenten un buc en forma de L, adossat. A la part 
posterior es troben les restes del celler, dels cups i dels 
estables, que envolten un antic corral; a la dreta hi ha un 
passatge, en part cobert pel propi casal, que s'obre a la part 
posterior; la resta de la parcel la és un antic hort.  
 Façanes: el frontis del casal presenta la distribució simètrica 
de les obertures en nombre de set per planta; els paredats són de 
carreus de pedra viva amb la junta ressortida a la part inferior i 
estreta a la part superior. El ràfec és una ampla cornisa 
motllurada de marès, i teulada. Obertures: a la planta baixa, el 
portal d'accés és escarser amb brancalades de pedra i base 
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ressortida, cinc finestres amb les brancalades de pedra i l'ampit 
ressortit sense motllurar, i a la dreta del frontis hi ha una 
portassa d'arc d'ansa-paner; a la planta noble, tres balcons amb la 
volada motllurada de pedra i ferros del XIX i quatre finestres 
balconeres totes amb brancalades de pedra; al porxo, set finestrons 
apaïsats amb brancalades de pedra. 
 Interiors: la distribució de la planta es correspon a la 
tipologia C. El casal és de tres crugies. A l'entrada, dins la 
primera crugia hi ha dues cambres, la de l'esquerra presenta 
trespol de rajola de gerrer hexagonal i volta d'aresta en el 
sostrat, mentre que la de la dreta comunica amb una successió de 
quatre espais, tres dels quals presenten volta d'aresta en el 
sostrat i trespol de rajola de pols octogonal; a la separació de 
crugies hi ha un arc d'ansa-paner sobre pilastres de caires 
bisellats i capitells motllurats, tot de pedra viva; el trespol de 
l'entrada presenta un pas central de lloses de pedra viva 
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i la resta és de rajola de pols; el sostrat és de taulons a escaire 
del carrer. De la segona crugia, a la dreta, arrenca l'escala de 
dos trams a escaire amb el primer graó de pedra i la resta 
enrajolats amb caire de fusta i barana de ferro del XIX; a 
l'esquerra, dins la tercera crugia, es troben el menjador, la cuina 
i la bugaderia, que envolten el corral, de la cuina cal destacar 
els escuradors i el gerrer de pedra i la cuina de carbó amb 
interessants rajoles hidràuliques a les parets. La planta noble 
conserva la distribució clàssica de sala central i successió de 
cambres, cal destacar el portam de nord i una petita capella del 
XIX, el sostrat és de taulons a escaire del carrer i trespol de 
rajola hidràulica. 
 Celler: s'ubica a la part posterior del casal i actualment és 
envaït per plantes, el trespol és de terra i el sostrat de taulons 
i teulada amb vessant cap al passatge de la dreta, presenta dos 
cups de pedra viva i s'obre cap al corral per un gran arc diafragma 
de pedra sostingut per pilastres amb capitell sense motllures. A 
més hi ha dos arcs d'ansa-paner de pedra viva —situats a les parets 
del casal— paral lels al carrer, un dels quals és paredat; a 
l'interior del celler es conserven set bótes congrenyades. 
 Altres dependències auxiliars: adossat als cups del celler i 
envoltant el corral hi ha uns antics estables amb una volta 
d'aresta desapareguda. L'interior del passatge situat a la dreta 
del casal és de dues crugies i presenta dos arcs rebaixats de marès 
a la separació d'elles; el trespol és de terra i el sostrat de la 
primera crugia és de volta d'aresta i l'altre és de taulons a 
escaire del carrer. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar i dependències de producció 
vinícola. 
 B.- ACTUAL: deshabitat. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983 segons R. D. 828/1983. 
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10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 A. Pascual, 1997: 125. 
 
11.- OBSERVACIONS: 
 El celler, els estables i les altres dependències auxiliars es 
troben en molt mal estat. Sobre el balcó central del frontis hi ha 
un Sagrat Cor de Jesús. 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques: conjunt format per: 
 - Casal de planta rectangular, de dues crugies, més una altra 
crugia a la part posterior, tres plantes i dos aiguavessos amb 
vessants cap al frontis, més un tercer amb vessant cap el corral. 
Entre mitgeres. Escala a la segona crugia (Tipologia A). 
 - Celler adossat a la part posterior del casal i obert al 
corral amb vessant cap al passatge de la dreta, amb dos cups. 
 - Corral a la part posterior.  
 - Dependències auxiliars: estables, magatzems i altres. 
 - Passatge a la dreta del casal, amb dues crugies. 
 - Hort. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Façana de carreus vists de 
pedra viva. Mur intermedi amb arc. Forjat de bigues de fusta a 
escaire del frontis. Volta d'aresta a les cambres de la primera 
crugia. Coberta de teula.  
 - Trespol de lloses de pedra viva al pas de l'entrada. 
 - Celler: amb un gran arc diafragma i dos arcs d'ansa-paner 
perpenticulars a l'anterior en el mur que el separa del casal. 
Forjat de bigues de fusta. Coberta de teula. 
 - Dependències auxiliars: abans estables amb volta d'aresta, 
avui desapareguda. 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, s. XVII-XVIII; reforma del s. XIX. 
 Frontis: 
 - Façana principal: composició simètrica, amb eixos verticals 
de les obertures. Paredat de carreus vists amb junta ressortida a 
la part inferior i fina a la superior. 
 - Balcons: aïllats amb volada motllurada de pedra viva i barana 
de ferro del s. XIX. 
 - El ràfec és una ampla cornisa motllurada de marès i teula 
volada 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal amb llinda d'una peça amb arc escarser, 
brancalades d'una peça amb base ressortida. 
 - Portassa amb arc d'ansa-paner.  
 Finestres: rectangulars en vertical, excepte els finestrons. 
 - A la planta baixa, finestres llargueres amb llinda, brancals 
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de dues peces i ampit llis enrasat (variant D). 
 - A la planta noble, finestres balconeres, tres d'elles amb 
balcó, amb llinda, brancals de dues peces i ampits llis enrasat 
(variant C). 
 - A la planta porxo, finestrons rectangulars en horitzontal 
emmarcats amb peces senceres i ampit llis ressortit. 
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 Interiors: 
 - Arc intermedi d'ansa-paner amb dovellam de junta remarcada, 
capitells motllurats i pilastres amb els cantons bisellats, tot de 
pedra viva. 
 - Escala de dos trams a escaire amb el primer graó de pedra i 
la resta enrajolats i amb caire de fusta; barana de ferro del s. 
XIX.  
 Celler: 
 - Gran arc diafragma amb capitells sense motllurar i pilastres, 
tot de pedra viva; dos arcs d'ansa-paner de pedra viva. 
 - Set bótes congrenyades. 
 Dependències auxiliars: passatge amb dos arcs rebaixat de 
marès. 
 Altres elements: 
 - Petita capella del s. XIX al pis. 
 - A la cuina, rajoles d'alicatat molt interessants, escurador i 
gerrer 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 tipològic amb tots els 
casals de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer i a més, forma un conjunt 
tipològic amb els edificis que tenen celler. 
 B.- DINS L'EDIFICI: tot el conjunt forma una unitat. 
 
4.- JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 
 La recuperació dels espais del celler i les dependències 
auxiliars més interessants.  
 
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 
laterals i frontal, canals, forma de la cisterna, etc. 
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6.- OBSERVACIONS: 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana.  
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 Casa pairal d'una de les branques menors dels Bestard de la 
Torre. Les primeres dades són de 1682 en l'inventari d'Andreu 
Bestard. En el cadastre de 1773 ja era una casa important estimada 
en 960 lliures i el propietari, segons l'Apeo de 1818, fou Don 
Andreu Bestard i Mesquida, advocat, que segurament donà nom a la 
casa. Els seus descendents, els Ferrer, varen vendre la casa a la 
Caixa de Balears "Sa Nostra" en la dècada dels 70. 
 
2.- AUTORIA: 
  
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional, s. XVIII-XIX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 El Passeig des Born forma part de l'eix urbanístic principal de 
Binissalem que va des del carrer Bonaire fins al carrer del Gral. 
Morante, des de sud-est a nord-est, al voltant del qual s'ha format 
el poble des del s.XIV. Abans també rebia el nom de carrer de 
l'Ardiaca i s'hi troba una important mostra de casals i cases 
catalogades, a més de l'església parroquial de Nostra Sra. de 
Robines, com Can Rafel Niu, Ca n'Horrac de la Torre, Sa Rectoria i 
Ca l'Ardiaca, entre d'altres, que ofereixen una important i valuosa 
mostra arquitectònica de Binissalem caracteritzada per la 
uniformitat i solidesa de les seves façanes, obrades totes elles en 
pedra viva. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Caixa de Balears "Sa Nostra". 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Conjunt format per casal, antic corral, avui convertit en pati, 
i hort. El casal presenta mitgera lateral esquerra i està alineat 
al carrer. És de tres plantes, tres crugies —la tercera de factura 
posterior— i presenta dos aiguavessos —el segon de menor alçària—, 
amb vessants cap al frontis. Organització dels elements: el casal 
presenta una planta rectangular, de buc compacte i l'antic corral 
situat a la zona posterior, avui convertit en pati, comunica 
mitjançant una reixa amb un gran hort, avui en desús, el qual 
presenta sortida al carrer de sa Rectoria. 
 Façanes: el frontis principal és de carreus escairats de pedra 
viva amb junta ampla, destacant el terç superior que presenta un 
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obrat dels carreus més treballat i uniforme que els dos terços 
inferiors, evidenciant una possible evolució en alçària del casal. 
Obertures: a la planta baixa, portal principal rodó amb carcanyol, 
tot de pedra viva, que presenta dovellam d'amplària progressiva i 
brancals d'una sola peça, una finestra a l'extrem esquerre amb 
ampit motllurat, ressortit, i brancalades d'una sola peça amb 
estilització conopial a la llinda, tot de pedra viva, i a l'extrem 
dret, un portal allindanat amb brancals de pedra viva i 
estilització conopial a la llinda que comunica amb la planta noble; 
a la planta noble, balcó central que envaeix part del carcanyol del 
portal principal i que presenta volada de pedra viva motllurada i 
barana de ferro, situat entre dues finestres amb ampits motllurats 
i brancalades de pedra viva d'una sola peça; en el porxo de dalt, 
separat per una cornisa ressortida motllurada que recorre tot el 
frontis, però sense arribar als extrems, i on se situen cinc 
finestres amb brancalades de pedra viva, de les quals la central és 
apaïsada. El ràfec és una cornisa motllurada i teulada. Destaca una 
peça amb mòssa de pedra viva que suporta una corriola i que està 
situada damunt la finestra de l'extrem dret del frontis. 
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 Interiors: han estat reformats, però conserven a la planta 
baixa dos arcs d'ansa-paner, que comuniquen les tres crugies, els 
quals són de pedra viva amb els capitells motllurats i el dovellam 
amb les juntes remarcades. A la dreta de la primera crugia se situa 
una escala de dos trams a escaire amb graons de pedra viva 
motllurats i barana de ferro amb silueta abalustrada. La planta 
noble ha estat totalment modificada i convertida en sala d'actes de 
l'entitat bancària. 
 El corral ha estat convertit en pati, amb el trespol encimentat 
i tot tancat per una reixa de ferro. 
 L'hort es troba totalment en desús i presenta a l'extrem dret 
un estret passadís que comunica amb el carrer de la Rectoria 
mitjançant una petita construcció auxiliar amb portassa d'ansa-
paner.  
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: entitat bancària. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983 segons R.D. 828/1983. 
  
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 A. Pascual, 1997: 126, 127, 128, 162; il l. 124; G. Martí, 1978: 
il l: 72-73. 
 
11.- OBSERVACIONS: 
 Aquesta fitxa contempla la protecció de la façana exterior que 
forma conjunt amb altres semblants del mateix carrer. 

 

Catàleg 2000 Realització   A.R.C.A. 



CA DON ANDREU 

 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 

passeig des Born, núm. 2 
Prot.: A 

Ref. Cad.: 6635336 
Clau: 037  I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 

  CENTRE URBÀ DE BINISSALEM   
 
 

 
 
 
2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques: conjunt format per: 
 - Casal de planta rectangular, de dues crugies (ara tres 
crugies), tres plantes, dos aiguavessos amb vessant cap al frontis 
(el segon, de menor alçària) i escala a la primera crugia. 
 - Corral (ara pati) a la part posterior. 
 - Dependències auxiliars: petita construcció a l'hort que 
connecta amb el carrer de la Rectoria. 
 - Hort (avui en desús) darrera del corral i amb accés des del 
carrer de la Rectoria. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Façana de carreus vists de 
pedra viva. Mur central amb arc intermedi. Coberta de teula. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva.  
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, s. XVIII-XIX. 
 Frontis: 
 - Façana: paredat de carreus escairats vists amb junta ampla. 
Terç superior més treballat i uniforme amb junta més fina. Cornisa 
ressortida i motllurada a nivell dels ampits del pis superior. 
Composició simètrica amb eixos verticals de les obertures. 
 - Balcons: balcó a eix del portal principal. Volada de pedra 
viva motllurada. Barana de ferro. 
 - El ràfec és una cornisa motllurada i teula volada. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal rodó amb carcanyol, brancalades amples d'una 
peça i dovellam amb poc regràs. 
 - Portal allindanat: llinda amb mòssa d'estilització gòtica i 
amb brancals. 
 - Portassa amb arc d'ansa-paner. 
 - Porta balconera amb llinda i brancals de pedra viva. 
 Finestres: rectangulars en vertical, exceptuant la finestra 
central del porxo. 
 - A la planta baixa, finestra amb llinda d'estilització gòtica, 
brancals d'una peça, ampit motllurat ressortit (variant A), de 
pedra viva. 
 - A la planta noble, finestres amb llinda i brancals d'una 
peça, ampit motllurat (variant B), de pedra viva. 
 - Al pis superior, finestres amb ampit motllurat seguit, llinda 
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i brancals. La finestra central és apaïsada. 
 Interiors: 
 - Arc intermedi: arc d'ansa-paner amb capitells motllurats i 
dovelles amb junta remarcada, de pedra viva. 
 - Escala de dos trams a escaire, graons motllurats de pedra 
viva i barana de ferro amb silueta abalustrada.  
 Altres elements: peça de mòssa de pedra viva que suporta una 
corriola a l'extrem dret del frontis. 
 
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 tots els 
casals de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer. 
 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, canals, forma de la cisterna, etc.  
 
6.- OBSERVACIONS: 
 La diferent forma de paredat de la façana en el terç superior 
denota una evolució en alçària.  
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 Els Terrassa `Vallessa' estan ben documentats a Binissalem des 
del s. XVI, però és en el s. XVIII quan es converteixen en una de 
les millors cases de Binissalem, valorada en 1000 lliures. Ca 
l'Ardiaca fa referència a un eclesiàstic d'aquesta família que fou 
canonge de la Seu en el s. XVIII. El 1925, Rafael Llobera 
Martorell, descendent de la família propietària, la vengué a Pere 
Ferrer Simonet, i des de llavors ençà es coneix també com Can 
Ferrer. 
 
2.- AUTORIA: 
 
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional. S. XVIII-XIX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 El Passeig des Born forma part de l'eix urbanístic principal de 
Binissalem que va des del carrer Bonaire fins al carrer del Gral. 
Morante, des de sud-est a nord-est, al voltant del qual s'ha format 
el poble des del s. XIV. Abans també rebia el nom de carrer de 
l'Ardiaca i s'hi troba una important mostra de casals i cases 
catalogades, a més de l'església parroquial de Nostra Sra. de 
Robines, com Can Rafel Niu, Ca Don Andreu, Sa Rectoria i Ca 
n'Horrac de la Torre, entre d'altres, que ofereixen una important i 
valuosa mostra arquitectònica de Binissalem caracteritzada per la 
uniformitat i solidesa de les seves façanes, obrades totes elles en 
pedra viva.  
 
5.- PROPIETAT: 
 M. Carme Llobera Ferrer. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Conjunt format per casal, antic celler avui totalment reformat 
i integrat dins el casal, antic corral, antic hort, avui convertit 
en jardí, i dependències auxiliars. El casal és de tres plantes, 
tres crugies i dos vessants amb un tremujal cap al carrer del Gral. 
Morante. Organització dels elements: el conjunt presenta una planta 
rectangular on el casal té una forma de buc compacte, al qual s'ha 
afegit l'antic celler i altres construccions de factura posterior 
pel seu lateral esquerre, mentre que a la zona posterior se situa 
l'antic corral amb sortida, mitjançant una portassa, al carrer del 
Gral. Morante, i tota la zona esquerra posterior és ocupada per 
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l'antic hort, avui important jardí, amb sortida al carrer de La 
Mostra. Adossades a la paret mitjanera posterior de la parcel la 
trobam diverses dependències auxiliars. 
 Façanes: el frontis principal del casal, de composició 
simètrica, es troba parcialment fragmentat pel seu lateral esquerre 
per la imbricació de la parcel la amb la casa de Can Perico Ferrer, 
amb la qual fa escaire, i pel lateral dret fa cap de cantó amb el 
carrer del Gral. Morante. El paredat és de carreus de pedra viva 
amb junta fina. Obertures: a la planta baixa, portal principal rodó 
amb carcanyol, tot de pedra viva, el qual presenta dovellam 
d'amplària progressiva i brancals d'una sola peça, i dues finestres 
a ambdós costats amb brancalades ressortides i ampit llis, 
ressortit, tot de pedra viva; a la planta noble, balcó central amb 
volada motllurada de pedra viva i ferros ornats amb entorsillats i 
reganyols del s. XVIII, que conserva damunt el portal una creu de 
pedra viva, i  
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dues finestres a ambdós costats amb ampit motllurat, ressortit i 
brancalades d'una sola peça, tot de pedra viva; en el porxo de 
dalt, tres finestrons amb esplandit. El ràfec és una cornisa 
motllurada de pedra viva, canal de zinc i teulada. La cantonada és 
de carreus escairats enqueixalats, excepte en el terç inferior que 
és arrodonida i amb mòssa. El capcer presenta la part corresponent 
a la primera crugia de carreus de pedra viva amb junta fina i la 
resta de paredat enllestit d'un arenat groller de color ocre. Cal 
destacar una filada de carreus de pedra viva en vertical entre la 
segona i tercera crugia que evidencia una ampliació del casal. El 
cos principal és de tres plantes amb un afegitó posterior de dues 
plantes i un cos annex d'una sola planta amb l'entrada per la 
portassa, capcimat per teulada. Obertures: a la planta baixa, dues 
finestres amb ampits ressortits i motllurats, i brancalades de 
pedra viva, un ull de marès motllurat i en el cos annex, portassa 
d'ansa-paner amb el dovellam de pedra viva; a la planta noble, dues 
finestres amb brancalades d'una sola peça, la de l'esquerre amb 
ampit ressortit i motllurat, i la de la dreta amb ampit ressortit 
llis; en el porxo de dalt, dos finestrons amb esplandit. El ràfec 
presenta la mateixa factura que en el frontis principal. 
 Interiors: la distribució de la planta correspon a la tipologia 
C. Consten de tres crugies que es comuniquen a l'entrada per dos 
arcs d'ansa-paner, el primer amb el sòcol de pedra viva, capitell 
motllurat pintat de color blanc i la resta, arenat amb el dovellam 
grafiat, i el segon arc és tot de pedra viva amb el capitell 
motllurat i el dovellam amb les juntes ressortides. El sostrat és 
de taulons a escaire del frontis i el trespolat de rajoles. Destaca 
un rodapeu de gran amplària i de pedra viva que recorre les tres 
crugies a la zona de l'entrada. A la tercera crugia se situa 
l'escala a la catalana amb naia de marès, sòcol de carreus 
escairats de pedra viva, graons de pedra viva motllurats i barana 
de ferros llisos, excepte el darrer tram que és de silueta 
abalustrada. A l'esquerre de la segona crugia se situa un gran 
menjador que ocupa l'espai de l'antic celler del casal, del qual no 
queden romanalles. La planta noble conserva la distribució original 
de sala rectangular principal, que articula la resta d'estances a 
ambdós costats, i una petita capelleta amb un retaule de fusta del 
Cor de Jesús damunt una peanya de fusta. En el porxo de dalt 
destaca una arcuació de dos arcs rodons que separa els dos 
aiguavessos amb biguetes de fusta i maons. 
 A l'antic corral, destaca una cisterna amb el coll de pedra 
viva octogonal i ferros decorats a base de fulles de parra d'una 
gran vistositat que suporten la corriola. 
 El jardí és de començament d'aquest segle, d'inspiració 
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clàssica, i conserva el seu traçat i els elements corresponents: 
pèrgola de biguetes de fusta suportades per columnes de marès, font 
decorativa, cisterna de coll quadrangular amb una piqueta adossada 
de pedra viva i glorietes, així com la típica coveta de Lourdes o 
una caseta de pepes d'inspiració neomudèjar. Destaquen com arbres 
principals els xipressos, a més de fassers i un gran llorer, entre 
d'altres. A través de la pèrgola es comunica amb el carrer de Sa 
Mostra per un portalet i la resta està tancada per paret amb 
esquena d'ase.  
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS: en els anys 20, el casal sofrí importants 
remodelacions interiors; així, el celler fou convertit en menjador, 
se substituïren els empedrats, etc. La cuina ha estat reformada fa 
uns 10 anys, aproximadament.  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar i producció vinícola.  
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
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9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983 segons R. D. 828/1983. 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 A. Pascual, 1997: 117, 118, 119, il l. 119; G. Martí, 1989: 
il l. 185. 
 
11.- OBSERVACIONS: 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques: conjunt format per: 
 - Casal de planta rectangular, de tres crugies, tres plantes, 
tres aiguavessos amb vessant cap al frontis. Fa cantonada. L'escala 
és a la tercera crugia (tipologia C). 
 - Celler en un lateral, avui transformat i incorporat al casal. 
 - Corral, ara jardí, a la part posterior amb cisterna. 
 - Dependències auxiliars al fons i lateral del corral d'una i 
dues plantes. Portassa al carrer. 
 - Jardí: en un lateral del corral amb sortida al carrer de La 
Mostra. Pèrgola. Font. Cisterna. Cova de Lourdes. Arbres diversos. 
 Constructives: 
 Casal: 
 - Murs de façana principal i part de la lateral de carreus 
vists de pedra viva. Els altres de pedra i terra amb enllestit de 
calç. Arcs en els murs intermedis. Bigues de fusta amb revoltons a 
escaire del carrer. Coberta de teula. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva.  
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional s. XVIII-XIX. 
 Frontis: 
 - Façana principal: composició austera, simètrica amb eixos 
verticals de les obertures. Paredat de carreus vists amb junta 
fina. Cantonera arrodonida en el primer terç amb mòssa i 
guardacantons. 
 - El ràfec és una cornisa motllurada de gran amplària de pedra 
viva i teula volada, a les dues façanes. 
 - Balcó amb volada motllurada de pedra viva i barana de ferro. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal rodó amb carcanyols, dovellam progressiu des 
de la clau a l'inici i brancals d'una peça. 
 - Portassa d'arc d'ansa-paner i brancals de vàries peces. 
 - Porta balconera a eix del portal rodó. 
 Finestres: rectangulars en vertical, exceptuant els finestrons, 
i amb brancalades d'una peça. 
 - A la façana principal: 
  - A planta baixa: finestres amb ampits llisos i ressortits 
(variant D). 
  - A planta noble: finestres amb ampit de modilló motllurat 
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(variant A). 
  - A planta porxo: finestrons un poc apaïsats amb esplandit 
cap a l'exterior.  
 - A la façana lateral: 
  - A planta baixa i pis: finestres amb ampits motllurats i 
ressortits (variant B), exceptuant una a la planta pis d'ampit llis 
i ressortit (variant D) i un òcul de marès motllurat. 
  - A planta porxo: dos finestrons amb esplandit cap a 
l'exterior.  
 Interiors: 
 - Dos arcs d'ansa-paner en els murs intermedis. El segon arc és 
de pedra viva amb capitells motllurats i fust d'una peça. L'altre 
és similar però sols evidencia la base de pedra viva. 
 - Escala amb graons de pedra viva, els caps motllurats i 
arrambador de ferro. 
 - Rodapeus de gran amplària de pedra viva. 
 - Dos arcs rodons a planta poxo. 
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 Antic corral: coll de cisterna de planta octogonal i braç de 
corriola de ferro amb decoració vegetal. 
 Jardí: 
 - Cisterna de coll quadrangular amb piqueta adossada de pedra 
viva. 
 - Pèrgola de columnes de secció circular i capitells motllurats 
amb biguetes i perllongues de fusta. 
 - Font decorativa barroca, tota motllurada. 
 - Caseta de pepes d'inspiració neomudèjar. 
 - Cova de Lourdes. 
 Altres elements:  
 - Lloc comú de dos forats, un per als grans i l'altre per als 
petits. 
 
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 tots els 
casals de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer. 
 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 
laterals i frontal, canals, forma de la cisterna, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana. 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 Casal documentat al s. XVII, encara que els seus orígens es 
podrien remuntar al segle anterior. Fou la casa pairal de la 
família Quintana `Gros' (s. XVII). A la segona meitat del s. XIX 
passà a la família Ferrer "Niu", si bé en aquest segle la casa fou 
adquirida pels seus veïns Ferrer-Simonet. També va esser coneguda 
com Can Quintana i Can Joan Ferrer.  
 
2.- AUTORIA: 
 
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional, s. XVII-XVIII amb importants 
modificacions al segle XIX i XX. Elements del manierisme popular. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 Casal situat al passeig des Born, formant raconada amb el casal 
veí de Ca l'Ardiaca. El passeig des Born forma part de l'eix 
urbanístic principal de Binissalem que va des del carrer Bonaire 
fins al carrer del Gral. Morante, des de sud-est a nord-est, al 
voltant del qual s'ha format el poble des del s. XIV. Abans també 
rebia el nom de carrer de l'Ardiaca i s'hi troba una important 
mostra de casals i cases catalogades, a més de l'església 
parroquial de Nostra Sra. de Robines i de les ja citades, tenim Can 
Rafel Niu, Ca Don Andreu, Sa Rectoria, Ca n'Horrach de la Torre, 
entre d'altres, que ofereixen una important i valuosa mostra 
arquitectònica de Binissalem. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Pere Ferrer Pol.  
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Casal i corral (avui pati) a la part posterior. El casal és una 
edificació, alineda al passeig del Born, entre mitgeres, de planta 
rectangular de tres crugies, planta baixa, planta noble i porxos, 
amb coberta de dos aiguavessos amb vessant cap al frontis. 
 Façana: de composició quasi simètrica, de paredat de carreus 
vists amb junta ampla i sòcol de pedra. El ràfec de la façana és en 
forma de cornisa motllurada de pedra viva i teula volada. 
Obertures: eixos verticals de les obertures. A la planta baixa 
tenim el portal escarser de pedra, amb brancals i llindar d'una 
sola peça; a la seva esquerra hi ha una finestra, mentre que a la 
seva dreta n'hi ha dues. Aquestes finestres presenten la proporció 
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rectangular en vertical amb llinda, ampit ressortit i brancals de 
pedra d'un sola peça i sense motllurar. A la planta noble, tenim 
dues finestres balconeres i un balcó seguit amb volada de pedra i 
barana de ferro forjat amb estilització pròpia de finals del s. 
XIX. Les finestres es situen als dos costats del balcó, el qual 
compta amb dues portes balconeres. Tant les finestres com les 
portes balconeres presenten una llinda, brancals i en el seu cas 
ampit ressortit, de pedra d'una sola peça sense motllures. Als 
porxos hi ha quatre finestrons de forma rectangular apaïssada que 
presenten un ampit, llinda i brancals de pedra d'una sola peça. 
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 Interiors: la distribució de la planta del casal es correspon 
amb la tipologia B, de triple crugia. A la primera crugia tenim una 
gran entrada i a la seva dreta una cambra. El trespol és de rajola 
hidràulica excepte a l'antic pas per a la bístia que és de lloses 
de pedra regulars. Un gran arc d'ansa-paner, de notable llum, amb 
pilastres de pedra d'una sola peça amb rodapeu i capitell, marca la 
divisió entre aquesta crugia i la segona crugia, on tenim la 
continuació de la entrada. Aquesta sala es comunicava amb el corral 
per un portal situat en front del portal principal, que quan 
s'edificà la tercera crugia va esser paredat. A la dreta de la sala 
tenim l'escala, de tres trams, la qual presenta una barana de ferro 
forjat, així com escalons de marmolina. La tercera crugia, es 
ocupada per dues cambres i el menjador; una de les cambres dóna al 
corral mitjançant un arc d'ansa-paner de pedra, que denota una 
colonització del corral. 
 Corral, avui pati: de reduïdes dimensions, és ocupat per 
diverses edificacions auxiliars de factura recent. L'element més 
destacable és un coll de pou octogonal amb una columna amb capitell 
d'ornamentació vegetal i estípit adossada a la columna en forma de 
figura antropomòrfica de sirena que suporta un altra figura 
antropomòrfica en forma de lleó, que serveix a la vegada per a 
sustentar la corriola. Tot d'estil manierista popular.  
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983 segons R. D. 828/1983. 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
  A. Pascual, 1997: 119. Ll. Moyà, 1958: 23. 
 
11.- OBSERVACIONS: 
  Es tracta d'un casal que va esser reformat profundament al 
segle XIX. Si bé durant el segle XX es colonitzà —mitjançant el seu 
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tancament— la galeria que donava al corral. Igualment cal destacar 
que fins l'esmentat tancament, el pou d'estil manierista popular 
era visible des del carrer a través del portal d'accés a aquesta 
galeria, el qual amb la reforma quedà paredat. L'esmentat pou és de 
similiars característiques a l'existent a Can Gelabert de la 
Portella. 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques: 
 - Casa de planta rectangular, tres crugies (la tercera, 
posterior), tres plantes i dos aiguavessos amb vessant cap als 
frontis. Entre mitgeres. Escala a la segona crugia (tipologia B). 
 - Corral (avui pati) a la part posterior. Cisterna. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Façana de carreus vists de 
pedra viva. Mur intermedi (entre la primera i segona crugia) amb 
arc. Sostre de bigues de fusta. Coberta de teula. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva. 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional s. XVII-XVIII. Reformada al segle XIX i XX. 
 Frontis: composició quasi simètrica. Eixos verticals de les 
obertures. Paredat de carreus vists amb junta ampla. Sòcol de 
pedra. 
 - Ràfec: cornisa motllurada de pedra viva i teula volada. 
 Façana lateral: paredat de pedra en verd amb restes d'aterracat 
a la planta pis. 
 Balcó: motllurat, doble, al centre del frontis. 
 Obertures: totes al frontis i les brancalades són d'una peça. 
 Portals:  
 - A la planta baixa: portal amb arc escarser amb la base dels 
brancals ressortits. 
 - A la planta noble: dues portes que donen a balcó. 
 Finestres: rectangulars en vertical (a excepció dels 
finestrons). 
 - A la planta baixa: ampit llis ressortit (variant D). 
 - A la planta noble: dues finestres balconeres i dues portes de 
balcó. Ampits llisos i ressortits (variant D). 
 - A la planta porxo: finestrons apaïsats amb ampits llisos i 
ressortits (variant D). 
 Interiors: 
 - Casal: arc d'ansa-paner d'amplària molt notable amb base i 
capitells motllurats. Tot de pedra viva. 
 - Escala de tres trams. Barana de ferro forjat. 
 Corral, avui pati: pou amb coll octogonal amb una columna i 
estípit antropomòrfica manierista capcimada per una figura de lleó, 
la qual suporta la corriola, de principi del s. XVII. 
 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 tots els 
casals de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer. 
 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 
cobertes, canals, forma de la cisterna, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa pel 
bell mig de la façana. 
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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 tradicional. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 El Passeig des Born forma part de l'eix urbanístic principal de 
Binissalem que va des del carrer Bonaire fins al carrer del Gral. 
Morante, des de sud-est a nord-est, al voltant del qual s'ha format 
el poble des del s.XIV. Abans també rebia el nom de carrer de 
l'Ardiaca i s'hi troba una important mostra de casals i cases 
catalogades, a més de l'església parroquial de Nostra Sra. de 
Robines, com Can Rafel Niu, Sa Rectoria i Ca l'Ardiaca, entre 
d'altres, que ofereixen una important mostra arquitectònica de 
Binissalem. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Francisca Lladó Sureda. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Casa situada entre mitgeres, alineada al carrer i de dues 
plantes amb vessant cap al frontis. Presenta planta rectangular de 
dimensions molt estretes amb corral a la zona posterior. 
 Façanes: el frontis principal és de carreus de pedra viva amb 
junta ampla i presenta una fina faixa blanca vertical que la separa 
de la casa veïna i que continua fins al capcim de la façana. 
Obertures: a la planta baixa, portal principal allindanat amb 
brancals i llindar de pedra viva, i una finestra amb brancals de 
pedra viva, de factura posterior; en el pis, finestra amb ampit 
ressortit i motllurat i brancals de pedra viva d'una sola peça que 
presenten estilització conopial a la llinda. La finestra del pis i 
el portal principal presenten una fina faixa blanca que envolta les 
brancalades. El ràfec és una cornisa motllurada, llivanya i 
teulada.  
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
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 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983, R.D. 828/1983. 
  
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
  
11.- OBSERVACIONS: 
 Aquesta fitxa contempla la protecció de la façana exterior que 
forma conjunt amb altres semblants del mateix carrer. Els interiors 
no han estat visitats. El nom de la propietària 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 de planta rectangular allargada en profunditat, de dues 
plantes, amb vessant cap al frontis i entre mitgeres. 
 - Corral a la part posterior. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Façana de carreus vists de 
pedra viva i coberta de teula. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva.  
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional. 
 Frontis: 
 - Façana: composició asimètrica de les obertures. Paredat de 
carreus amb junta ampla. 
 - El ràfec és una cornisa motllurada senzilla i teula volada. 
 Obertures: 
 Portals:  
 - Portal principal allindanat amb llinda d'una peça, brancals 
de tres peces i emmarcat amb fina faixa blanca. 
 Finestres: rectangulars en vertical. 
 - A planta pis: finestra amb mòssa d'estilització gòtica i 
caire interior bisellat, brancals d'una sola peça amb caire 
interior bisellat, ampit motllurat (variant B), de pedra viva i 
emmarcat amb fina faixa blanca. A eix del portal principal. 
 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 totes les 
cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer. 
 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, canals, etc. 
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6.- OBSERVACIONS: 
 - Finestra a la planta baixa de factura posterior amb 
proporcions adequades; malgrat el color del marc de pedra, destaca 
damunt les originals.  
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana.  
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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 tradicional. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 El Passeig des Born forma part de l'eix urbanístic principal de 
Binissalem que va des del carrer Bonaire fins al carrer del Gral. 
Morante, des de sud-est a nord-est, al voltant del qual s'ha format 
el poble des del s. XIV. Abans també rebia el nom de carrer de 
l'Ardiaca i s'hi troba una important mostra de casals i cases 
catalogades, a més de l'església parroquial de Nostra Sra. de 
Robines, com Can Rafel Niu, Ca n'Horrac de la Torre, Sa Rectoria i 
Ca l'Ardiaca, entre d'altres, que ofereixen una important i valuosa 
mostra arquitectònica de Binissalem caracteritzada per la 
uniformitat i solidesa de les seves façanes, obrades totes elles en 
pedra viva. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Ramon Pizà Roig. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Casa situada entre mitgeres, alineada al carrer i de dues 
plantes amb vessant cap al frontis. Presenta planta rectangular en 
profunditat i corral posterior. 
 Façanes: el frontis principal és de carreus de pedra viva amb 
junta ampla, exceptuant el lateral esquerre que presenta uns 
carreus de majors dimensions. Obertures: a la planta baixa, portal 
principal allindanat i brancalades de pedra viva, i un portalet de 
factura posterior que comunica amb el pis superior, el qual 
presenta brancalades de pedra viva d'una sola peça i sòcol 
ressortit; en el pis, una finestra balconera amb ampit ressortit i 
motllurat, i brancalades de pedra viva amb estilització conopial. 
El ràfec és una llivanya amb una filada de caps de teula girada i 
teulada.  
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
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8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983 segons R. D. 828/1983. 
  
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
  
11.- OBSERVACIONS: 
 Aquesta fitxa contempla la protecció de la façana exterior que 
forma conjunt amb altres semblants del mateix carrer. Els interiors 
no han estat visitats. El nom del 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 de planta rectangular allargada en profunditat, de dues 
plantes, amb vessant cap al frontis i entre mitgeres. 
 - Corral a la part posterior. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Façana de carreus vists de 
pedra viva i coberta de teula. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva.  
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional. 
 Frontis: 
 - Façana: composició asimètrica de les obertures. Paredat de 
carreus amb junta ampla i de diferent espessor i distinció de 
diferents obrats amb carreus de major dimensió a la part esquerra. 
 - El ràfec és una cornisa amb motllurat senzill i filada de 
caps de teula girada i teula volada. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal allindanat amb llinda d'una peça, brancals 
de dues peces, la inferior de menors dimensions. 
 Finestres: rectangulars en vertical. 
 - A la planta pis, a eix del portal principal, finestra 
balconera amb llinda i mòssa d'estilització gòtica i caire interior 
bisellat, brancals de dues peces amb caire interior bisellat i 
ampit motllurat (variant B). 
 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 totes les 
cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer. 
 B.- DINS L'EDIFICI:  
 
4.- JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 
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 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. 
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6.- OBSERVACIONS: 
 - Portal auxiliar allindanat amb llinda d'una peça, brancals de 
tres peces (la inferior de menors proporcions), de pedra viva i de 
factura posterior. 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana i el portal recent queda desproporcionat respecte de 
l'altre.  
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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 tradicional. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 El Passeig des Born forma part de l'eix urbanístic principal de 
Binissalem que va des del carrer Bonaire fins al carrer del Gral. 
Morante, des de sud-est a nord-est, al voltant del qual s'ha format 
el poble des del s. XIV. Abans també rebia el nom de carrer de 
l'Ardiaca i s'hi troba una important mostra de casals i cases 
catalogades, a més de l'església parroquial de Nostra Sra. de 
Robines, com Can Rafel Niu, Ca n'Horrac de la Torre, Sa Rectoria i 
Ca l'Ardiaca, entre d'altres, que ofereixen una important i valuosa 
mostra arquitectònica de Binissalem caracteritzada per la 
uniformitat i solidesa de les seves façanes, obrades totes elles en 
pedra viva. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Mateu Ferrer Homar. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Casa situada entre mitgeres, alineada al carrer, de tres 
plantes i de dos aiguavessos amb vessants cap al frontis. Presenta 
planta rectangular amb corral a la zona posterior.  
 Façanes: el frontis principal és de carreus de pedra viva amb 
junta ampla a la planta baixa i primer pis, i junta fina en el 
porxo de dalt que evidencien la seva evolució en alçària. 
Obertures: a la planta baixa, portal principal rodó amb carcanyol i 
dovellam d'amplària progressiva, tot de pedra viva, una finestra 
amb ampit llis ressortit, una porta allindanada i un portalet a 
l'extrem esquerre del frontis, tot amb brancalades de pedra viva; 
en el pis, quatre finestres balconeres amb brancalades de pedra 
viva i en el porxo de dalt, quatre finestrons amb brancalades de 
pedra viva emmarcades per una fina faixa blanca. El ràfec és una 
cornisa motllurada i teulada.  
 Interiors: conserven un arc d'ansa-paner amb els brancals de 
pedra viva i el dovellam de marès que separa les dues primeres 
crugies.  
 Corral: conserva cisterna de coll quadrat de peces obrades de 
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pedra viva i dependències auxiliars adossades en el costat dret.  
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS: rètols de "Correos y telégrafos" 
damunt el portal principal i bústia encastada dins el parament. 
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: Administració Pública. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983 segons R. D. 828/1983. 
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10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
  
11.- OBSERVACIONS: 
 Aquesta fitxa contempla la protecció de la façana exterior que 
forma conjunt amb altres semblants del mateix carrer. El nom del 
propietari és el que figura a la fitxa cadastral. 

 

Catàleg 2000 Realització   A.R.C.A. 



 

 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 

passeig des Born, núm. 9 
Prot.: B 

Ref. Cad.: 6435409 
Clau: 042  I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 

  CENTRE URBÀ DE BINISSALEM   
 
 

 
 
 
2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques:  
 Volumètriques i urbanístiques:  
 - Casa de planta rectangular, tres crugies, tres plantes (per 
evolució en alçària), dos aiguavessos amb vessants cap al frontis i 
un aiguavés amb vessant al corral d'una sola planta a la part 
posterior, i entre mitgeres. 
 - Corral a la part posterior de la casa (ara pati) amb 
cisterna. 
 - Dependències auxiliars al costat dret, dintre del corral. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Façana de carreus vists de 
pedra viva. Coberta de teula. 
 - Arc intermedi de marès amb brancals de pedra. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva i marès. 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional. 
 Frontis: 
 - Façana quasi simètrica i amb eixos verticals de les 
obertures. Paredat de carreus rectangulars vists amb diferents 
obrats, amb junta ampla a la cara a la planta baixa i primer pis, i 
junta fina a la segona planta. 
 - El ràfec és una cornisa motllurada de volada important i 
teula volada. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal rodó amb carcanyols, brancalades d'una peça 
i el dovellam és progressiu des de la clau a l'inici, amb poc 
regràs. 
 - Portal auxiliar allindanat amb llinda d'una peça i brancals 
de dues peces. 
 - Portal auxiliar allindanat amb brancals llisos i enrasats. 
 Finestres: rectangulars en vertical, exceptuant els finestrons. 
 - A planta baixa: finestra a la dreta del portal principal amb 
llinda, brancals i ampit llis ressortit. 
 - A planta pis: finestres balconeres amb llinda, brancals de 
dues peces, ampit enrasat i barana de ferro. 
 - A la planta superior: finestrons amb llinda, brancals i 
ampits, llisos, enrasats i emmarcats amb una fina faixa blanca. 
 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 totes les 
cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer. 
 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, canals, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - Restes d'un finestró, ara paredat, damunt el portal auxiliar 
allindanat. 
 - Els diversos carreus de façana, evidencien una evolució en 
alçària de dues etapes. 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa per 
enmig de façana.  
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
 
 



 

 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 
 I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 

passeig des Born,núm. 7 
Prot.: B 

Ref. Cad.: 6435408 
Clau: 043 

  CENTRE URBÀ DE BINISSALEM   
 
 

 
 
 
1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
  
2.- AUTORIA: 
  
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 El Passeig des Born forma part de l'eix urbanístic principal de 
Binissalem que va des del carrer Bonaire fins al carrer del Gral. 
Morante, des de sud-est a nord-est, al voltant del qual s'ha format 
el poble des del s. XIV. Abans també rebia el nom de carrer de 
l'Ardiaca i s'hi troba una important mostra de casals i cases 
catalogades, a més de l'església parroquial de Nostra Sra. de 
Robines, com Can Rafel Niu, Ca n'Horrac de la Torre, Sa Rectoria i 
Ca l'Ardiaca, entre d'altres, que ofereixen una important mostra 
arquitectònica de Binissalem caracteritzada per la uniformitat i 
solidesa de les seves façanes, obrades totes elles en pedra viva. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Nicolas Delacio Martorell. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Casa situada entre mitgeres, alineada al carrer i de dues 
plantes amb vessants cap al frontis. Presenta planta rectangular 
amb el corral situat a la zona posterior.  
 Façanes: el frontis principal és de carreus de pedra viva amb 
junta ampla. Obertures: a la planta baixa, portal principal 
allindanat amb llinda d'una peça, estilització conopial i 
brancalades de pedra viva, i una finestra; en el pis, una finestra 
balconera amb l'ampit ressortit i motllurat, i una finestra amb 
brancalades de pedra viva. El ràfec són llosetes de pedra viva i 
teulada. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: bar i habitatge familiar. 
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9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983 segons R. D. 828/1983. 
  
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
  
11.- OBSERVACIONS: 
 Aquesta fitxa contempla la protecció de la façana exterior que 
forma conjunt amb altres del mateix carrer. 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:  
 - Casa de planta rectangular, de dues plantes amb vessant cap 
al frontis i entre mitgeres. 
 - Corral a la part posterior. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Façana de carreus vists de 
pedra viva. Coberta de teula. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva. 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional. 
 Frontis: 
 - Façana de composició simètrica i amb eixos verticals de les 
obertures. Paredat de carreus vists amb junta ampla. 
 - El ràfec és una cornisa de lloses de pedra viva i teula 
volada. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal allindanat amb llinda d'una peça 
d'estilització gòtica, brancals d'una peça de pedra viva amb caires 
bisellats a l'intradós. 
 Finestres: rectangulars en vertical. 
 - A planta baixa: finestra llarguera emmarcada amb peces de 
pedra viva llises i amb ampit estret. 
 - A planta pis:  
  - Finestra balconera amb llinda d'una peça i brancals de 
dues peces llises enrasades, ampit motllurat de modilló (variant A) 
i emmarcat amb junta de morter. A eix del portal principal. 
  - Finestra amb llinda, brancals d'una peça, emmarcada per 
junta de morter. 
 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 totes les 
cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
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d'edificis catalogats del mateix carrer. 
 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, canals, etc. 
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6.- OBSERVACIONS: 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa per 
enmig de façana.   
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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 tradicional. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 El Passeig des Born forma part de l'eix urbanístic principal de 
Binissalem que va des del carrer Bonaire fins al carrer del Gral. 
Morante, des de sud-est a nord-est, al voltant del qual s'ha format 
el poble des del s. XIV. Abans també rebia el nom de carrer de 
l'Ardiaca i en s'hi troba una important mostra de casals i cases 
catalogades, a més de l'església parroquial de Nostra Sra. de 
Robines, com Can Rafel Niu, Ca n'Horrac de la Torre, Sa Rectoria i 
Ca l'Ardiaca, entre d'altres, que ofereixen una important i valuosa 
mostra arquitectònica de Binissalem caracteritzada per la 
uniformitat i solidesa de les seves façanes, obrades totes elles en 
pedra viva. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Rosa Torrens Rosselló. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Casa situada entre mitgeres, alineada al carrer i de dues 
plantes amb vessants cap al frontis. Presenta planta rectangular de 
dimensions molt estretes i corral a la zona posterior.  
 Façanes: el frontis principal és de carreus de pedra viva amb 
junta ressortida. Obertures: a la planta baixa, portal principal 
escarser amb el sòcol ressortit i amb motllura, i brancalades de 
pedra viva; en el pis, un balcó amb volada de pedra viva motllurada 
i barana de ferro que presenta porta balconera amb brancalades de 
pedra viva d'una sola peça. El ràfec és una cornisa motllurada 
capcimada per barana de ferro.  
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
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9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983 segons R. D. 828/1983. 
  
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
  
11.- OBSERVACIONS: 
 Aquesta fitxa contempla la protecció de la façana exterior que 
forma conjunt amb altres semblants del mateix carrer. Els interiors 
no han estat visitats. El nom de la propietària 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 de planta rectangular allargada en profunditat, de dues 
plantes, coberta plana i entre mitgeres. 
 - Corral a la part posterior. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Façana de carreus vists de 
pedra viva. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva.  
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional. 
 Frontis: 
 - Façana: composició simètrica amb eixos verticals de les 
obertures. Paredat de carreus escairats vists de pedra viva amb 
junta ressortida. 
 - El ràfec és una cornisa motllurada de pedra viva i barana de 
ferro. 
 - Balcó amb volada motllurada de pedra viva i barana de ferro. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal d'arc escarser, brancalades d'una peça sobre 
plints motllurats a la part superior. 
 - Porta balconera amb balcó, llinda d'una peça i brancals de 
dues peces. 
 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 totes les 
cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer. 
 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, canals, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana. 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
 
 



ANTIGA PASTISSERIA VICTÒRIA 

 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 A principi de segle, l'anomenat bar s'Hotel i la pastisseria 
Victòria eren dues cases antigues conegudes com Can Barrera i Can 
Boqueta, respectivament. Les va adquirir el Sr. Vidal, àlies Cuc, 
el qual va construir l'edifici actual. 
 
2.- AUTORIA: 
  
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 El Passeig des Born forma part de l'eix urbanístic principal de 
Binissalem que va des del carrer Bonaire fins al carrer del Gral. 
Morante, des de sud-est a nord-est, al voltant del qual s'ha format 
el poble des del s. XIV. Abans també rebia el nom de carrer de 
l'Ardiaca i s'hi troba una important mostra de casals i cases 
catalogades, a més de l'església parroquial de Nostra Sra. de 
Robines, com Can Rafel Niu, Ca n'Horrac de la Torre, Sa Rectoria i 
Ca l'Ardiaca, entre d'altres, que ofereixen una important mostra 
arquitectònica de Binissalem caracteritzada per la uniformitat i 
solidesa de les seves façanes, obrades totes elles en pedra viva. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Damià Cànoves Rotger. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Casa situada entre mitgeres i alineada al carrer. És de tres 
plantes i dos aiguavessos amb vessant cap al frontis. Organització 
dels elements: presenta planta rectangular amb el forn situat a la 
zona posterior.  
 Façanes: el frontis principal és de carreus escairats de pedra 
viva amb junta fina i amb el sòcol de lloses de pedra viva. 
Obertures: a la planta baixa, portal allindanat amb els sòcol 
ressortit i brancalades de pedra viva i una entrada de major 
amplària que comunica amb el pis superior i on també hi ha un 
mostrador de l'antiga pastisseria; en el pis, finestra balconera 
amb ampit llis i sobreposat damunt les brancalades i un balcó amb 
volada de pedra motllurada sobre permòdols ornats amb motius 
geomètrics; en el porxo de dalt, dos finestrons quadrangulars. El 
ràfec és una cornisa motllurada de marès i teula volada. 
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7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: antiga pastisseria en desús i habitatge familiar. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983 segons R. D. 828/1983. 



ANTIGA PASTISSERIA VICTÒRIA 
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10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 G. Martí, 1978: 71. 
 
11.- OBSERVACIONS: 
 La present casa formava part d'un conjunt, avui segregat, amb 
la fitxa amb clau núm. 045b i 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: 
 - Casa de planta rectangular, de tres plantes, dos aiguavessos 
amb vessants cap al frontis i entre mitgeres. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Façana de carreus vists de 
pedra viva i coberta de teula. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva.  
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional. 
 Frontis: 
 - Façana principal: composició simètrica amb eixos verticals de 
les obertures. Paredat de carreus vists de pedra viva escairats amb 
junta estreta. Sòcol de lloses grans de pedra viva.  
 - El ràfec és una cornisa motllurada de marès i teula volada. 
 - Balcó amb volada de pedra viva motllurada sobre permòdols 
ornats amb motius geomètrics, també de pedra viva. Barana de ferro. 
A eix del portal. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal allindanat amb llinda, brancalades d'una peça sobre 
sòcol motllurat a la part superior, de pedra viva. 
 - Portal de major amplària allindanat. 
 - Porta balconera amb llinda i brancals ressortits.  
 Finestres: rectangulars en vertical, exceptuant els finestrons. 
 - A la planta pis: finestra balconera amb llinda, brancals i 
ampit llis ressortit (variant D).  
 - En el poxo de dalt: finestrons quadarangulars emmarcats amb 
peces llises ressortides i ampit llis ressortit (variant D). 
 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 totes les 
cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer i a més, forma un conjunt 
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unitari amb la fitxa catalogada amb clau núm. 045b. 
 B.- DINS L'EDIFICI:  
 
4.- JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 
 Si es compleix tot l'anterior, no cal. 



ANTIGA PASTISSERIA VICTÒRIA 
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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, canals, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana. 
   



ANTIGA PASTISSERIA VICTÒRIA 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
 
 



BAR S'HOTEL 
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 A principi de segle, l'anomenat bar s'Hotel i la pastisseria 
Victòria eren dues cases antigues conegudes com Can Barrera i Can 
Boqueta, respectivament. Les va adquirir el Sr. Vidal, àlies Cuc, 
el qual va construir l'edifici actual. 
 
2.- AUTORIA: 
  
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 El Passeig des Born forma part de l'eix urbanístic principal de 
Binissalem que va des del carrer Bonaire fins al carrer del Gral. 
Morante, des de sud-est a nord-est, al voltant del qual s'ha format 
el poble des del s. XIV. Abans també rebia el nom de carrer de 
l'Ardiaca i s'hi troba una important mostra de casals i cases 
catalogades, a més de l'església parroquial de Nostra Sra. de 
Robines, com Can Rafel Niu, Ca n'Horrac de la Torre, Sa Rectoria i 
Ca l'Ardiaca, entre d'altres, que ofereixen una important mostra 
arquitectònica de Binissalem caracteritzada per la uniformitat i 
solidesa de les seves façanes, obrades totes elles en pedra viva. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Germans Alorda Perelló. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Casa que fa cap de cantó amb la plaça de l'Església, situada 
entre mitgeres laterals i alineada al carrer. És de tres plantes i 
dos aiguavessos amb tremujal cap a la pl. de l'Església. 
Organització dels elements: presenta forma de buc complex.  
 Façanes: el frontis principal és de carreus escairats de pedra 
viva amb junta fina, amb el sòcol de lloses grosses de pedra viva i 
cantonada arrodonida. Obertures: a la planta baixa, dos portals 
allindanats amb els sòcols ressortits i brancalades de pedra viva, 
una finestra amb brancalades de pedra viva; en el pis, dos balcons 
amb volada de pedra motllurada sobre permòdols ornats amb motius 
geomètrics i una finestra balconera amb ampit llis i sobreposat 
damunt les brancalades, tot de pedra viva, esquema que es repeteix 
a totes les obertures; en el porxo de dalt, tres finestrons 
quadrangulars. El ràfec és una cornisa motllurada de marès i 
teulada que recorre al llarg del capcer. El capcer presenta el 
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mateix paredat que el frontis principal, però amb la junta 
ressortida. Obertures: totes segueixen la mateixa factura que el 
frontis principal; a la planta baixa, portal allindanat i finestra; 
en el pis, balcó i finestra balconera; en el porxo de dalt, dos 
finestrons quadrangulars. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS: cadireta de GESA a la cantonada. 
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: bar i habitatge familiar. 
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9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983 segons R. D. 828/1983. 
  
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 G. Martí, 1978: 71. 
 
11.- OBSERVACIONS: 
 Aquesta fitxa forma part d'un conjunt, avui segregat, amb la 
fitxa catalogada amb clau núm. 045a i 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: 
 - Casa de planta complexa, de tres plantes, dos aiguavessos amb 
vessants cap al frontis i fa cantonada. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Façana de carreus de pedra 
viva i coberta de teula. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva.  
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional. 
 Frontis: 
 - Façana principal: composició simètrica amb eixos verticals de 
les obertures. Paredat de carreus vists de pedra viva escairats amb 
junta estreta. Sòcol de lloses grans de pedra viva. Cantonada 
arrodonida. 
 - Façana lateral: composició quasi simètrica amb eixos 
verticals de les obertures. Paredat de carreus de pedra viva 
escairats amb junta ressortida. Mateix sòcol de lloses grans de 
pedra viva. 
 - El ràfec és una cornisa motllurada de marès i teula volada. 
 - Balcons amb volada de pedra viva motllurada sobre permòdols 
ornats amb motius geomètrics, també de pedra viva. Barana de ferro. 
A eix dels portals. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portals allindanats amb llinda, brancalades d'una peça sobre 
sòcols motllurats a la part superior, de pedra viva. 
 - Portes balconeres amb llinda i brancals ressortits. A eix de 
les obertures inferiors. 
 Finestres: rectangulars en vertical, exceptuant els finestrons. 
 - A la planta baixa: finestres amb llinda, brancals i ampit 
llis ressortit (variant D). 
 - A la planta pis: finestres balconeres amb llinda, brancals i 
ampit llis ressortit (variant D). A eix de les obertures inferiors. 
 - En el porxo de dalt: finestrons quadarangulars emmarcats amb 
peces llises ressortides. Ampit llis ressortit (variant D). 
 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 totes les 
cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer i a més, forma un conjunt 
unitari amb la fitxa catalogada amb clau núm. 045a. 
 B.- DINS L'EDIFICI:  
 
4.- JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 
 Si es compleix tot l'anterior, no cal. 



BAR S'HOTEL 
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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 
laterals i frontals, canals, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana. 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
 
 



CAN FUMAT 
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 La primera notícia documental d'aquesta casa és del Cadastre de 
1728. A l'Amillaramiento de 1863 era propietat de la família 
Villalonga. A principi d'aquest segle fou dividida entre els dos 
germans Villalonga Verd. Els seus descendents la posseïren fins fa 
unes quantes dècades, quan l'adquiriren els seus actuals 
propietaris. 
 
2.- AUTORIA: 
 
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional, s. XVIII-XIX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 Plaça lleugerament elevada respecte dels carrers que 
l'envolten, d'extensió considerable i presidida per l'església 
parroquial Nostra Senyora de Robines. S'hi conserven exemples de 
l'arquitectura tradicional que s'han inclòs en aquest catàleg com 
Can Morro, Can Ximarró, Can Fumat, però també s'ha enderrocat 
alguna d'aquestes construccions, com Can Simó (feia cantó davant la 
Rectoria) i s'ha fet alguna reforma i construcció poc respectuosa. 
L'element característic d'aquesta plaça, tret del protagonisme de 
l'església i del seu campanar, és la pedra viva. Amb carreus 
d'aquest material estan fets la majoria de les construccions, així 
com el revestiment de la plaça i del cadafal. També d'aquest entorn 
destaquen els plataners que hi ha sembrats a la plaça des del 1942. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Jaume Martí Garcías. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Casa amb antic magatzem i corral. La casa entre mitgeres i 
alineada respecte del carrer. Presenta planta rectangular i tres 
crugies. Té planta baixa, pis, porxo i coberta de teules.  
 Façana: és de carreus escairats de pedra viva. Del mateix 
material són les brancalades de totes les obertures, les quals són 
dues per planta i situades de forma regular. A la planta baixa 
observam portal allindanat i finestra rectangular en vertical amb 
ampit ressortit. Al pis, dues finestres rectangulars en vertical, 
una de balconera, més gran que l'altra, ambdues amb ampits 
motllurats. Al porxo, dos finestrons rectangulars en vertical amb 
ampits enrassats i brancalades de pedra viva. El ràfec està format 
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per cornisa motllurada, canal de zinc i teula volada. 
 Interiors: destaca l'espai situat per davall del nivell de la 
casa, a la dreta de la segona crugia que correspon a una part d'un 
antic magatzem per al gra. És un espai que no segueix la línia de 
la paret mitgera, sinó que s'introdueix a l'espai de la casa 
veïnada, el núm. 19 del mateix carrer, al qual s'accedeix 
mitjançant una escala de set escalons de pedra viva. El terra és de 
trespol i sostrat de llenyams. Les parets són de pedra en verd i 
una d'elles presenta un arc rebaixat paredat. S'observen tres 
dipòsits per emmagatzemar el gra. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS: 
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8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983 segons R. D. 828/1983. 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 A. Pascual, 1997: 128-130; il l. 130. 
 
11.- OBSERVACIONS: 
 Aquesta fitxa contempla la protecció de la façana exterior. 
 Vegeu fitxa 046b. 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques:   
 - Casa de planta rectangular, de tres crugies, tres plantes, 
dos aiguavessos amb vessant cap als frontis i entre mitgeres. 
 - Corral a la part posterior. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Façana de carreus vists de 
pedra viva i coberta de teula. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva.  
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, s. XVIII-XIX. 
 Frontis: 
 - Façana: composició austera, simètrica amb eixos verticals de 
les obertures. Paredat de carreus amb junta fina. 
 -El ràfec és una cornisa motllurada i teula volada. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal: allindanat amb llinda d'una peça. 
Brancalades de vàries peces. 
 Finestres: rectangulars en vertical. 
 - A la planta baixa: finestra amb llinda i brancals d'una peça, 
ampit d'una peça, llis i ressortit (variant D). 
 - A la planta pis: 
  - Finestra balconera amb llinda d'una peça, brancals de 
vàries peces, ampit motllurat de modilló ressortit (variant A). 
  - Finestra amb llinda i brancals d'una peça, ampit 
motllurat de modilló ressortit (variant A). 
 - Al porxo: finestrons rectangulars en vertical amb ampits 
enrassats i brancalades de pedra viva. 
 Interior: antic magatzem a set escalons de pedra viva del 
nivell de la casa amb parets de pedra en verd i arc rebaixat.  
 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 totes les 
cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer. 
 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 
frontal, canals, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana.  
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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 primera notícia documental d'aquesta casa, és del Cadastre 
de 1728. A l'Amillaramiento de 1863 era propietat de la família 
Villalonga. A principi d'aquest segle la casa fou dividida entre 
dos germans Villalonga Verd. Els seus descendents la posseïren fins 
fa unes dècades, quan l'adquiriren els seus propietaris actuals. 
 
2.- AUTORIA: 
 
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional, s. XVIII-XIX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 Plaça lleugerament elevada respecte dels carrers que 
l'envolten, d'extensió considerable i presidida per l'església 
parroquial de Nostra Senyora de Robines. S'hi conserven exemples de 
l'arquitectura tradicional que s'han inclòs en aquest catàleg com 
Can Morro, Can Ximarró, Can Fumat, però també s'ha enderrocat 
alguna d'aquestes construccions, com Can Simó (feia cantó davant la 
Rectoria), i s'ha fet alguna reforma i construcció poc respectuosa. 
L'element característic d'aquesta plaça, tret del protagonisme de 
l'església i del seu campanar, és la pedra viva. Amb carreus 
d'aquest material estan fets la majoria de les construccions, així 
com el cadafal i el revestiment de la plaça. També d'aquest entorn 
destaquen els plataners que hi ha sembrats a la plaça des del 1942.  
 
5.- PROPIETAT: 
 Antoni Bestard Vidal. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Conjunt format per casa, corral, celler i dependències 
auxiliars. Organització dels elements: la casa està alineada al 
carrer, té el corral a la part posterior i al seu voltant es 
distribueixen les dependències auxiliars, destacant a la dreta 
restes del cup i un estable a la part frontal. La casa està situada 
entre mitgeres i té una planta rectangular en profunditat. Compta 
amb tres crugies i planta baixa, pis i porxo. La coberta és de 
teules. 
 La façana: és de carreus escairats de pedra viva. Del mateix 
material són les brancalades de totes les obertures, tret de l'arc 
de la portassa. Les nou obertures es presenten situades de forma 
regular amb un nombre de tres per planta. Enmig de la planta baixa 
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observam un portal rodó, amb els brancals de dues peces i 
carcanyols, una portassa d'arc d'ansa-paner a la dreta i una 
finestra rectangular en vertical a l'esquerra. Al pis, tres 
finestres rectangulars en vertical amb els ampits motllurats i 
estilització conopial, la d'enmig és balconera. Al porxo, tres 
finestres més petites, la central amb l'ampit motllurat. El ràfec 
està format per cornisa motllurada, canal de zinc i de teula 
volada. 
 Interiors: distribuït en tres crugies que són estructurades per 
dos arcs d'ansa-paner, el primer de pedra viva i bases i capitells 
motllurats. S'observa que han estat enderrocades les dues parets 
que a la primera crugia delimitarien dues estances laterals. Compta 
amb dues escales situades, una a la dreta de la segona crugia i 
l'altra a l'esquerra de la tercera, així com un coll de cisterna 
davall aquesta darrera escala. El sostrat és de llenyams a escaire 
de la façana. 
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 El corral: hi accedim seguint l'eix central i en línia recta 
des de la porta de la façana, passant per les tres crugies, i al 
seu voltant es distribueixen diferents dependències auxiliars entre 
les quals destaquem restes del cup de pedra viva i un estable amb 
volta de canó de marès amb un paller a la part superior. A la part 
central un coll de cisterna de lloses i una pica, tot de pedra 
viva. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar, celler, dependències 
auxiliars. 
 B.- ACTUAL: magatzem. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983, R. D. 828/1983. 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 A. Pascual, 1997: 128-130; il l. 130. 
 
11.- OBSERVACIONS: 
 Vegeu fitxa 046a. 
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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 allargada en profunditat, de tres 
crugies, tres plantes, dos aiguavessos amb vessant cap als frontis, 
i entre mitgeres. 
 - Celler ( avui amb un altre ús), amb cups (mig esbucats). 
 - Dependències auxiliars.  
 - Corral a la part posterior. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Façana de carreus vists de 
pedra viva. Murs intermedis amb arcs de pedra viva. Forjat de 
bigues de fusta a escaire del frontis. Coberta de teula. 
 - Dependència auxiliar: amb volta. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva.  
 Característiques estilístiques bàsiques: Arquitectura 
tradicional, s. XVIII-XIX. 
 Frontis: 
 - Façana: composició austera, simètrica amb eixos verticals de 
les obertures. Paredat de carreus amb junta ampla (planta baixa i 
pis) i fina a la planta porxo. 
 - El ràfec és una cornisa motllurada i teula volada. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal: rodó amb carcanyols. El dovellam és 
progressiu des de la clau a l'inici.Brancalades de dues peces. 
 - Portal auxiliar: d'ansa-paner. Brancalades de tres peces de 
pedra viva amb escopidors. 
 Finestres: rectangulars en vertical. 
 - A la planta baixa, finestra amb llinda i brancals d'una sola 
peça amb ampit llis i ressortit (variant D). 
 - A la planta pis: 
  - Finestra balconera: llinda amb estilització conopial, 
d'una peça. Brancals de vàries peces, ampit motllurat de modilló 
ressortit (variant A). 
  - Finestres: llinda amb estilització conopial i brancals 
d'una peça, ampit motllurat ressortit (variant B). 
 - Al porxo:  
  - Finestrons rectangulars en vertical. El d'enmig amb ampit 
motllurat i ressortit (variant B). 
 Altres elements:  
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 Interiors: 
 - Arc d'ansa-paner entre la primera i la segona crugia, amb 
capitell i base motllurades i pilastra d'una sola peça, bisellats 
als cantons. Tot és de pedra viva. 
 - Arc d'ansa-paner entre la segona i la tercera crugia, 
emblanquinat, sense base, pilastra ni capitell diferenciat. 
 - Una escala a la segona crugia i una altra a la tercera. 
 - Coll de cisterna devall l'escala de la tercera crugia. 
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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 totes les 
cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer i a més, forma un conjunt 
tipològic amb els edificis que tenen celler. 
 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 en 
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, 
canals, forma de la cisterna, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - Els distints carreus de la façana, a l'alçada de l'inici del 
tercer pis, evidencien una evolució en alçada en dues etapes. 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana. 
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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 tradicional. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 Plaça lleugerament elevada respecte dels carrers que 
l'envolten, d'extensió considerable i presidida per l'església 
parroquial. S'hi conserven exemples de l'arquitectura tradicional 
que s'han inclòs en aquest catàleg com Can Morro, Can Ximarró o Can 
Fumat. L'element característic d'aquesta plaça, tret del 
protagonisme de l'església i del seu campanar, és la pedra viva, 
element de la majoria de les construccions, així com el revestiment 
de la plaça i el cadafal. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Germans Salom Molins. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Conjunt format per casa, corral i dependències auxiliars. La 
casa està alineada al carrer per la mitgera lateral esquerra i 
ressortida per la dreta, és de dues plantes amb vessants cap al 
frontis. Organització dels elements: el conjunt presenta planta 
rectangular amb el corral situat a la zona posterior, on s'ubiquen 
les diverses dependències auxiliars.  
 Façanes: el frontis principal és de carreus de pedra viva amb 
junta ampla. Obertures: a la planta baixa, portal principal rodó 
amb carcanyol, brancals d'una sola peça i dovellam de poc regràs, 
tot de pedra viva, i una finestra a l'extrem esquerre del frontis 
amb ampit llis, ressortit i brancalades de pedra viva; en el pis, 
dues finestres, la de l'extrem dret presenta ampit ressortit, 
motllurat i brancalades de pedra viva, i la de l'extrem esquerre 
amb ampit i brancalades de marès. El ràfec és de lloses de pedra 
viva, una filada de caps de teula girada i teulada. 
 Interiors: presenten quatre crugies, de les quals les dues 
darreres són de factura posterior. Cal destacar un arc d'ansa-
paner, tot de pedra viva que separa les dues primeres crugies, una 
escala de dos trams a escaire amb graons de pedra viva i barana de 
fusta situada a la dreta de la primera crugia i un gran portal 
allindanat amb brancals i llinda d'una sola peça, tot de pedra viva 
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que comunica la segona i tercera crugia. El trespol està enrajolat 
i el sostrat és de taulons a escaire del carrer. 
 Corral: presenta el trespol encimentat amb petites zones 
ajardinades, un pou i una cisterna amb el coll quadrangular de 
lloses de pedra viva d'una sola peça. A la zona posterior s'ubica 
una construcció de factura recent que comunica amb el carrer del 
Catedràtic Llabrés.  
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
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9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 1983 segons 
R. D. 828/1983. 
  
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
  
11.- OBSERVACIONS: 
 La present casa també és coneguda com "Antiga casa del Rector 
de Muro". Aquesta fitxa contempla la protecció de la façana 
exterior que forma conjunt amb altres semblants de la mateixa 
plaça. 
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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, de dues crugies (ara, quatre 
crugies), dues plantes, amb vessant cap al frontis i entre 
mitgeres. 
 - Corral a la part posterior amb zones ajardinades, pou i 
cisterna. 
 - Dependències auxiliars al corral.  
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Façana de carreus vists de 
pedra viva. Mur intermedi amb arc. Sostrat de taulons de fusta a 
escaire del carrer. Coberta de teula. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva i marès.  
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional. 
 Frontis: 
 - Façana de composició simètrica amb eixos verticals de les 
obertures, tret del portal. Paredat de carreus de pedra viva vista 
amb junta ampla. 
 - El ràfec és de lloses de pedra viva, filada de teules girades 
i teula volada. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal rodó amb caracanyol, brancalades d'una peça 
i dovellam progressiu des de la clau a l'inici. 
 Finestres: rectangulars en vertical. 
 - A la planta baixa, finestra amb llinda, brancals, ampit llis 
i ressortit (variant D), de pedra viva. 
 - A la planta pis: 
  - Finestra: llinda, brancals i ampit motllurat (variant B), 
de pedra viva. 
  - Finestra: llinda, brancals, ampit motllurat de modilló 
(variant A), de marès. 
 Interiors: 
 - Arc intermedi d'ansa-paner, de pedra viva. 
 - Escala de dos trams a escaire, graons de pedra viva i barana 
de fusta.  
 - Portal allindanat: llinda i brancals d'una sola peça. Entre 
la segona i tercera crugia. 
 Corral: Cisterna amb coll quadrangular de lloses de pedra viva 
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d'una sola peça. 
 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 totes les 
cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats de la plaça de l'Església. 
 B.- DINS L'EDIFICI: tot el conjunt forma una unitat. 
 
4.- JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 
 Si es compleix tot l'anterior, no cal. 



CA DON MARC 
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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, canals, forma de la cisterna, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana. 
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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 tradicional, s. XIX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT:  
 Està situada a la plaça de l'Església devora d'altres immobles 
d'igual volumetria i d'adscripció estilística semblant, constituint 
una mostra de la remodelació urbanística d'un moment determinat de 
la vila. 
 
5.- PROPIETAT:  
 Catalina Bennassar Vich. 
 
6.- DESCRIPCIÓ:  
 Casa i corral en una parcel la cadastral que, allargant-se fins 
a tocar el carrer posterior, del Catedràtic Llabrés, destaca pel 
fort contrast entre aquesta llargària i una exígua amplària. La 
casa, alineada entre mitgeres, de buc compacte, de dos aiguavessos, 
d'una crugia el del frontis i dues el posterior, té planta baixa, 
pis i porxo. 
 Façana: de carreus de pedra viva per filades amb junta grossa a 
la part inferior i ressortida a la superior, capcimada per volada 
doble de caps de teula girada i teula volada. Obertures: a la 
planta baixa trobam portal allindanat i finestra. En el portal 
brancals de pedra viva i obrat llis de dues peces i caire bisellat 
sostenent una llinda d'una peça amb caire bisellat i mòssa 
conopial. El conjunt apareix emmarcat per junta de morter 
ressortida. Llindar d'una peça i porta de posts carejades i 
quadrejada. La finestra té els seus elements de pedra viva amb 
obrat llis i d'una peça cadascu. Al pis trobam dues finestres amb 
elements de pedra viva, d'una peça cadascún i de factura semblant 
en els dos casos excepte en l'ampit, motllurat a la finestra dreta 
i ressortit a l'esquerra. Al porxo, dos finestrons amb elements de 
pedra viva, obrat llis i brancals, llinda i ampits d'una peça 
emmarcats per faixa fina de morter, tancats per portellons.  
 Interiors: un arc d'ansa-paner separa les dues primeres 
crugies. Al trespol apareixen restes de pas de bístia a la primera 
crugia i emmacat entre faixes a la segona.  
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7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
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9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983 segons R.D. 828/1983. 
  
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
  
 
11.- OBSERVACIONS: 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques: 
 - Casa de planta rectangular de tres crugies (abans de dues), 
tres plantes, dos aiguavessos amb vessant cap al frontis la primera 
i la segona crugies. Entre mitgeres. 
 - Corral, ara pati, a la part posterior. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Façana de carreus vists de 
pedra viva. 
 - Coberta de teula. 
 - Trespol del pas de bístia de còdols entre faixes de pedra a 
les dues primeres crugies. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva. 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, s. XIX. 
 Frontis: 
 - Façana de composició quasi simètrica amb eixos verticals de 
les obertures. Paredat de carreu vist amb junta de distinta 
amplària (més grossa les primeres dues altàries i fina l'ampliació 
de la tercera planta). Terç superior amb junta ressortida (possible 
evolució en altària). 
 - Ràfec: cornisa de volada doble amb caps de teula girada i 
teula volada. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal allindanat amb llinda d'una peça amb mòssa 
d'estilització gòtica i caire interior bisellat, brancals de dues 
peces i caire interior bisellat, tot emmarcat per una junta de 
morter ressortida. 
 Finestres: rectangulars en vertical (a excepció dels 
finestrons) 
 - A la planta baixa: finestra llarguera amb llinda, brancals i 
ampit d'una peça, de pedra viva llisa i enrasada a la dreta del 
portal principal. 
 - A la planta pis: 
  - Finestra amb llinda i brancals d'una peça enrasats, ampit 
llis ressortit (variant D), de pedra viva, a eix del portal. 
  - Finestra amb llinda i brancals d'una peça i ampit 
motllurat(variant B) 
 - A la planta porxo, finestrons emmarcats amb peces senceres de 
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pedra viva i una faixa fina de morter. 
 Interiors: 
 - Arc intermedi d'ansa-paner. 
 
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 totes las 
cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats de la mateixa plaça. 
 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... 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa per 
enmig de la façana. 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES:  
 Construïda entre 1818 i 1863 per la família Verd, que el 1886 
traspassà la seva propietat als Quintana, `Ximarró' de malnom. La 
casa es va revaloritzar i remodelar a partir de la urbanització de 
la plaça, que a mitjan segle XIX eliminava el fossar. Segueix les 
pautes de l'arquitectura tradicional fixades al segle anterior, 
incloent, no obstant, elements romàntics i isabelins a partir de la 
remodelació comentada. 
 
2.- AUTORIA: 
 
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA:  
 Arquitectura tradicional, s. XIX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT:  
 Està situada a la plaça de l'Església a devora d'altres 
immobles d'igual volumetria i adscripció estilística semblant, 
constituint una mostra de la remodelació urbanística d'un moment 
determinat de la vila. 
 
5.- PROPIETAT:  
 George W. Scott. 
 
6.- DESCRIPCIÓ:  
 Conjunt format per casa celler i corral. Organització dels 
elements: la parcel la cadastral té a la seva part posterior una 
sortida cap al carrer del Catedràtic Llabrés. Casa i celler se 
situen als extrems d'aquesta parcel la separats pel corral, avui un 
petit jardí i pati. La casa, alineada i entre mitgeres, és de 
planta quadrangular, amb tres crugies distribuïdes en dos 
aiguavessos, una a l'aiguavés anterior i dues al posterior. Inclou 
planta baixa, planta noble i porxo de dalt. 
 Façana: de carreus de pedra viva amb junta estreta, capcimada 
per cornisa motllurada i teula volada i amb equilibri notable entre 
el massís i unes obertures que mostren una disposició regular. Un 
sòcol de pedra viva la recorre d'extrem a extrem. Obertures: totes 
compten amb pedreny obrat llis i ressortit. La planta baixa mostra 
portal i tres finestres amb la proporció mallorquina rectangular en 
vertical. El portal està conformat per brancalades d'una peça que 
sostenen una llinda en forma d'arc escarser. Llindar d'una peça i 
porta enllistonada quadrejada i amb decoració vegetal estilitzada. 
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Tot el portal apareix emmarcat amb junta de morter. Les finestres 
amb la proporció mallorquina rectangular en vertical es configuren 
a partir de brancalades de dues peces que sostenen una llinda també 
d'una peça. No tenen ampit. Al pis principal dos balcons amb volada 
de pedra motllurada i barana de ferro forjat i dos finestrals. 
Aquestes obertures compten 
amb brancalades i llindes d'una peça. Al porxo, quatre finestrons 
quadrangulars apaïsats també amb brancalades i llindes d'una peça. 
 Interiors: la distribució de la seva planta correspon a la 
tipologia C tot i que els portalets de les cambres de la primera 
crugia s'han traslladat a la segona. Un arc d'ansa-paner sobre 
capitells motllurats i brancals d'una peça amb base ressortida, 
separa les dues crugies. Al pis destaca: el trespol de rajoleta 
hexagonal formant un mosaic de dibuixos geomètrics a l'estudi 
d'entrada a la sala noble, la conservació de la major part del 
portam, motllurat i obrat amb motius modernistes, i especialment la 
sala amb vistes sobre la plaça que llueix un cel-ras amb motius 
isabelins, pintats i amb relleu, al lusius a la música i de 
vegetació estilitzada. 



CAN XIMARRÓ 

 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 
 I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 

pl. de l'Església, núm. 12 
Prot.: A 

Ref. Cad.: 6534107 
Clau: 049 

  CENTRE URBÀ DE BINISSALEM   
 
 

 
 
 
 Celler: celler i cups s'han desfet recentment i l'espai 
destinat a nous usos. 
 Corral: avui s'ha transformat en un petit jardí situat devora 
la casa i un pati, més allunyat. El jardí, de petites dimensions i 
gust noucentista, està separat de l'antic corral per una barana 
d'obra amb metxes capcimades per atuells ceràmics d'aire 
classicista. Al pati destaquen dos arcs d'ansa-paner separant les 
tres crugies en què s'articularia l'espai de l'antic celler. Sobre 
l'arc més proper a la casa, hi campen tres trams de balustrada 
entre metxons decorats per relleus mixtilinis. 
 
7.- INTERVENCIONS:  
 A.- GENERALITATS: s'ha restaurat l'interior, recuperant en bona 
mesura l'aspecte original, i s'ha remodelat el pati. El celler s'ha 
transformat en una piscina coberta. 
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS:  
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: establiment hoteler. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983 segons R. D. 828/1983. 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 A. Pascual, 1997: 131-132; il l. 124. 
 
11.- OBSERVACIONS: 
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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 quadrangular, de tres crugies, tres plantes, 
dos aiguavessos (carener entre les dues primeres crugies) amb 
vessant cap als frontis. Entre mitgeres. Escala a la tercera crugia 
(tipologia C). 
 - Celler, transformat. 
 - Corral, ara petit jardí i pati, a la part posterior. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Façana de carreus vists de 
pedra viva. Mur intermedi amb arc. Forjat de bigues de fusta a 
escaire del frontis i coberta de teula. 
 - Celler amb murs intermedis amb arcs. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva.  
 - Trespol amb enrajolat hexagonal amb faixes geomètriques a la 
planta noble. 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, s. XIX. 
 Frontis: 
 - Façana de composició simètrica amb eixos verticals de les 
obertures. Paredat de carreus vists de pedra viva amb junta 
estreta. Sòcol de lloses de pedra viva.  
 - Ràfec: cornisa de volada important motllurada i amb teula 
volada. 
 - Balcons de volada motllurada de pedra viva amb barana de 
ferro amb formes decoratives. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal amb llinda d'una peça en forma d'arc 
escarser, brancalades d'una peça sobre el sòcol de pedra viva, tot 
emmarcat amb junta de morter. 
 Finestres: rectangulars en vertical (a excepció dels 
finestrons) 
 - A la planta baixa, finestres amb brancalades de dues peces 
llises ressortides (variant D) a nivell del sòcol de façana. 
 - A la planta noble, dues finestres balconeres emmarcades amb 
peces senceres, llises i ressortides (variant D), i dues portes 
balconeres de les mateixes característiques. 
 - Al porxo, finestrons emmarcats amb peces senceres de pedra 
viva a eix de les obertures inferiors. 
 Interiors: 
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 - Arc intermedi d'ansa-paner amb dovellam, capitells motllurats 
i brancals d'una peça amb base ressortida, tot de pedra viva, 
separant les dues crugies. 
 - Escala de tres trams a escaire amb escalons enrajolats i 
barana de ferro amb passamà de fusta. 
 - Portam motllurat obrat amb motius modernistes. 
 - Cel-ras de la sala decorat amb motius isabelins pintats i en 
relleu. 
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 Corral: 
 - Vestigis d'un jardí de traça noucentista de petites 
dimensions, amb barana d'obra de pedra separant l'antic corral 
(avui pati). 
 
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 totes las 
cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer i a més, forma un conjunt 
tipològic amb els edificis que tenen celler. 
 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 
frontal... 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana. 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES:  
 Aquesta propietat formà part de Can Ximarró, casa situada al 
costat dret del seu frontis. L'adscripció estilística de la seva 
façana permet presumir una construcció coetània d'aquella. Situada 
a la plaça de l'Església sobre l'antic carrer del Fossar, la 
desaparició del qual a mitjan segle passat va contribuir a 
l'habilitació i la revalorització d'aquest immoble. 
 
2.- AUTORIA: 
 
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA:  
 Arquitectura tradicional, s. XIX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 Està situada a la plaça de l'Església devora d'altres immobles 
d'igual volumetria i adscripció estilística semblant, constituint 
una mostra de la remodelació urbanística d'un moment determinat de 
la vila. 
 
5.- PROPIETAT:  
 Jordi Mascaró Fullana. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Casa i corral en una parcel la cadastral que destaca pel fort 
contrast entre la seva llargària i una exígua amplària. La casa 
alineada entre mitgeres de buc compacte de dos aiguavessos, d'una 
crugia el del frontis i dues el posterior, té planta baixa, pis i 
porxo. 
 Façana: es de parament llis de carreus de pedra viva per 
filades amb junta fina, capcimada per cornissa amb motllures i 
teula volada i amb equilibri notable entre un massís i unes 
obertures que mostren una disposició regular. Obertures: totes 
compten amb pedreny obrat llis i ressortit. La planta baixa mostra 
portal i finestra amb la proporció mallorquina rectangular en 
vertical. El portal està conformat per brancalades d'una peça amb 
sòcol ressortit que sostenen una llinda en forma d'arc escarser. 
Llindar monolític i porta enllistonada quadrejada. La finestra es 
configura a partir de brancalades d'una peça que sostenen una 
llinda també d'una peça. L'ampit és un sòcol de pedra viva 
ressortit que recorre aquesta planta. Al pis principal, porta 
balconera amb balcó amb volada de pedra motllurada i barana de 
ferro forjat i finestra amb la proporció mallorquina rectangular en 
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vertical. Aquestes dues obertures compten amb brancalades i llindes 
d'una peça. La finestra té ampit lleugerament ressortit. Al porxo, 
dos finestrons quadrangulars apaïsats també amb brancalades i 
llindes d'una peça cada un i ampit lleugerament ressortit a l'eix 
de les obertures inferiors. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
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9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983 segons R.D. 828/1983. 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 A. Pascual, 1997: 131. 
 
11.- OBSERVACIONS: 
 Aquesta fitxa contempla la protecciò de la façana exterior que 
forma conjunt amb altres semblants del mateix carrer. Els interiors 
no han estat visitats. 
 El nom del 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 de planta rectangular, de tres crugies, tres plantes, 
dos aiguavessos amb el vessant cap al frontis i entre mitgeres.  
 - Corral, ara pati, a la part posterior. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Façana de carreus vists de 
pedra viva. 
 - Coberta de teula. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva. 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, s. XIX. 
 Frontis: 
 - Façana amb eixos verticals de les obertures. Paredat de 
carreus amb junta fina. Sòcol de lloses de pedra viva. 
 - Ràfec: cornisa de volada de pedra viva ampla i motllurada i 
teula volada 
 - Balcó amb volada de pedra motllurada i barana de ferro forjat 
ornada.  
 Obertures: 
 Portals: 
 - A la planta baixa:  
  - Portal principal allindanat amb llinda d'una peça en 
forma d'arc escarser, brancalades d'una peça sobre sòcol ressortit, 
que no coincideix amb el sòcol de la façana. 
 - A la planta pis: 
  - Porta balconera amb llinda i brancals d'una peça, sobre 
l'eix del portal principal. 
 Finestres: rectangulars en vertical (a excepció dels 
finestrons) 
 - A la planta baixa, finestra llarguera amb llinda i brancals 
d'una peça de pedra viva; l'ampit és el propi sòcol de la façana. 
 - A la planta pis: 
  - Finestra llarguera amb llinda i brancals d'una peça de 
pedra viva i ampit llis ressortit (variant D) de pedra viva. 
 - A la planta superior, finestrons emmarcats amb peces senceres 
llises i ressortides, a eix de les obertures inferiors. 
 
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 totes las 
cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats de la mateixa plaça. 
 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 
laterals... 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa per 
enmig de la façana. 
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 La casa es remunta a final del segle XVII. La propietat 
figurava al Cadastre de 1685 i valia 400 £. El 1694 fou adquirida 
per la senyora Esperança Bestard de la Cabana i Terrassa. Al 
Vecindario de 1729-30 figura habitant-la l'honor Bartomeu Ozonas i 
Terrassa. El 1822 fou venuda a Pere-Josep Arabí. En el darrer quart 
del segle XIX fou venuda de bell nou als Ramonell de Biniagual. 
 
2.- AUTORIA: 
  
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional, s. XIX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 Situada en un indret preeminent del poble, l'antiga plaça dels 
Lledoners, actual plaça de l'Església, presidida per l'església 
parroquial i devora Can Ximarró, Can Fumat o Can Morro, exemples de 
l'arquitectura tradicional que s'han inclòs en aquest catàleg. Però 
també s'han enderrocat algunes d'aquestes construccions, com Can 
Simó (feia cantó davant la rectoria). També d'aquest entorn 
destaquen els plataners sembrats l'any 1942. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Antoni Torrens Vallès. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Conjunt format per casa, corral, celler i cups. La casa és de 
planta rectangular, amb dos aiguavessos i quatre crugies, el cos 
principal és de tres plantes amb vessant cap al frontis. 
Organització dels elements: el conjunt d'edificacions s'ubiquen 
dintre d'una parcel la rectangular. La casa és alineada a la plaça i 
situada entre mitgeres, a la part posterior es troba el celler i un 
antic corral que s'obre al c. del Catedràtic Llabrés; a l'esquerra 
del corral hi ha vàries dependències auxiliars. 
 Façanes: la principal és d'estil vuitcentista (1894); el 
frontis és de carreus de pedra viva amb un sòcol de grans lloses de 
pedra. Les façanes de la part posterior són de pedra en verd. 
Obertures: al frontis, presenta la distribució simètrica; a la 
planta baixa, es troba el portal principal escarser i dues 
finestres; al primer pis, hi ha un balcó seguit amb tres buits, 
volada de pedra viva i ferros; al segon pis, tres finestres 
balconeres. Totes les finestres presenten la proporció mallorquina 
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rectangular en vertical i ampits i brancalades ressortides, totes 
d'una sola peça i són de pedra viva. Al corral, hi ha una portassa 
d'ansa-paner amb dovelles de marès i brancalades de pedra viva. El 
ràfec és una cornisa motllurada de pedra amb teulada i canal de 
zinc. 
 Interiors: la distribució de la planta es correspon a la 
tipologia B. Presenta la distribució de cambres a esquerra i dreta 
de l'entrada amb trespol de rajola hidràulica; el sostrat és de 
taulons a escaire del carrer; hi ha un arc d'ansa-paner de pedra 
amb capitells motllurats i caires bisellats a la separació de la 
primera i segona crugia, de la qual arrenca l'escala a la catalana 
amb graons de caire de fusta i rajola hidràulica en el primer tram 
i de pols a la resta i amb arrambador de ferro del XIX. La quarta 
crugia presenta un trespol de lloses de pedra i un coll de cisterna 
rodó de pedra. 
 Celler: de dues crugies amb un arc central d'ansa-paner molt 
rebaixat de marès, sustentat per dues pilastres amb capitells 
motllurats, cobert per un embigat a escaire. S'hi troben dos cups. 
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 Corral: petit espai allargat que conserva en un costat 
dependències auxiliars, totes d'un aiguavés i una cisterna; el 
trespol és de pedra irregular, majoritàriament còdols. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar i dependències de producció 
vinícola. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983 segons R. D. 828/1983.  
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 A. Pascual, 1997: 132-133. 
 
11.- OBSERVACIONS: 
 Damunt el portal hi ha un petit carreu ressortit amb la data de 
1894 motllurada. 
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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, de quatre crugies, tres plantes i 
dos aiguavessos amb vessant cap al frontis. Entre mitgeres. Escala 
a la segona crugia (tipologia B). 
 - Celler de dues crugies amb cups a la part posterior. 
 - Corral petit i allargat amb cisterna, situat a la part 
posterior i amb accés per un altre carrer.  
 - Dependències auxiliars d'un aiguavés en un costat del corral. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Façana de carreus vists de 
pedra viva. Forjat de bigues de fusta a escaire del frontis, a la 
casa i al celler. Coberta de teula.  
 - Trespol de lloses de pedra a la quarta crugia. 
 - Celler amb arc central. 
 - Corral amb trespol de còdols. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva. 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, s. XIX. 
 Frontis: 
 - Façana principal: composició simètrica, amb eixos verticals. 
Paredat de carreus escairats vists amb junta plena i en planta 
baixa ressortida. Sòcol de lloses de pedra viva. 
 - Balcons: balconada amb volada motllurada de pedra viva. 
Barana de ferro amb motius decoratius. 
 Façana posterior: paredat de pedra en verd.  
 - El ràfec és una cornisa de pedra motllurada amb volada 
important i teula volada 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal allindanat amb la llinda d'una peça amb 
forma d'arc escarser i brancalades d'una peça.  
 - A la planta pis, portes balconeres amb balcó seguit amb 
llinda i brancals llisos i ressortits (variant D). 
 Finestres: rectangulars en vertical. 
 - A la planta baixa, finestres emmarcades amb peces llises 
ressortides i ampit llis ressortit (variant D) en contacte amb el 
sòcol. 
 - A la planta superior, finestres balconeres emmarcades amb 
peces llises ressortides i ampit ressortit (variant D) a l'eix de 
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les obertures inferiors. 
 Altres elements: 
 Interiors: 
 - Arc intermedi d'ansa-paner amb capitells motllurats i caires 
bisellats. 
 - Escala a la catalana a la segona crugia, de tres trams amb 
escalons de caire de fusta i rajoles hidràuliques al primer tram i 
de pols a la resta. Barana de ferro del s. XIX.  
 Celler: arc central d'ansa-paner rebaixat de marès amb 
capitells motllurats i pilastres.  
 Corral: portassa amb portal d'ansa-paner de marès i la part 
baixa de pedra viva. 
 - Cisterna: coll rodó de pedra. 
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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 totes las 
cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats de la mateixa plaça i a més, forma un conjunt 
tipològic amb els edificis que tenen celler. 
 B.- DINS L'EDIFICI: tot el conjunt forma una unitat. 
 
4.- JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 
  
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 
laterals i frontal, canals, forma de la cisterna, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana.  
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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 present casa és la part que es conserva de Can Ximarró, 
enderrocada en la dècada dels 70; era propietat dels Quintana 
"Ximarró" des de final del s. XVII, encara que es va construir a 
mitjan segle XIX. En altre temps formava una unitat amb el celler 
de Can Ximarró situat en el c. Nou, núm. 16. 
 
2.- AUTORIA: 
  
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional, s. XIX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 Situada a la plaça on s'ubica l'església i a la confluència amb 
el carrer de sa Creu; la plaça és lleugerament elevada respecte 
dels carrers que l'envolten, d'extensió considerable i presidida 
per l'església parroquial Nostra Senyora de Rubines. S'hi conserven 
exemples d'arquitectura tradicional que s'han inclòs en aquest 
catàleg com Can Morro, Can Fumat, Can Ramonell, entre d'altres, 
però també s'ha enderrocat alguna d'aquestes construccions, com Can 
Simó, i s'ha fet alguna reforma i construcció poc respectuosa. 
L'element característic d'aquesta plaça, tret del protagonisme de 
l'església i del seu campanar, és la pedra viva; amb carreus 
d'aquest material són fetes la majoria de les construccions, així 
com el revestiment de la plaça i el cadafal. També d'aquest entorn 
destaquen els plataners que hi ha sembrats a la plaça des del 1942. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Sebastián Barceló Obrador. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Conjunt format per casa i un antic corral, avui pati a la part 
posterior, i altres dependències auxiliars també a la part 
posterior que donen al c. Nou. La casa, situada entre mitgeres i 
alineada al carrer, és de planta quasi quadrada, de dues crugies, 
de tres plantes i vessant cap al frontis. 
 Façanes: el frontis presenta cantonera a la dreta de pedra i 
els paredats són de carreus de pedra viva amb junta plena; el ràfec 
és una ampla cornisa motllurada de pedra, canal de zinc i teulada. 
Obertures: a la planta baixa, el portal d'accés és rodó amb 
carcanyols, de poc regràs, tot de pedra viva i dues finestres, una 
a cada costat del portal, la de l'esquerra és més vertical i 
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presenta brancalades de pedra enrasades i l'ampit d'una peça amb 
dibuixos geomètrics obrats mentre que la de la dreta presenta les 
brancalades de pedra ressortides; al primer pis, un balcó sobre el 
portal amb la volada de pedra i barana amb ferros del XIX i una 
finestra balconera amb els mateixos motius obrats que la finestra 
de baix, les brancalades són de pedra viva enrasades; al porxo, dos 
finestrons apaïsats amb les brancalades de pedra viva ressortides. 
  
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar i producció vinícola. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
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9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt Historicoartístic, declaració de 2 de Març de 
1983 segons R.D. 828/1983. 
  
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 A. Pascual, 1997: 134-135. G. Martí, 1989: il l. 186. 
 
11.- OBSERVACIONS: 
 La present fitxa en altre temps formava una unitat amb el 
celler de Can Ximarró, també catalogat amb fitxa núm. 079 i núm. de 
parcel la cadastral 6533516. L'actual pati, antic corral de serveis, 
es comunicava per la dreta amb el celler. Cal esmentar que la 
parcel la també presenta una entrada amb portassa pel c. Nou. 
Aquesta fitxa contempla la protecció de la façana exterior que 
forma conjunt amb altres semblants del mateix carrer. Els interiors 
no s'han visitat. El nom del propietari és el que consta 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 de planta quasi quadrada, de dues crugies, de tres 
plantes amb vessant cap al frontis i entre mitgeres. 
 - Celler, ara d'altre propietari (fitxa 079: celler Can 
Ximarró). 
 - Corral, ara és un pati, a la part posterior. 
 - Dependències auxiliars al corral, amb accés per un altre 
carrer. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Façana de carreus vists de 
pedra viva i coberta de teula. 
 - Obertures emmarcades de pedra viva. 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, s. XIX. 
 Frontis:
 - Façana: de composició asimètrica, amb eixos verticals de les 
obertures. Paredat de carreus vists de pedra viva amb junta fina 
plena. Formava part d'un conjunt més gran que fou enderrocat i ara 
hi ha una construcció aliena. 
 - El ràfec és una cornisa motllurada de volada important en 
pedra viva i teula volada. 
 - Balcó de pedra viva motllurat, a l'eix del portal principal. 
Barana de ferro del s. XIX. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal rodó amb carcanyol, brancalades de dues 
peces i dovellam amb poc regràs. 
 - Porta balconera amb llinda i brancals de dues peces de pedra 
viva, enrasats. A l'eix del portal principal. 
 Finestres: rectangulars en vertical excepte els finestrons. 
 - A la planta baixa, finestra amb llinda i brancals d'una peça, 
l'ampit amb igual dibuix geomètric obrat, tot de pedra viva 
enrassat; situada a l'esquerra del portal principal. 
 - A la planta pis, finestra balconera amb llinda i brancals de 
dues peces, ampit amb dibuix geomètric obrat, tot de pedra viva i 
enrasat. 
 - A la planta superior, finestrons emmarcats amb peces de pedra 
viva llises i lleugerament ressortides. 
 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 totes las 
cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer.  
 B.- DINS L'EDIFICI: malgrat que la totalitat del conjunt és 
impossible, per la manca del celler, la resta s'ha de mantenir com 
a conjunt unitari. 
 
4.- JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 
 S'han d'eliminar els pegats de ciment. 
 



ANTIGA CAN XIMARRÓ 

 

Catàleg 2000 Realització   A.R.C.A. 

pl. de l'Església, núm. 6 
 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS Prot.: B 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL Ref. Cad.: 6533506 

Clau: 052  I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 
  CENTRE URBÀ DE BINISSALEM   
 
 

 
 
 
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 
laterals i frontals, canals, forma de la cisterna, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana. A la planta baixa: la finestra és pràcticament 
quadrada, emmarcada amb peces llises i ressortides, oberta 
posteriorment. La proporció és massa quadrada, hauria d'haver estat 
com l'altra de l'esquerra. 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 Fou la casa pairal de la família Morro, pertanyent a la mà 
major més antiga de Binissalem. El casal ja apareix documentat al 
Cadastre de 1576. Actualment és conegut com Can Barcella. Cal 
destacar que a la dècada del 1970 es va segregar del conjunt el 
celler i les dependències auxiliars. Del celler encara es poden 
veure els restes a l'edifici situat al c. Nou núm. 6. 
 
2.- AUTORIA: 
 
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional, s. XVII-XIX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 Casal situat a la plaça de l'Església. L'actual configuració de 
la plaça es creà al segle XIX ocupant l'espai de l'antic fossar, la 
plaça dels Lledoners. Es veí de Can Tous, Can Ramonell i Can 
Ximarró edificis també catalogats. Igualment té entrada pel carrer 
Nou. Actualment la plaça de l'Església és el centre de la vida 
social del poble. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Catalina Cánaves Vallés. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Conjunt format per casal, corral i antiga carrera (avui jardí). 
L'antic celler fou segregat i convertit en habitatge. El casal és 
una edificació entre mitgeres i reculat respecte de l'alineació que 
presenta la plaça de l'Església; presenta planta rectangular de 
triple crugia, si bé el buc original era clarament de dues crugies, 
essent la tercera crugia una ampliació posterior; consta de planta 
baixa i planta noble i presenta una coberta de dos aiguavessos amb 
vessant cap al frontis; el segon aiguavés ocupa la segona i tercera 
crugies. Organització dels elements: des de la plaça de l'Església 
trobam, l'antiga carrera (avui jardí), el casal i a la seva part 
posterior el corral que dóna al carrer Nou. 
  Façanes: la façana principal és de paredat de carreus vists amb 
junta ampla. El ràfec és una filada de teules girades i teulada. 
Obertures: a la planta baixa i situat asimètricament respecte de 
l'eix de la façana trobam el portal allindanat de pedra de ressò 
renaixentista, amb brancals i llindar d'una sola peça. En aquesta 
planta també tenim tres finestres (dues a un costat del portal i 
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una a l'altre) que presenten la proporció mallorquina rectangular 
en vertical amb brancals, llinda i ampit ressortit de pedra d'una 
sola peça i sense motllures. A la planta noble trobam tres 
finestres rectangulars en vertical amb ampit motllurat, brancals i 
llinda d'una sola peça, i una finestra balconera situada a sobre 
del portal que igualment presenta un ampit motllurat, brancals i 
llinda llisos de pedra d'una sola peça.  
 Interiors: la distribuccio de la planta del casal es correspon 
a la tipologia B. La primera i segona crugia es troben separades 
per un arc d'ansa-paner amb capitells motllurats i brancals d'una 
sola peça. Per la seva banda entre la segona i tercera crugia 
tromba un portal allindanat de pedra viva amb brancals, capitells i 
llinda d'una peça; el trespol de tota la planta baixa -excepte de 
l'estudi de la dreta de la primera crugia- és de rajola hidràulica 
(estil figuera) de 20 cm x 20 cm. A la primera crugia trobam la 
sala o rebedor amb un rodapeu de pedra, els llenyams del forjat 
presenten una motllura i estan 
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disposats a escaire de la façana; a cada costat d'aquesta sala 
tenim dues cambres amb volta d'aresta, la situada a l'esquerra 
s'emprà com a alcova, mentre que la de la dreta té una xemeneia i 
trespol amb rajola de pols. Els portals d'accés a ambdues cambres 
es troben situats en els laterals de la mitjanada. A la segona 
crugia trobam: a l'esquerra, l'escala i a la dreta, altres 
dependències. L'escala és de dos trams a escaire amb graons de 
pedra amb mòssa motllurada excepte el d'arrencada que no té 
motllura; el brandolat és de fusta amb brandoles entorcillades. A 
la tercera crugia —que dóna al corral— tenim a cada costat 
respectivament la cuina i el menjador. Totes aquestes dependències 
també presenten volta d'aresta. A la planta noble hi ha un replà de 
l'escala des d'on es pot accedir tant a la primera crugia com a la 
segona. A la primera crugia tenim una successió de cambres amb 
finestres obertes cap a l'antiga carrera, avui jardí, mentre que a 
la segona crugia hi ha els típics porxos. A la paret de divisió de 
la primera i segona crugia es troba un arc tapiat. 
 Corral: presenta una pèrgola recolzada a la façana i sustentada 
per quatre columnes, així com un coll de cisterna de pedra de forma 
octogonal. El trespol és de llosa de pedra regular, hi trobam 
tarongers; a la part posterior hi ha la portassa que dóna al carrer 
Nou. Situat a la dreta d'aquest jardí es trobava l'antic celler, 
avui propietat de la casa veïna (c. Nou, núm. 6) i convertit en 
habitatges, si bé encara conserva part de l'estructura del celler. 
El corral també dóna al c. Nou a través d'un portal allindanat 
obert a la paret de tancament, la qual presenta un paredat de pedra 
en verd i aterracat. 
 Antiga carrera (avui jardí): avui convertida en jardí i situada 
al davant del casal. Es troba delimitada amb la plaça de l'Església 
per una reixa de ferro assentada sobre una paret de carreuó; 
aquesta reixa data d'aquest segle i substitueix una paret de pedra, 
el que fa pensar que aquest espai fos una antiga carrera. Presenta 
com elements a destacar: un paviment emmacat amb faixes que va des 
de l'entrada del carrer fins al portal d'accés al casal, així com 
un pou amb pica. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
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9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983 segons R. D. 828/1983. 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
  A. Pascual, 1997: 83. L. Moyà, 1985: 23. G. Martí, 1986: 147; 
1978: 89. 
 
11.- OBSERVACIONS:  
 El corral dóna al carrer Nou núm. 4. També es segregaren 
d'aquest casal altres dependències, les quals foren esbucades i en 
el seu lloc es construiren les actuals cases veïnes de ambdues 
mitgeres.  
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i Urbanístiques: Conjunt format per: 
 - Casal de planta rectangular, dues crugies (una tercera crugia 
construïda posteriorment), dues plantes i dos aiguavessos amb 
vessant cap als frontis, el posterior ocupa la segona i tercera 
crugia. Entre mitgeres. Escala a la segona crugia (tipologia B). 
 - Carrera (ara jardí) davant el casal. Pou. 
 - Corral a la part posterior. 
 - Celler (actualment segregat de la propietat i convertit en 
habitatges). 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Façana de carreus vists de 
pedra viva. Mur intermedi (entre la primera i segona crugia) amb 
arc. Voltes d'aresta, dues a la primera crugia i tres a la tercera 
crugia, i a la resta, bigues de fusta a escaire del carrer. Coberta 
de teula. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva. 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, s. XVII-XIX. 
 Frontis: composició austera, asimètrica. Eixos verticals de les 
obertures. Paredat de carreus vists amb junta ampla. 
 - El ràfec del casal consisteix amb una cornisa motllurada de 
pedra viva, filera de teula girada i teula volada. 
 Obertures: 
 Portals: portal principal allindanat amb brancals d'una sola 
peça i capitell i base motllurada. 
 Finestres: rectangulars en vertical. 
  - A la planta baixa: amb brancals d'una sola peça. Ampit 
llis ressortit (variant D). 
  - A la planta pis: 
   - Finestra balconera: llinda d'una peça. Brancals de 
dues peces. Ampit motllurat i ressortit (variant A). 
   - Finestra: brancals d'una sola peça, ampit motllurat i 
ressortit (variant A) 
 Interiors: 
 - Arc d'ansa-paner (entre la primera i segona crugia). 
Capitells i base motllurades. 
 - Escala de 2 trams. Graons motllurats. Tot de pedra viva. 
Barana de fusta. 
 Jardí, (antiga carrera): pou amb pica i emmacat amb faixes. 
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 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 tots els 
casals de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats de la plaça de l'Església. 
 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 
cobertes, canals, cisterna, 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: 
 Els Ramonell eren una família antiga, documentada a Biniagual 
des del s.XVII. Al padró de 1887 es veu que dos germans Ramonell 
vivien a la plaça: Sebastià, apotecari, en el núm. 26, i Bartomeu, 
en el núm. 10. 
 
2.- AUTORIA: 
  
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura vuitcentista neoclàssica. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 Plaça lleugerament elevada respecte dels carrers que 
l'envolten, d'extensió considerable i presidida per l'església 
parroquial. S'hi conserven exemples de l'arquitectura tradicional 
que s'han inclòs en aquest catàleg com Can Morro, Can Ximarró o Can 
Fumat. L'element característic d'aquesta plaça, tret del 
protagonisme de l'església i del seu campanar, és la pedra viva, 
element de la majoria de les construccions, així com el revestiment 
de la plaça i del cadafal. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Catalina Reus Zanoguera. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Casa situada entre mitgeres i alineada al carrer, és de tres 
plantes amb vessants cap al frontis.  
 Façanes: el frontis principal és llis, referit de color 
groguenc amb pilastres i faixes ressortides estucades, excepte la 
planta baixa que presenta el sòcol de grans lloses de pedra viva i 
el paredat amb les juntes encastades. El frontis segueix una 
composició simètrica de les obertures composta per tres cossos 
horitzontals separats per faixes i cornises motllurades, i 
verticalment, per una successió de pilastres en els pisos superiors 
que separen les diferents obertures, aconseguint un efecte de gran 
vistositat. Obertures: a la planta baixa, dos portals allindanats 
amb brancalades de lloses de pedra viva que comuniquen, 
respectivament, amb els pisos superiors i amb l'apotecaria, i una 
gran obertura central que fa la funció de mostrador; en el primer 
pis, balcó seguit que recorre al llarg de tot el frontis amb volada 
motllurada de marès i barana de ferro forjat d'època, tot suportat 
per tres permòdols amb decoració geomètrica. El susdit balcó inclou 
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tres portes balconeres amb llinda lleugerament escarsera, les quals 
presenten les brancalades motllurades i capcimades per un relleu 
geomètric, alhora que estan separades per pilastres de fust llis 
amb el capitell motllurat; el segon pis, separat del primer per una 
cornisa motllurada que segueix el joc del ressortiment dels balcons 
i pilastres, presenta tres balcons amb la mateixa factura que el 
pis anterior, exceptuant les pilastres, les quals són estriades. El 
ràfec és una cornisa motllurada amb dentellons i ampit massís de 
terrat que porta la data de 1876. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: apotecaria i habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: apotecaria i habitatge familiar. 
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9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983 segons R. D. 828/1983. 
  
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 A. Pascual, 1997: 36, 133, 178, il l.: 179. 
 
11.- OBSERVACIONS: 
 Aquesta fitxa contempla la protecció de la façana exterior que 
forma conjunt amb altres semblants de la mateixa plaça. 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:  
 - Casa de planta rectangular amb coberta de terrat, de tres 
plantes i entre mitgeres. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra, aterracat als pisos. 
 Característiques estilístiques bàsiques:  
 Arquitectura vuitcentista neoclàssica. 
 Frontis: 
 - Façana: composició simètrica amb eixos verticals de les 
obertures. La planta baixa és de paredat amb juntes horitzontals 
encastades. Sòcol amb lloses de pedra viva. Paredat pintat de color 
groguenc en els pisos. Pilastres decoratives entre obertures, amb 
capitells i bases, motllurades, de color blanc. Les pilastres del 
segon pis són estriades. Una cornisa estucada blanca motllurada 
uneix balcons i pilastres, entre plantes primera i segona. 
 - El ràfec és una cornisa motllurada amb dentellons i ampit 
massís de terrat que porta la data impresa de 1876. 
 - Balcons: 
  - A la planta primera: balconada de volada motllurada de 
marès amb mènsules amb motius decoratius geomètrics. Barana de 
ferro forjat d'època. 
  - A la planta segona: balcons individuals amb volada 
motllurada alternada amb les pilastres de façana. Barana de ferro. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portals allindanats amb llinda de fals arc. 
 - Portes balconeres per planta: llinda en forma d'arc escarser 
amb relleu geomètric a la clau i brancalades motllurades de color 
blanc. 
 Finestres: rectangulars en vertical. 
 - A la planta baixa, finestra entre els dos portals: llinda en 
forma d'arc escarser simulant dovelles amb la clau ressortida i 
motllurada. Funció de mostrador. 
 Altres elements: 
  
2.- ELEMENTS A SALVAGUARDAR: 
 Tots els que li donen el seu valor tipològic i estilístic. 
 
3.- CONDICIONS D'UNITARIETAT: 
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 A.- AMB L'ENTORN: forma un conjunt tipològic amb totes les 
cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats de la plaça. 
 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, canals, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - El color de pedra grisa remarcant els portals de la planta 
baixa crida l'atenció. 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana. 



CAN RAMONELL (apotecaria) 

 

Catàleg 2000 Realització   A.R.C.A. 

pl. de l'Església, núm. 26 
 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS Prot.: B 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL Ref. Cad.: 6634904 

Clau: 054  I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 
  CENTRE URBÀ DE BINISSALEM   
 
 

 
 
 
3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 El temple ocupa el lloc d'una antiga església gòtica construïda 
els segles XV i XVI, de la qual sols queden algunes restes 
integrades en l'edificació actual; d'aquesta època és la base de la 
torre de campanes �que no fou ampliada fins a principi del segle 
XX, afegint-li tres cossos els anys 1904-1910; el projecte fou de 
Joan Miquel Sureda i de Verí, marquès de Vivot� i les voltes de 
creueria que es poden veure en les petites sagristies a ambdós 
costats del presbiteri. El portal major és també de l'església 
anterior, i és del segle XVI. La fàbrica del que seria quart temple 
parroquial es començà a les albors del s. XVIII mitjançant l'impuls 
de Mn. Rafel Sabater, sota la direcció de Bernat Cabrer i a 
l'esplendor econòmica que experimentà el poble a partir de la 
segona meitat del s. XVII. Les obres i la decoració interior es 
perllongaren durant una bona part del set-cents, començant per la 
capella de l'altar major i arribant a les darreres capelles devers 
1753. La cúpula amb llanterna també fou construïda per Bernat 
Cabrer a 1727. El retaule major s'aixecà entre 1773 i 1790, la 
traça del qual és d'Albert Borguny. L'obra d'imatgineria, una 
composició presidida per un baix relleu dedicat a l'Assumpció de la 
Mare de Déu és de Pere-Joan Obrador (segona meitat del segle 
XVIII). L'església també presenta obres escultòriques de Francesc 
Tomàs Rotger entre d'altres. El gran orgue barroc fou bastit per 
Antoni Portell a la segona meitat del s. XIX. Durant el s. XIX són 
documentades importants intervencions: el 1801, reforma i nou 
retaule de la capella de la Beata; de 1873 és la capella de la 
Puríssima o capella fonda: de 1885 és la trona, dissenyada per 
Bartomeu Ferrà. A pesar d'aquestes intervencions posteriors manté 
la puresa de la seva traça original i la qualitat del seu estil, 
tant en la seva arquitectura com en la seva retaulística. Sens 
dubte és un dels millors exemples d'edifici religiós del període 
barroc a Mallorca. El patrimoni que conserva —una part del qual és 
a la Rectoria— és molt notable i segons pareix es realitza un 
inventari des de 1998 a compte de la mateixa parròquia. Són de 
destacar tres peces: la taula de Sant Antoni, a la sagristia (segle 
XIV); la imatge de la Mare de Déu morta, a la capella de la 
Puríssima (de final del s. XVII) que procedeix de l'enderrocat 
Convent de Sant Domingo de Palma i un armari per a relíquies amb 
pintures de bona factura (s. XVI). Com moltes parròquies de l'illa, 
compta amb un valuós conjunt d'indumentària litúrgica que també 
hauria d'ésser inventariat per especialistes. 
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2.- AUTORIA: 
 
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Barroca. Romanalles gòtiques. Reformes s. XIX. El campanar és 
neogòtic.  
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 El conjunt parroquial exempt amb el seu campanar és la fita 
visual més important del poble, se situa en un indret preeminent, 
l'antiga plaça dels Lledoners, actual plaça de l'Església, el qual 
presideix; aquesta plaça fou urbanitzada en el segle XIX, per la 
qual cosa la majoria d'edificis del seu entorn foren reformats en 
aquesta època. A la plaça es troben edificis com la Rectoria, Can 
Ximarró, Can Fumat, Can Morro o Can Ramonell, exemples de 
l'arquitectura tradicional que s'han inclòs en aquest catàleg. Però 
també s'ha enderrocat alguna d'aquestes construccions, com Can Simó 
(feia cantó davant la Rectoria). També d'aquest entorn destaquen el 
cadafal construït el 1927 i els plataners sembrats l'any 1942. 
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5.- PROPIETAT: 
 Bisbat de Mallorca. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 El conjunt parroquial el formen l'església, el campanar 
�adossat a l'esquerra de la façana principal i mig embotit al cos 
central. La planta de l'església, de creu llatina, és d'una sola 
nau amb capelles laterals i cimbori poligonal, coronat per un 
llanternó, sobre el transsepte. Des del punt de vista constructiu 
és un edifici de gran rotunditat tant per l'elegància i 
monumentalitat dels seus volums com per la qualitat dels materials 
emprats, carreus de pedra viva, en general els murs són d'una gran 
austeritat, sense decoració; la coberta del cos central és a dues 
vessants amb una altra vessant per a les capelles i els braços del 
creuer són a tres vessants, tots de teula àrab. La façana 
principal: és formada per un parament llis amb un sòcol ressortit 
de tres peces la superior motllurada, presidida per la portada 
�portal major, lleugerament elevat, a causa del desnivell del 
carrer, s'hi accedeix per dos escalons� sobre la portada hi ha una 
finestra apaïsada i més amunt una rosassa, a l'esquerra del portal 
major es troben dos petits óculs; l'acabament de la façana és una 
testera, mixtilínia a la dreta, amb una petita cornisa a mode de 
ràfec i capcimada per un frontó reculat. La portada gòtica, de 
marès, és inscrita dins un arc apuntat amb arquivoltes totes 
bocellades i amb ornamentació floral, a la part exterior �a ambdós 
costats del portal� es troben dues pilastres, amb la mateixa 
ornamentació que suporten unes petites peanyes i són rematades per 
petits pinacles; tot el conjunt emmarca un timpà nu, i descansa 
damunt unes bases de pedra viva. Les façanes laterals presenten 
iguals paredats que el frontis; la façana sudest presenta un portal 
allindanat amb els brancals de diverses peces ornades amb motius 
geomètrics i la llinda presenta una volada motllurada, a mode de 
guardapols, sobre la llinda es troba un buit semicircular amb un 
ull de bou al centre; a aquest portal s'accedeix per un espai 
precedit per una escalinata de nou escalons amb una barana, 
coneguda com Els Vasos; a les pilastres de l'arrencament de 
l'escalinata apareixen dues fulles de parra, a cada costat, i un 
petit escut amb la inscripció "ANNO 1885", tots en baix relleu. El 
ràfec és una ampla cornisa motllurada amb una filada de teules 
girades que recorre tot l'edifici, llevat del frontis. Obertures: 
predomini del massís sobre els buits; a la part superior de les 
façanes es troben petites finestres amb brancalades d'una peça de 
pedra viva i amb esplandit cap a l'exterior; destaca a la façana 
nordoest, a l'ala corresponent a la capella fonda, un portalet molt 
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rebaixat i una rosassa, ambdós de marès i una finestra apaïsada, 
essent les dues darreres obertures paredades. En el mur del capcer 
corresponent al transsepte esquerre es troba un rellotge de sol amb 
la inscripció "24 JENER 1709". Campanar: és de planta quadrada i 
volumetria prismàtica, presenta set cossos separats per una línia 
d'imposta. En el tercer cos es troba un rellotge amb la data 1739 
inscrita. A partir del cinquè cos, a cada una de les cares de la 
torre, s'obre una parella de finestres amb arcs apuntats geminats i 
amb matxó central, les dels cossos sisè i setè amb trencaaigües; la 
torre és coronada per un pinyó en formes piramidals. Interiors: són 
de planta única de tres trams, creuer amb braços profunds i absis; 
presenta cúpula sobre petxines, presbiteri, tres capelles laterals 
a la dreta de la nau i dues a l'esquerra, a més de les dues 
capelles dels braços del creuer. El trespol és de grans lloses 
regulars de pedra viva. La coberta és de voltes de creueria, 
dividida en trams separats per arcs faixons a la nau principal, 
mentre que en els braços del creuer i a l'absis s'utilitza una 
volta conquilioforme; l'absis i cada un dels braços de la creu 
s'obren al transsepte per arcs torals; tots els arcs descansen 
sobre pilastres fasciculades; 
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els intradós dels arcs i les pilastres presenten estries 
helicoïdals; tota l'església presenta una gran cornisa motllurada. 
Les capelles s'obren per arcs de mig punt i presenten voltes de 
creueria. Sobre l'ingrés se situa el cor en una volada amb 
balustrada que descansa sobre dues columnes amb capitells jònics 
sobre basaments quadrangulars, de marbre vermell, en els quals 
s'encasten les piques d'aigua beneïda. A l'espai corresponent a la 
primera capella de la nau, a la dreta, es troba un valuós orgue del 
segle XVIII, sota el qual hi ha el portal lateral. A ambdós costats 
del presbiteri es troben les sagristies que presenten un sostrat de 
volta d'aresta interrompuda; la sagristia de l'esquerra presenta 
una altra sala �on també es troben calaixeres pels ornaments, 
destacant un rentamans� pintada de blanc i sostrada per dues voltes 
d'aresta; la sagristia de la dreta es troba en obres (1999). 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS: al llarg dels anys 1999 - 2000 es realitzaren 
reformes, dirigides per l'arquitecte Sebastià Gamundí. 
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: Parròquia de Binissalem. 
 B.- ACTUAL: Parròquia de Binissalem. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclós en el 
perímetre del Conjunt Historicoartístic, decleració de 2 de març de 
1983 segons R. D. 828/1983. 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 GEM, tom II: 148, il l.: 145. L. Moyà, 1958, il l.: 6-7. Arxiduc 
Lluís Salvador d'Àustria (ed. 1993): 278, 280-282. G. de Berard 
(ed. 1983): 267. S. Sebastián i al., 1973: 111, 121 i 163. J. 
Mascaró, tom I: 98, il l.: 101. G. Martí, 1978, 1985, 1986, 1989. A. 
Pascual, 1997. Les dades històriques són extretes de la conferència 
que sobre l'església donaren J. Llabrés i A. Pascual el 28 de març 
de 1998 en el teatre municipal de Binissalem. 
 
11.- OBSERVACIONS: 
 De l'armari per a relíquies del segle XVI a causa de les obres 
que es realitzaren, no es pogué veure la seva ubicació. 
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 Al llarg dels anys 1999 -2000 es dugueren a terme obres de 
consolidació del campanar i de reformes a les sagristies i a un 
magatzem per la seva adaptació a sales de museu. 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques: 
 - Església de planta de creu llatina d'una sola nau de tres 
trams amb capelles laterals i absis, presbiteri, cimbori i 
llanterna. Cor sobre l'ingrés. Campanar (en un lateral) de planta 
quadrada amb set cossos. Dues sagristies. Coberta amb dues vessants 
al cos central i una tercera per a les capelles. Els braços del 
creuer són a tres vessants 
 Constructives:
 - Edifici de murs de carreus de pedra viva i pilastres. Sostre 
de voltes de creueria separades per arcs faixons a la nau principal 
i volta conquilioforme als braços del creuer i a l'absis, els quals 
s'obren al transepte per arcs torals. Tots els arcs descansen 
damunt pilastres fasciculades. Las capelles són cobertes per voltes 
de creueria amb arcs de mig punt a l'encontre. Cor sobre dues 
columnes. Sagristies cobertes per voltes d'aresta. Coberta de 
teula. 
 - Campanar. 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura barroca. 
 - Edifici de gran rotunditat, auster i elegant, amb gran 
predomini del massís. 
 Frontis: 
 - Parament llis amb sòcol ressaltat i motllurat. 
 - El ràfec és una ampla cornisa motllurada amb una filada de 
teules girades, en tot l'edifici excepte el frontis 
 - Obertures: 
 Portals: 
 - Façana principal: portada gòtica de marès amb arc apuntat i 
arquivoltes bocellades i amb ornamentació floral. Dues pilastres, 
que emmarquen el portal, tenen la mateixa ornamentació, i suporten 
petites peanyes rematades per petits pinacles. El conjunt emmarca 
un timpà nu i descansa damunt unes bases de pedra viva. S'accedeix 
per una escala de dos graons. 
 - Façana sudest: portal allindanat amb brancals de diverses 
peces ornades amb motius geomètrics i volada motllurada a la 
llinda. S'accedeix per una escalinata de nou graons. 
 - Façana nordoest: portalet de marès molt rebaixat. 
 Campanar: 
 - Amb set cossos separats per una línia d'imposta. A partir del 
cinquè cos, cada façana té una parella de finestres amb arcs 
apuntats geminats amb matxó central. És coronat per un pinyó amb 
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formes piramidals.  
 Interior: 
 - Pilastres fasciculades amb estries helicoïdals, així com a 
l'intradós dels arcs. 
 - Gran cornisa motllurada que recorre tot el perímetre. 
 - Columnes que sustenten el cor amb capitells jònics i 
basaments quadrangulars de marbre vermell. 
 Altres elements: 
 - Escut amb la inscripció "ANNO 1885" a l'escalinata d'accés 
lateral. 
 - Rellotge de sol amb la inscripció "24 JENER 1709" a la façana 
lateral esquerra. 
 - Rellotge amb la inscripció "1739" al tercer cos del campanar. 
 - Orgue del s. XVIII. 
 



ESGLÉSIA PARROQUIAL 

 

Catàleg 2000 Realització   A.R.C.A. 

pl. de l'Església, núm. 22 
 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS Prot.: A 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL Ref. Cad.: 6534901 

Clau: 055  I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 
  CENTRE URBÀ DE BINISSALEM   
 
 

 
 
 
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: 
 
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 
laterals i frontal, 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: 
 L'any 1960 la Rectoria fou ampliament reformada. 
 
2.- AUTORIA: 
  
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional. Galeria de ressò barroc.  
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 La Rectoria se situa en un cap de cantó, davant el portal major 
de l'església de Binissalem i a l'ombra del seu campanar; l'entorn 
és excepcional, entre la pl. de l'Església i el passeig del Born, 
on es conserven exemples de l'arquitectura tradicional que s'han 
inclòs en aquest catalèg com Can Rafel Niu, Can Fumat, Can Morro, 
però també s'ha enderrocat alguna d'aquestes construccions com Can 
Simó, que feia cantó davant la rectoria. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Bisbat de Mallorca. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 La casa de la Rectoria presenta una altra construcció adossada 
en el c. de sa Rectoria i un gran pati, antic hort-corral, tancat 
per una pared de considerable alçària situada a l'esquerra amb 
accés per la pl. de l'Església. El cos principal de la Rectoria fa 
cap de cantó amb la pl. de l'Església on presenta la seva façana 
principal; és de planta quasi rectangular, de dues plantes amb un 
porxo fals i coberta a quatre vessants. 
 Façanes: la façana de la pl. de l'Església presenta, a la 
planta baixa, els paredats de carreus de pedra viva, i tota la 
resta és enllestida d'un acabat d'aterracat de calç; presenta 
cantoneres de carreus de pedra viva, essent la del cap de cantó, a 
la seva meitat inferior, rodona amb una mòssa; el ràfec és una 
ampla cornisa motllurada de marès amb una filada de teules girades, 
canal de zinc i teulada. Obertures: a la planta baixa, un portal 
rodó de poc regràs i gradació del dovellam, amb els brancals d'una 
peça, tot de pedra viva; a l'esquerra un finestró de pedra viva amb 
esplandit cap a l'exterior, i, a la dreta del portal, una finestra 
de pedra viva, amb mòssa conopial a la llinda i l'ampit ressortit i 
motllurat; al pis, una galeria de tres arcs rodons sobre dues 
columnes i dues semicolumnes cilíndriques amb capitells jònics i 
amb una barana abalustrada i ampit motllurat, tot de pedra viva. La 
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façana del c. de sa Rectoria presenta iguals paredats i ràfec que 
el frontis. Obertures: a la planta baixa, tres finestres amb 
estilització conopial a la llinda i ampit motllurat i ressortit; al 
pis, un balcó central semicircular amb volada de pedra i una 
finestra a cada costat com les de la planta baixa; al porxo fals, 
tres ulls el líptics. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: rectoria. 
 B.- ACTUAL: rectoria 
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9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt Historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983 segons R. D. 828/1983. 
  
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 A. Pascual, 1997: il l. 27, 126. G. Martí, 1978: 38; il l 16; 
1989: il l. 39.  
11.- OBSERVACIONS: 
 La façana principal de la rectoria s'ubica a la pl. de 
l'Església amb el núm. 23. Vora el portal rodó hi ha una placa de 
pedra viva amb la inscripció "Ajuntament escolta Pedra Viva. 
Binissalem 10 Març 1984". La galeria porticada i el finestró són 
probablement les úniques restes que queden d'abans de reformar 
l'edifici. El propietari és el que consta a la fitxa cadastral. 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques:  
 - Casa de planta rectangular, de dues plantes amb porxo fals i 
de quatre aiguavessos amb vessants als quatre costats. Fa 
cantonada. 
 - Corral, ara pati, de grans dimensions a la part esquerra de 
la rectoria, amb accés directe des de l'exterior. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Façana de carreus vists de 
pedra vivaa la planta baixa i coberta de teula. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva.  
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional. Galeria de ressò barroc. 
 Frontis: 
 - Façana principal: de composició quasi simètrica. Paredat de 
carreus amb junta ampla a la planta baixa. Revestit d'un aterracat 
en calç, de color beig a la planta pis. Cantonades de carreus 
arrodonits a la planta baixa i rectes a la planta pis, amb móssa en 
el canvi de secció. 
 - El ràfec és una cornisa d'ampla volada i motllurada de marès, 
filada de teules girades i teula volada. 
 - Façana lateral: de composició simètrica i amb eixos verticals 
de les obertures. Paredats com la façana principal. 
 - Balcó de volada semicircular motllurada de pedra viva i 
barana de ferro amb ornaments 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal, rodó amb brancalades de gran amplària d'una 
peça, dovellam de poc regràs i amplària progressiva des de la clau 
a l'inici; tot de pedra viva. 
 - Porta balconera amb la llinda d'una peça i brancals de pedra 
viva situada a la façana lateral. 
 Finestres: rectangulars en vertical, excepte els finestrons, 
que són ulls de bou, el líptics. 
 - A la planta baixa, finestres amb llinda amb estilització 
conopial, brancals, ampit motllurat de pedra viva (variant B). 
Finestró emmarcat amb peces senceres de pedra viva amb esplandit 
cap a l'exterior. 
 - A la planta pis, galeria amb tres arcs de mig punt amb 
dovelles motllurades a l'intradós; capitell jònic; columnes i 
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semicolumnes cilíndriques i base també motllurades, tot de pedra 
viva sobre balustrada amb ampits motllurats, també de pedra viva. 
Finestres amb estilització conopial a la llinda, brancals, ampit 
motllurat de pedra viva (variant B). 
 - Al fals porxo, ulls de bou el líptics emmarcats en pedra 
ressortida; a l'eix de les obertures inferiors de la façana 
lateral. 
 Altres elements: 
  
2.- ELEMENTS A SALVAGUARDAR: 
 Tots els que li donen el seu valor tipològic i estilístic. 
 
3.- CONDICIONS D'UNITARIETAT: 
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 A.- AMB L'ENTORN: forma un conjunt tipològic amb totes les 
cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer.  
 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 
laterals i frontals, canals, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana. 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 Representa un dels primers exemples d'habitatge plurifamiliar, 
on a més, els baixos es dediquen a local comercial, essent 
dissenyats específicament per aquesta funció. 
 
2.- AUTORIA: 
 
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional amb ressó modernista, s. XX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 Situada al carrer de sa Rectoria. Aquest carrer comunica la 
plaça de l'Església amb el carrer de Sant Vicenç de Paül i el 
carrer de Pere Estruch.  
 
5.- PROPIETAT: 
 Hereu d'Andreu Pons Alorda. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Habitatge plurifamiliar, alineat al carrer, de planta 
rectangular, entre mitgeres, planta baixa (local comercial) i dues 
plantes (habitatges), amb coberta de teula de dos aiguavessos amb 
vessant cap als frontis. 
 Façana: és de composició simetrica i presenta estratificació en 
alçària a les plantes. La façana queda emmarcada per una motllura 
vertical de pedra en forma de casetons i un sòcol motllurat de 
pedra a la planta baixa; el paredat és enllestit llis pintat en 
color rosa salmonat simulant blocs regulars. El ràfec és una 
cornisa motllurada i teula volada amb canal de zinc. Obertures: es 
situen formant eixos verticals (excepte les finestres de la planta 
baixa). Planta baixa: al centre es troba el portal d'accés al local 
comercial i a cada costat del mateix, una finestra amb vocació 
d'aparador i dos portals (un d'accés a les plantes superiors i 
l'altre al mateix local). Totes les obertures d'aquesta planta són 
allindanades amb simulació de dovelles i brancals amb forma de 
casetons, tot de pedra. Els portals presenten unes claus amb 
decoració modernista, destacant la del portal principal. Les 
finestres presenten una proporció vertical. A cada un dels dos 
pisos superiors tenim tres portes balconeres que donen a un balcó 
seguit; aquestes portes presenten brancals en forma de casetons i 
arc pla amb simulació de dovelles (clau decorada també amb motius 
modernistes), tot de pedra. Els balcons seguits d'ambdues plantes 
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són d'iguals característiques i proporcions, presentant una volada 
de pedra motllurada sustentada per sis mènsules disposades a l'eix 
dels brancals de les obertures; la barana és de ferro forjat amb 
formes geomètriques. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge plurifamiliar i local comercial. 
 B.- ACTUAL: habitatge plurifamiliar i local comercial. 
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9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983 segons R. D. 828/1983. 
  
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
  
11.- OBSERVACIONS: 
 Aquesta fitxa contempla la protecció de la façana exterior. Els 
interiors no s'han visitat. 
 Edifici amb elements modernistes, destacable per esser ja 
concebut com edifici plurifamiliar, amb local a planta baixa i 
habitatges a les plantes superiors. Destaca el diferent tractament 
en quan alçària entre plantes, així com la doble balconada (una per 
planta) que presenta la façana. 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques
 - Casa de planta rectangular, tres plantes i dos aiguavessos 
amb vessant cap als frontis. Entre mitgeres. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra, aterracat a la façana. 
Coberta de teula. 
 - Obertures emmarcades amb pedra viva. 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional de ressó modernista, s. XX. 
 Façanes: 
 - Frontis: composició simètrica, amb eixos verticals de les 
obertures. Paredat de pedra aterracat en color rosa salmonat 
simulant blocs regulars. Façana i obertures emmarcades amb peces de 
pedra regulars. Sòcol de lloses de pedra motllurada. 
 - Ràfec: cornisa de volada important de pedra motllurada i 
teula volada. 
 - Balcons: doble balconada amb volada de pedra motllurada sobre 
una sèrie de sis mènsules obrades i disposades a l'eix dels 
brancals de les obertures. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - A la planta baixa: 
  - Portal principal: allindanat amb llinda amb forma d'arc 
pla amb simulació de dovelles i clau motllurada amb motius 
modernistes. Brancals imitant la llinda. 
  - Dos Portals auxiliars allindanats: llinda amb forma d'arc 
pla amb simulació de dovelles i clau motllurada amb motius 
modernistes. Brancals imitant la llinda. 
 - A la planta primera: tres portes que donen a balcó amb llinda 
en forma d'arc pla amb simulació de dovelles i clau motllurada amb 
motius modernistes, brancals imitant la llinda. 
 - A la planta segona: tres portes que donen a balcó amb llinda 
en forma d'arc pla amb simulació de dovelles i clau motllurada amb 
motius modernistes, brancals imitant la llinda. 
 Finestres: rectangulars en vertical. 
 - A la planta baixa: finestres amb llinda en forma d'arc pla 
amb simulació de dovelles i clau ressortida, brancals comuns als 
dels portals. 
 Altres elements:  
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2.- ELEMENTS A SALVAGUARDAR: 
 Tots els que li donen el seu valor tipològic. 
 
3.- CONDICIONS D'UNITARIETAT: 
 
 A.- AMB L'ENTORN: forma un conjunt tipològic amb totes les 
cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer. 
 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 
cobertes, 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: 
 Aquesta casa és una part del que va esser Can Salom-Morell. En 
el seu moment d'esplendor, s. XVIII, fou molt més gran del que és 
ara ja que ocupava tota la placeta que s'obri al carrer del Fang, 
així com l'actual Can Curt. Al s. XVII s'anomenava Can Morell de 
Robines, per esser aquest el malnom de la família, la qual, el 
1785, ven i divideix diverses propietats procedents d'aquesta casa. 
Els Salom varen retenir una part de la propietat sobre la qual 
s'edificà la casa de què parlam i que es bastí en la segona meitat 
del s. XIX. Aquesta passà, en la segona meitat del s. XIX, al 
notari Guillem Salom i Roca i més tard fou heretada pels Jacquotot 
Molinas. A la segona meitat del s. XX va esser comprada per 
l'actual propietari. 
 
2.- AUTORIA: 
 
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional, s. XIX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 El carrer on està ubicada aquesta casa, carrer de Pere Estruch, 
va des del carrer de sa Rectoria fins al ferrocarril, essent també 
una perllongació del carrer de St. Vicenç de Paül. És un dels 
carrers cèntrics i més transitats del poble, ja que al carrer de 
St. Vicenç de Paül hi ha ubicada l'entrada a l'escola de les monges 
de la Caritat, al local de la Llar dels Padrins, i l'entrada 
posterior a l'Ajuntament. El carrer de Pere Estruch és una de les 
vies allà on podem trobar una de la millor i més nombrosa mostra 
arquitectònica de Binissalem (Can Tiró de Ses Bolles, Cas Pellers, 
Can Marc, Cas Comte, Can Quel...), la qual ha estat inclosa en 
aquest catàleg. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Antoni Bibiloni Vallès. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Casa i corral. La casa fa cantonera (encara que al lateral 
esquerre hi ha espais de patis i corrals) i està alineada respecte 
del carrer. La planta forma una L i cada cos té una sola vessant 
amb coberta de teules. Compta amb soterrani, planta baixa, pis i 
porxo. El cantó està rematat amb carreus de pedra maresenca.  
 Façanes: a la principal, el sòcol està revestit de pedres 
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formant franges verticals i la resta de la façana està aterracada 
de color maresenc (molt deteriorat) i una franja horitzontal de 
color més clar recorre la façana separant els pisos. El mateix 
tipus de franja emmarca totes les obertures, tret del portal i de 
les finestres del soterrani, que tenen les brancalades de pedra 
viva. Aquestes finestres són quatre i de forma quasi quadrada. A la 
planta baixa hi ha portal d'arc escarser i quatre finestres 
balconeres. Al pis, cinc obertures verticals, dos balcons i tres 
finestres balconeres. Als porxos cinc finestrons quadrats. Totes 
les obertures estan disposades de forma regular. El ràfec està 
format per una cornisa motllurada, canal de zinc i teula volada. 
 Interiors: no visitats. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS: 



CAN CURT 

 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 
 I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 

c. de Pere Estruch, núm. 54 
Prot.: B 

Ref. Cad.: 6639844 
Clau: 058 

  CENTRE URBÀ DE BINISSALEM   
 
 

 
 
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983 segons R. D. 828/1983. 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 G. Martí, 1978: 83. A. Pascual, 1997: 145-147. 
 
11.- OBSERVACIONS: 
  Aquesta fitxa contempla la protecció de la façana exterior. 
Els interiors no han estat visitats. El propietari esmentat 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 de planta en L. Tres plantes i soterrani a mitja 
alçària. Un aiguavés en cada ala. Paret mitgera a la dreta. 
 - Corral. 
 Constructives:
 - Edifici de murs de pedra i terra. Façana amb aterracat de 
calç. Coberta de teula. 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, s. XIX. 
 Façana:
 - Composició simètrica (tret del portal) amb eixos verticals de 
les obertures. Paredat de pedra amb aterracat de calç i faixa més 
blanca separant pisos. Cantonada de carreus de marès. Sòcol 
revestit de pedres formant faixes verticals emmarcades amb junta de 
morter enrasada. 
 - El ràfec és una cornisa de volada de pedra motllurada i teula 
volada. 
 Obertures:
 Portals: 
 - Portal principal: d'una peça amb forma d'arc escarser, 
brancalades de dues peces (la inferior de majors dimensions), de 
pedra viva. 
 - A planta pis dues portes balconeres amb volada motllurada. 
 Finestres: rectangulars en vertical (a excepció dels 
finestrons). 
 - A planta baixa: 
  - Finestres balconeres: emmarcades amb franja de color 
blanquinós. A sobre del sòcol.  
  - Finestrons emmarcats amb peces senceres de pedra viva 
lleugerament enfonsades en el sòcol. 
 - A planta pis: 
  - Finestres balconeres: emmarcades amb franja de color 
blanquinós. Tres amb ampit petit motllurat de pedra viva. 
 - A planta porxo: 
  - Finestrons emmarcats amb faixa blanca.  
 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 totes les 
cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer. 
 B.- DINS L'EDIFICI:  
 
4.- JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 
 Si es compleix tot l'anterior, no cal. 



CAN CURT 
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5.- CONDICIONS DE DIGNITAT A L'EXECUCIÓ: 
 El sistema constructiu, els materials d'execució i l'execució 
en sí, 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 
laterals i frontals, canals, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa per 
enmig de la façana. 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 Sabem per referències bibliogràfiques que les columnes de pedra 
que formaven part de l'antic edifici de la quartera, ubicat a la 
plaça del mateix nom i actualment desaparegut, es troben actualment 
en aquesta casa.  
 
2.- AUTORIA: 
 
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 El carrer on està ubicada aquesta casa va des del carrer de la 
Rectoria fins al ferrocarril, essent també una perllongació del 
carrer de St. Vicenç de Paül. És un dels carrers cèntrics i més 
transitats del poble, ja que a St. Vicenç de Paül hi ha ubicada 
l'entrada a l'escola de les monges de la Caritat, al local de la 
Llar dels Padrins, i l'entrada posterior a l'Ajuntament. El carrer 
de Pere Estruch és una de les vies allà on podem trobar una de la 
millor i més nombrosa mostra arquitectònica de Binissalem (Can Tiró 
de Ses Bolles, Cas Pellers, Can Marc, Cas Comte, Can Quel...), la 
qual ha esta inclosa en aquest catàleg.  
 
5.- PROPIETAT: 
 Jacinto Reyes. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Casa i corral que està situada entre mitgeres, alineada, de 
planta pràcticament rectangular, planta baixa i pis. El ràfec és 
una cornisa, canal de zinc i una filada de caps de teules. 
 Façana: l'enllestit de la façana és de pedra en verd i junta 
reficada, la cornisa és de pedra viva, així com les brancalades de 
totes les obertures, tret de l'arc de la portassa que té la part 
inferior dels brancals en forma d'escopidors de pedra viva i la 
resta de marès. Aquestes, si comparam les de les dues plantes, 
presenten una disposició regular. Obertures: a la planta baixa 
s'obren tren finestres rectangulars en vertical amb ampits 
ressortits, un portal allindanat amb llinda d'una peça amb forma 
d'arc rebaixat i una portassa d'arc d'ansa-paner amb esplandit. Al 
pis s'obren cinc finestres, totes iguals, rectangulars en vertical, 
amb ampit ressortit, situades a sobre de cada una de les obertures 
de la planta baixa. 
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 Interiors: des de la portassa de la façana principal s'accedeix 
a un passadís seguit d'un porxo, el qual s'obre a un corral i 
aquest, a la vegada, s'obre a un jardí. En el passadís observam 
tres pilars centrals hexagonals, amb base i capitell, els quals 
suporten sis arcs d'ansa-paner que es recolsen, al lateral esquerre 
encastats dins la paret i al lateral dret sobre una pilastra amb 
capitell. Aquests arcs es disposen en parella i paral lelament a la 
façana. El sòtil és de bigues de fusta a escaire de la façana. A la 
dreta d'aquest espai s'observa una escala d'un sol tram adossada a 
la paret. El porxo que ve seguidament està format per dues crugies 
i coberta de bigues de fusta i teules d'un sol vessant cap al 
corral. Les dues crugies es delimiten per una sèrie d'arcs de mig 
punt, recolsats sobre pilars hexagonals, amb capitells, i disposats 
a escaire de la façana. Els pilars del porxo segueixen el mateix 
eix que els pilars del passadís. 
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Una sèrie de pilars quadrangulars i bisellats als cantons, suporten 
l'extrem de la coberta. Aquest porxo s'obre a un dels laterals més 
llargs d'un corral rectangular i al lateral oposat s'obre un altre 
porxo, d'una sola crugia, coberta de bigues de fusta i teules, d'un 
sol vessant cap al corral i suportat, a l'extrem de la coberta, per 
pilars quadrangulars bisellats als cantons. És, idò, evident, que 
al nucli principal de la casa s'afegiren dependències auxiliars, en 
aquest cas destinades a l'activitat d'empotar confitures. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS: recent restauració de la façana i 
de l'interior.  
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar i indústria manufacturera 
d'empotat de confitures. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983, R. D. 828/1983. 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
  G. Martí, 1978: 85. 
 
11.- OBSERVACIONS:  
 S'ha mantingut un primer contacte amb el propietari de la casa, 
però no ha estat possible accedir a l'interior. La informació que 
es dóna de l'interior de la casa es basa en unes fotografies d'uns 
deu anys d'antiguetat aproximadament. Per altra banda sabem que des 
de llavors la casa ha sofert dues reformes. 
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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 pràcticament rectangular, de dues plantes amb 
vessant cap al frontis. Entre mitgeres. 
 - Corral a la part posterior. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra viva i terra. Façana de pedra viva 
en verd. Coberta de teula. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva.  
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional. 
 Frontis: 
 - Façana: composició quasi simètrica amb eixos verticals de les 
obertures. Paredat de pedra viva vista en verd. 
 - El ràfec és una cornisa de motllura senzilla i teula volada. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal: allindanat amb llinda d'una peça amb forma 
d'arc rebaixat, brancals d'una peça sobre plint ressortit. 
 - Portal auxiliar d'ansa-paner: arc i brancalades de carreuó 
amb esplandit cap a l'exterior i escopidors. 
 Finestres: rectangulars en vertical. 
 - A la planta baixa: llinda, brancals i ampit ressortit 
(variant D) d'una peça, de pedra viva. 
 - A la planta pis: llinda, brancals i ampit llis  ressortit 
(variant D) d'una peça, de pedra viva. A l'eix de les obertures 
anteriors i de menors dimensions.  
 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 totes les 
cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer. 
 B.- DINS L'EDIFICI:  
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4.- JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 
 - Fer les juntes segons la posició original, arran de façana. 
 
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, 
canals, etc. 
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6.- OBSERVACIONS: 
 - La forma de la portassa és característica de Binissalem i 
diferencial respecte d'altres llocs, cosa que la valoritza més. 
 - Portal: l'element diferencial d'aquest tipus ve donat pel fet 
de tenir la llinda en part pulida, donant-li la forma d'arc 
escarser, en part sense desbastar la resta del bloc de pedra, 
quedant una espècie de carcanyol estrany. 
 - Elements distorsionants: l'enfonsament de les juntes entre 
les pedres (falseja la tipologia constructiva). 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 Els orígens d'aquesta casa són confusos, però pareix que el 
nucli és una vella edificació, dels segles XVI-XVII, posteriorment 
ampliada i molt reformada en el segle XIX. A final del XIX, 
principi del XX, el nucli de Can Marilla es va unir amb una 
propietat veïna, pel matrimoni d'Antoni Gelabert i Llabrés i Teresa 
Gelabert i Batle. D'ells passà per herència a Teresa Gelabert i 
Gelabert, casada en segones núpcies amb Llorenç Villalonga. La 
casa, amb corral, fou reformada fa unes dècades, en ser adquirida 
fa uns 50 anys pels Pons `Marilla', però conserva moltes de les 
característiques arquitectòniques tradicionals. Desgraciadament han 
desaparegut les dependències auxiliars. 
 
2.- AUTORIA: 
 
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional, s. XVII-XIX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 El carrer on està ubicada aquesta casa, carrer de Pere Estruch, 
va des del carrer de la Rectoria fins al ferrocarril, essent també 
una perllongació del carrer de St. Vicenç de Paül. És un dels 
carrers cèntrics i més transitats del poble, ja que al de St. 
Vicenç de Paül hi ha ubicada l'entrada posterior a l'Ajuntament. El 
carrer de Pere Estruch és una de les vies allà on podem trobar una 
de la millor i més nombrosa mostra arquitectònica de Binissalem 
(Can Tiró de Ses Bolles, Cas Pellers, Can Marc, Cas Comte, Can 
Quel...), la qual ha estat inclosa en aquest catàleg. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Vídua de Joan Pons Pons.  
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Conjunt format per casal, antic corral ara pati ajardinat i 
jardí. Organització dels elements: el casal està entre mitgeres i 
alineat al carrer. A la part posterior es situa el corral, ara pati 
ajardinat i seguidament el jardí. El casal té planta baixa, pis i 
dos vessants de coberta de teules al seu nucli principal. La planta 
és de forma trapezoidal i té tres crugies. 
 Façana: té un enllestit de carreus de pedra viva i carreus 
escairats al cantó dret. Del mateix material són les brancalades de 
totes les obertures. Aquestes estan formades a la planta baixa per 
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portal rodó amb carcanyols, portassa d'arc d'ansa-paner i tres 
finestres rectangulars en vertical amb l'ampit ressortit. Al pis 
s'obrin sis finestres rectangulars en vertical més petites que a la 
planta, amb l'ampit motllurat, i tres d'elles, les que estan més a 
la dreta, tenen estilització conopial a la llinda. El ràfec està 
format per una cornisa motllurada, canal de zinc i teula volada.  
 Interiors: la distribució de la planta correspon a la tipologia 
A; destaca l'arc d'ansa-paner, amb motllura als capitells i a la 
base, de pedra viva, que separa les dues primeres crugies 
originàries. Un tercer àmbit està ocupat pel pati i a la seva dreta 
una tercera crugia, posterior. El trespol de les dues primeres 
crugies està lleugerament inclinat des del portal d'entrada fins al 
del pati. A l'esquerra de la segona crugia hi ha una escala de 
pedra viva, de dos trams a escaire i els escalons motllurats. El 
sòtil és de llenyams a escaire de la façana. 
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 Antic corral i jardí: l'antic corral, ara pati, està empedrat 
amb llosetes de pedra viva i s'hi obrin dependències de la casa, ja 
que no es conserven antigues dependències amb funcions 
agropecuàries. El pati queda delimitat del posterior jardí per una 
estructura formada en part per un arc rebaixat, el qual formava 
part d'una antiga dependència. Al pati, però sobretot al jardí hi 
ha nombroses espècies vegetals: pins, fassers, arbres fruiters, 
enredaderes... L'espai exterior també compta amb dues cisternes al 
pati, i dos pous al jardí. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983 segons R. D. 828/1983. 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 G. Martí, 1989: il l. 152. A. Pascual, 1997: 147, 148; il l. 
149. 
 
11.- OBSERVACIONS: 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques: conjunt format per: 
 - Casal de planta trapezoïdal, dues crugies, dues plantes, dos 
aiguavessos amb vessant cap als frontis i entre mitgeres. Escala a 
la segona crugia (Tipologia A). 
 - Corral (ara pati) a la part posterior. Dues cisternes. 
 - Celler (desaparegut). 
 - Dependències auxiliars: portassa i altres. La primera 
adossada a la casa, de dues crugies, una planta (a baix 
dependències de la casa) s'obri al corral. Altres, al costat 
oposat, formant una L amb la casa. 
 - Jardí a continuació del corral. Dos pous. Arbres diversos. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Façana de carreus vists de 
pedra viva. Mur intermedi amb arc d'ansa-paner. Sostre de bigues de 
fusta a escaire al carrer, amb revoltons. Coberta de teules. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva.  
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, s. XVII-XIX. 
 Frontis: 
 - Façana: composició austera, simètrica amb eixos verticals en 
part de la façana. Paredat de carreus vists amb junta ampla. 
 - El ràfec és una cornisa motllurada i teula volada. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal: rodó amb carcanyols. Dovellam d'amplària progressiva 
des de la clau a l'inici. Brancals d'una peça. Tot emmarcat amb una 
faixa estreta d'aterracat color arena. 
 - Portassa: d'ansa-paner amb esplandit cap a l'exterior. 
Brancalades de més d'una peça arrodonides, amb base amb escopidors 
a l'intradós, emmarcat amb una faixa estreta. 
 Finestres: rectangulars en vertical. 
 - A la planta baixa, finestres amb brancalades d'una sola peça 
i ampit llis ressortit (variant D). 
 - A la planta pis, finestres amb brancalades d'una peça, tres 
d'elles amb la llinda amb estilització conopial. Ampit motllurat i 
ressortit (variant B). 
 Interiors:
 - Arc d'ansa-paner, separant les crugies, amb base i capitells 
motllurats i fust d'una peça. 
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 - Escala de dos trams de graons motllurats de pedra viva.  
 Altres elements:  
 - Dos pous, un de grans lloses de pedra motllurada a la part 
superior. Braç de corriola de ferro forjat. L'altre de pedra en 
verd i lloses amb dues enormes lloses amb brocal.  
 - Taula molt gran d'una sola peça de pedra viva al corral. 
 
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 tots els 
casals de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer. 
 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 
frontal, canals, forma dels pous, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - El portal de la portassa amb esplandit cap a defora és 
important perquè és una característica diferencial de Binissalem 
respecte de la resta de l'illa. 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana. 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 Els membres de la família propietària foren durant anys 
secretaris del comte d'Aiamans d'on prové el mal nom. També fou 
coneguda d'antic com Cas Notari Julià i Can Miquel Angelina. Ja 
apareix documentada al Cadastre de 1685. 
 
2.- AUTORIA: 
  
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional, s. XVII-XIX.  
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 Casal situat al c. de Pere Estruch (antic camí de Bellveure), 
un dels carrers principals de Binissalem, ja que comunica aquesta 
vila amb la possessió de Bellveure i el llogaret de Robines. A 
l'esmentat carrer i la seva continuació (c. de Sant Vicenç de Paül) 
podem trobar algunes de les cases més rellevants de Binissalem. A 
més, aquest casal és veí de Cas Moliner, Cal General Morante, Can 
Garriga, Can Tiró de ses Bolles, Can Marc i Can Quel, totes elles 
catalogades. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Hereus de Bartomeu Bennasser. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Conjunt format per casal, celler, dependències auxiliars corral 
i hort. El casal que juntament amb el celler (avui pràcticament 
reconvertit en habitatge) formen un buc compacte, és alineat al 
carrer, entre mitgeres, de planta rectangular de dues crugies, dues 
plantes, amb coberta de teula de dos aiguavessos amb vessant cap al 
frontis. Organització dels elements: tot el conjunt d'edificacions 
es situa al voltant del gran corral. Així, alineat al carrer de 
Pere Estruch tenim el buc principal format pel casal i celler, que 
per la seva part posterior dóna al corral; a un lateral d'aquest 
tenim la casa veïna i, a l'altre, les dependències auxiliars amb la 
sortida al carrer de Robines, i al fons, l'hort. 
 Façana principal: el frontis del casal presenta una composició 
simètrica de les obertures. El paredat és llis format per carreus 
vists de pedra viva amb junta ampla. El ràfec és en forma de 
cornisa motllurada (quart bocell) i teula volada. Es pot observar 
com a sobre de la teulada original es va fer un afegit per obtenir 
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més alçària. Obertures: al centre de la planta baixa tenim el 
portal rodó de pedra amb carcanyol, llindar i brancals d'una sola 
peça i dovellam progressiu des de la clau a l'inici. A cada costat 
del portal tenim una finestra rectangular en vertical amb brancals, 
llinda i ampit ressortit de pedra, sense motllures. A la planta 
noble tenim dues finestres rectangulars en vertical, amb llinda amb 
mossa d'estilització gòtica, brancals i ampit (motllurat de 
modilló), de pedra i d'una sola peça. La façana corresponent a la 
zona del celler és alineada amb el carrer i presenta el mateix 
paredat que el casal. Obertures: al lateral dret de la planta baixa 
tenim l'antic portal allindanat d'accés al celler amb brancals i 
llinda d'una peça i de pedra, a més hi ha un portal allindanat 
d'accés a la planta superior (avui convertit en un altre habitatge 
unifamiliar) amb brancals i llinda de pedra. A la planta superior 
tenim tres finestres d'iguals característiques a les ja descrites a 
la planta noble del casal. El ràfec és continuació del descrit al 
casal. 
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 Interiors: la distribució de la planta del casal es correspon 
amb la tipologia A, de doble crugia separades per un arc rebaixat 
amb coixí peraltat i sustentat per pilastres amb capitells i fust 
rectangular d'una sola peça; l'arc no es troba centrat respecte de 
la sala o rebedor. El trespol és de llosa regular de pedra en forma 
de punta a la primera crugia, mentre que a la segona només trobam 
aquest tipus de trespol al que era l'antic pas de la bístia; a la 
resta hi ha rajola hidràulica (estil figuera) de 20 x 20 cm. En el 
centre de la primera crugia tenim la sala o rebedor i, a cada 
costat, una cambra o estudi amb volta d'aresta, destacant que la 
mitjanada situada entre la cambra de l'esquerra i el rebedor és de 
llosa de pedra regular i vista; els portals de les esmentades 
cambres són allindanats. La sala o rebedor compta amb un rodapeu de 
pedra motllurat i queden restes de l'arrencament d'una falsa volta 
de guix; els llenyams del forjat són transversals a la façana. A la 
segona crugia trobam una estança central que dóna pas al corral, a 
l'esquerra tenim l'escala i, a la dreta, la cuina de considerables 
dimensions i que ocupa part de l'antic celler. El cos principal de 
l'escala és de tres trams (el primer tram són dos escalons d'inici) 
a escaire, si bé en el segon replà també tenim un petit tram 
d'escalons d'accés al pis situat sobre l'antic l'estable. Els 
escalons són de pedra amb mòssa motllurada a dues cares, excepte el 
d'arrencada que no té motllura, la barana és de ferro presentant al 
bell mig una figura en forma de reganyol. 
 Celler:  els interiors es troben molt desfigurats, inicialment 
presentava tres crugies. La primera crugia fou colonitzada d'antic 
en construir-hi a sobre els habitatges. El sostre d'aquesta primera 
crugia és de volta d'aresta. A la paret mestra, entre la segona i 
tercera crugies, encara es pot veure un arc rodó parcialment tapat 
en ampliar els habitatges de la planta superior. 
 Corral: de considerables dimensions, a la seva part esquerra i 
adossades al casal tenim les dependències auxiliars formades per 
l'antic estable amb sostrat de volta d'aresta i els porxos on hi ha 
el cossi i forn. A sobre de l'estable hi ha edificades dues 
plantes, que evidencien el creixement del casal cap al corral 
(encara que també creix a costa del celler). En aquest lateral 
també hi ha l'accés al carrer de Robines. El trespol presenta un 
emmacat de còdols sense faixes, excepte al tram format pel camí de 
lloses regulars que va des del portal del casal a l'hort; destaca 
el pou de pedra, de coll quadrat de lloses, capcim d'arc rodó, amb 
brancals i cobert per dos aiguavessos i piques al costat. 
 Hort: situat al final de la parcel la presenta diversos arbres 
fruiters, especialment tarongers. S'hi accedeix a través d'una 
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pèrgola de quatre parelles de columnes de pedra de base octogonal.  
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS: 
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar i producció vinícola. 
 B.- ACTUAL: dos habitatges familiars. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983 segons R. D. 828/1983. 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
  A. Pascual, 1997: 111. 
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11.- OBSERVACIONS: 
 El corral té sortida pel carrer de Robines núm. 8. 
 Al lateral esquerre de la planta baixa de façana del casal es 
pot observar un finestró (quasi quadrat) tapiat.  
 Malgrat la divisió en dos habitatges, per la qual cosa s'ha 
obert un portal de nova factura quasi en el centre de la façana, 
continua sent una sola parcel la cadastral. 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques: conjunt format per: 
 - Casal de planta rectangular, dues crugies, dues plantes i dos 
aiguavessos amb vessant cap als frontis. Escala a la segona crugia. 
Tipologia A. 
 - Celler: inicialment de 3 crugies. Avui convertit en 
habitatge. 
 - Corral de grans dimensions i pou a la part posterior. 
 - Dependències auxiliars: estables (abans), porxos que mantenen 
el cossi i forn. 
 - Hort amb arbres fruiters. Pèrgola de tres trams. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Façana de carreus vists de 
pedra viva. Coberta de teula. 
 - Bigues de fusta. Entrebigat de revoltons i voltes d'aresta a 
les estances laterals del rebedor. 
 - Pilastres de l'arc intermedi i l'arc mateix de pedra viva. 
Pilars de la pèrgola aterracats i emblanquinats. 
 - Trespol de lloses de pedra en punta a l'entrada i pas de la 
bístia. Còdols de pedra gran amb una faixa de lloses de pedres a 
l'empedrat del corral. 
 - Obertures emmarcades amb peces de pedra viva. 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, s. XVII-XIX. 
 Frontis: composició austera i simètrica amb sense eixos 
verticals. Construït amb carreus vists de junta ampla. 
 Ràfec: cornisa motllurada de quart de bocell seguit i teula 
volada. 
 Obertures: 
 Portals: 
  - Portal rodó: carcanyol, brancals amples d'una peça. 
Dovellam progressiu des de la clau a l'inici. 
  - Portassa allindanada al celler. 
  - Portal allindanat de factura recent. 
 Finestres: rectangulars en vertical. 
  - A la planta baixa: finestres amb brancals d'una peça. 
Ampits ressortits, gruixuts i llisos, són molt recents. 
  - A la planta noble: finestres amb llinda amb mòssa 
d'estilització gòtica, brancals d'una peça, ampits motllurats de 
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modilló (variant A) ressortits. 
 Interiors: 
 Casal: 
 - Arc intermedi: de pedra amb pilastres d'una peça sense 
basament i capitells motllurats. L'arc és rebaixat amb la darrera 
dovella lligant la direcció de l'arc i la perpendicular del 
capitell. 
 - Escala: de tres trams (el primer són dos graons d'inici). 
Graons motllurats a dues cares, de pedra viva. Llit d'escala de 
paredat i enguixat. Barana de ferro. 
 Celler: 
 - Arc intermedi rodò. 
 Corral: 
 - Empedrat amb còdols de pedres grans enfaixades amb lloses de 
pedra. 
 - Pou amb coll de base quadrada i piques d'una sola peça, 
col locades en forma descendent. Capcimat amb arc rodó, brancals i 
cobert per dos aiguavessos. Tot sobre una base de pedra que 
l'aixeca del trespol del corral, formant una unitat. 
 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 tots els 
casals de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer i a més, forma un conjunt 
tipològic amb els edificis que tenen celler. 
 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 
cobertes, canals, etc. 
  
6.- OBSERVACIONS: 
 - De gran valor les finestres de la planta noble. Són molt 
importants, és un exemple dels més antics i marquen una època 
estilística i constructiva. 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa per 
enmig de la façana. 
   



CAL COMTE 

 

Catàleg 2000 Realització   A.R.C.A. 

c. de Pere Estruch núm. 28, 
28a i 28b  CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 

 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL Prot.: A 
Ref. Cad.: 6636510  I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 

Clau: 061  CENTRE URBÀ DE BINISSALEM   
 
 

 
 
 
 
3.- INFORMACIÓ GRÀFICA 
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES:  
 Formava part de Can Quel, l'origen del qual es desconegut. La 
primera documentació es remunta al darrer quart del segle XVII. El 
cadastre de 1728 dóna idea de la identitat del conjunt composat per 
cases, corral, cup de pedra i fusta i celler amb 17 bótes. La 
propietat apareix ja segregada a principi de segle. 
 
2.- AUTORIA: 
 
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA:  
 Arquitectura tradicional, s. XVII-XVIII. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT:  
 Situat en un indret de gran caràcter entre d'altres 
edificacions de l'entitat de Can Marilla, Cal Comte, Can Marc i Can 
Malonda, també incloses en el present catàleg. 
 
5.- PROPIETAT:  
 Antònia Pol Pol. 
 
6.- DESCRIPCIÓ:  
 Casa i corral que temps enrera formaven part d'un conjunt més 
ampli integrat també per la parcel la cadastral contigua amb accés 
assenyalat amb el núm. 24 del mateix carrer i amb la qual 
comparteix paredat de la façana. La casa, alineada i entre 
mitgeres, presenta tres crugies i dos aiguavessos, planta baixa i 
pis. 
 Façana: de carreus vists de pedra viva amb junta ampla, 
capcimada per cornisa amb motllura de mitja canya i volada de caps 
de teula. Obertures: a la plant baixa s'observen, portal petit, un 
altre portal de gran amplària de factura recent i finestra, 
integrant un conjunt a l'esquerre del frontis. El conjunt mostra 
marcs de pedra viva llisa, és recorregut per un sòcol ressortit i 
compta amb petites motllures a mode de capitells als brancals i amb 
un arquitrau seguit capcimat per petita cornissa. D'aquest conjunt 
una de les obertures apareix avui cega i la finestra tancada per 
persiana enrotllable de fusta. El portal de la dreta té els seus 
elements de pedra viva si bé col locats, folrant l'intradós de 
l'obertura, mostrant caire ressortits sobre el paredat. Al pis 
observam, a l'eix del conjunt esmentat, finestra balconera amb 
brancals de pedra viva de dues peces sobre un ampit ressortit i amb 
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llinda també de pedra viva. També al pis, una segona finestra amb 
la proporció mallorquina rectangular en vertical a l'eix de la 
portassa comercial, mostra elements de pedra viva: sobre un ampit 
motllurat i ressortit es recolzen brancals d'una peça i llinda amb 
mòssa conopial. Brancals i llinda presenten caires bisellats. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS: és evident que l'obertura d'un 
portal comercial ha alterat seriosament l'antic aspecte de la 
façana. 
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: part d'un habitatge familiar i celler. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar i comerç, a hores d'ara, tancat. 
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9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983 segon R. D. 828/1983. 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 A. Pascual, 1997: 109-110; il l. 109. 
 
11.- OBSERVACIONS:  
 La divisió de l'antiga casa de Can Quel en dues parcel les 
cadastrals distorsiona la comprensió d'aquesta parcel la tal com 
apareix avui. És molt probable que, temps enrera, estàs parcialment 
ocupada pel celler de Can Quel conegut sols per fonts orals. 
 Els interiors i el corral no han estat visitats. El nom del 
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:  
 Nota: no es pot entendre ni definir la seva tipologia sense 
considerar-la conjuntament amb l'edifici veïnat, Can Quel, fitxa 
62b. 
 - Casa de planta trapezoïdal a l'origen, de tres crugies, dues 
plantes i dos aiguavessos amb vessant cap als frontis. Entre 
mitgeres. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Façana de carreus vists de 
pedra viva.  Coberta de teula. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva.  
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, s. XVII-XVIII. 
 Frontis: 
 - Edifici de composició austera, simètrica a l'origen, amb 
eixos verticals a les obertures. Paredat de carreus vists de pedra 
viva amb junta ampla. 
 - Ràfec: cornisa motllurada de mitja canya i teula volada. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal (el del seu tipus és el de la casa veïna de 
Can Quel).  
 Finestres: rectangulars en vertical. 
 - A la planta pis:     
  - Finestra de llinda amb mòssa conopial, brancals d'una 
peça i ampit ressortit i motllurat (tipus A). 
  - Finestra balconera amb brancals d'una peça i ampit 
ressortit i llis (tipus D) (posterior, però d'acord amb l'evolució 
tipològica).  
 
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 veïna 
amb núm. de fitxa 062b i conjunt tipològic amb totes las cases de 
Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi tipològic); 
també forma un conjunt ambiental amb la resta d'edificis catalogats 
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del mateix carrer. 
 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 
frontal, forma del pou, etc. 
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6.- OBSERVACIONS: 
 - La catalogació d'aquesta casa ve donada per la necessitat de 
contemplar les dues cases (Can Quel i l'antiga Can Quel) que un 
temps formaven una unitat, en vista a qualsevol intervenció a la 
façana. 
 - Les obertures que no figuren amb les característiques 
estilístiques no pertanyen al seu tipus. 
 - Elements distorsionants:  
  - Tota la intervenció realitzada a la planta baixa, tant 
respecte a la solució adoptada d'obertures, com respecte a 
l'emmarcament d'elles distorsiona completament el conjunt, creant 
d'una part, una divisió estètica horitzonal entre planta baixa i 
primer pis, i d'altra, donant al portal comercial una solució 
d'emmarcament i de proporcions no adients; per tot el qual s'hauria 
d'aprofitar una futura intervenció per modificar la solució i 
executar una altra més adient amb la tipologia de la casa. 
  - Cablejat de servei que passa enmig de la façana. 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES:  
 L'origen de Can Quel es desconeix. La primera documentació es 
remunta al darrer quart del segle XVII. El cadastre de 1728 dóna 
idea de la identitat del conjunt composat per cases, corral, cup de 
pedra i fusta i celler amb 17 bótes. La propietat apareix ja 
segregada a principi de segle. 
 
2.- AUTORIA: 
 
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA:  
 Arquitectura tradicional, s. XVII-XVIII. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT:  
 Situat en un indret de gran caràcter entre d'altres 
edificacions de l'entitat de Can Marilla, Cal Comte, Can Marc i Can 
Malonda, també incloses en el present catàleg. 
 
5.- PROPIETAT:  
 Hereus de Margalida Borràs Alorda. 
 
6.- DESCRIPCIÓ:  
 Casa i corral que temps enrera formaven part d'un conjunt més 
ampli integrat també per la parcel la cadastral contigua amb accés 
assenyalat amb el núm. 26 del mateix carrer i amb la qual 
comparteix paredat de la façana i factura d'una finestra al pis. La 
casa, alineada i entre mitgeres, presenta tres crugies i dos 
aiguavessos, planta baixa i pis. 
 Façana: de carreus vists de pedra viva amb junta ampla, 
capcimada per cornisa amb motllura de mitja canya i volada de caps 
de teula. Obertures: presenta a la planta baixa portal principal i 
finestra amb la proporció mallorquina rectangular en vertical. El 
portal principal té tots el seus elements de pedra viva: dues 
brancalades calçades, d'una peça cada una i de grans proporcions, i 
obrat llis sostenen un arc rodó amb dovelles de poc regràs i 
amplària progressiva des de la clau a l'inici i amb carcanyol també 
obrat llis. Llindar d'una peça i porta enllistonada i quadrejada. 
La finestra amb la proporció mallorquina rectangular en vertical, 
situada a la dreta del portal principal, presenta els seus elements 
de pedra viva i d'una peça cada un: dues brancalades recolzades 
sobre un ampit llis i ressortit sostenen una llinda. Al pis 
apareixen dues finestres de factura semblant: dues brancalades 
d'una peça cada una, recolzades sobre ampit motllurat i ressortit 
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sostenen una llinda també d'una peça amb petita mòssa conopial. 
Brancalades i llinda presenten caires bisellats. 
 Interiors: la distribució de la seva planta correspon a la 
tipologia B amb algunes excepcions: les tres crugies apareixen 
separades per dos arcs rebaixats amb longitud de fletxa diferent, 
essent més llarga la de l'arc més proper al carrer. El recorregut 
per baix d'aquesta successió d'arcs es verifica per un eix que 
presenta lleugera inflexió progressiva cap a l'esquerra, la qual 
cosa condiciona la seva mateixa estructura constructiva. Aquests 
arcs, de pedra viva, presenten pilastres sobre bassament i 
capitells motllurats. El trespol mostra pendent cap al corral i 
romanalles de "pas de bístia" amb lloses irregulars de pedra viva, 
emmarcat amb dues faixes perimetrals. Les estances situades a 
l'esquerra s'han segregat i integren la propietat veïna. 
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La cambra situada a la dreta de l'entrada, amb accés que compta amb 
brancals, llinda i escaló de pedra viva, manté coberta de volta per 
aresta. L'escala de dos trams i amb escalons de pedra viva amb 
caires frontals i ressortits sobre el llit, se situa a la dreta de 
la segona crugia. Inclou arrambador de fusta. A baix d'aquest llit, 
un paredat de pedra viva amb una porteta dóna accés a una estança 
auxiliar. El paredat inclou una estrella mostrejada capcimada per 
una petita creu encastada al mur. 
 Corral: avui convertit en pati, manté un pou amb coll de pedra 
viva i motllura a l'ampit, empotrat a la façana posterior i amb 
coberta de volta ogival. També conserva dispositiu de recollida de 
pluvials i pica coberta i practicada al mur dels antics estables 
per a fer arribar l'aigua als abeuradors des del mateix coll. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS: el corral s'ha transformat en pati.  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983 segon R. D. 828/1983. 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 A. Pascual, 1997: 109-110; il l. 109. 
 
11.- OBSERVACIONS:  
 La divisió de l'antiga casa de Can Quel en dues parcel les 
cadastrals distorsiona la comprensió d'aquesta parcel la tal com 
apareix avui, privada de part de les seves dependències i d'un 
element tan significatiu com el celler. Aquest celler, si s'hagués 
conservat, quedaria dins el perímetre de la parcel la complementària 
(vegeu fitxa núm.62a). 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
  Volumètriques i urbanístiques:  
 - Casa de planta trapezoïdal a l'origen, de tres crugies, dues 
plantes i dos aiguavessos amb vessant cap als frontis. Entre 
mitgeres. Escala a la segona crugia (tipologia B). 
 - Corral (ara pati) a la part posterior, amb pou. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Façana de carreus vists de 
pedra viva. Dos arcs als murs intermedis. Volta per aresta a la 
cambra. La resta amb bigues de fusta i revoltons. Coberta de teula. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva.  
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, s. XVII-XVIII. 
 Frontis: 
 - Edifici de composició austera, simètrica a l'origen, amb 
eixos verticals a les obertures. Paredat de carreus vists de pedra 
viva amb junta ampla. 
 - Ràfec: cornisa motllurada de mitja canya i teula volada. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal rodó, amb carcanyol. El dovellam és 
progressiu des de la clau a l'inici. Brancals d'una peça de grans 
dimensions. 
 Finestres: rectangulars en vertical. Brancalades d'una peça. 
 - A la planta baixa, finestra amb ampit llis i ressortit 
(variant D). 
 - A la planta pis, finestres amb llinda d'estilització 
conopial, bisellades als caires i ampit de modilló motllurat i 
ressortit (variant A).   
 Interiors:  
 - Arcs intermedis rebaixats sobre capitells motllurats. Fusts 
d'una peça amb basament motllurat, tot de pedra viva. 
 - Pas de bístia de lloses de pedra viva de forma irregular, 
emmarcat amb dues faixes perimetrals. 
 - Escala de dos trams de pedra viva amb arrambador de fusta. 
 Corral: 
 - Pou encastat a la façana amb coll de pedra viva motllurat i a 
l'ampit, cobert amb volta ogival.  
 Altres elements: 
 - Recollida de pluvials amb pica encastada al mur dels antics 
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estables. 
 - Estrella mostrejada amb creu a sobre, davall l'escala. 
 - Escaló de pedra viva per arribar a l'estudi. 
 
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 parcel la 
contigua assenyalada amb el núm.26 i conjunt tipològic amb totes 
las cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer. 
 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 
frontal, forma del pou, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - És interessant la inclinació del trespol de l'espai central, 
des de l'entrada del carrer a la sortida del corral. 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana. 
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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 història de Can Marc va lligada a una antiga família de la 
mà major de Binissalem: els Salom de la Torre, les primeres dades 
documentades d'aquesta família són del s. XVI. Altrament les de la 
casa s'han de situar a final del segle següent. 
 
2.- AUTORIA: 
 
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional, s. XVII-XVIII i XIX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 Casal situat al centre històric de Binissalem, en un dels 
carrers més nobles i conservats del poble, el c. de Pere Estruch 
�antic camí de Bellveure que comunicava la vila de Binissalem amb 
el llogaret de Robines i la possessió de Bellveure. A l'esmentat 
carrer es troben, entre d'altres cases catalogades, la veïnada Can 
Quel, Cal Comte, Can Marilla, Can Malonda, Cal General Morante i 
Can Tiró de ses Bolles. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Joan Antich Fernández. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Conjunt format per casal, celler i cups, antic corral, avui 
jardinat, amb estable, pallisses i hort amb aljub. El casal és de 
planta rectangular, de tres plantes, tres crugies i dos aiguavessos 
amb vessant cap al frontis. Organització dels elements: el conjunt 
d'edificacions presenta un buc en forma de U que envolta l'antic 
corral, a la dreta del qual hi ha els cups, bugaderia i estables 
amb pallisses; la resta de la parcel la, cap a la part posterior, és 
un hort. El casal és alineat al carrer, situat entre mitgeres, i 
presenta una portassa a la dreta que s'obre a mode de passadís cap 
al corral; a l'esquerra de les dues darreres crugies del casal 
trobam el celler. 
 Façanes: el frontis presenta els paredats de carreus de pedra 
amb la junta plena i el ràfec és una cornisa de mitja canya de 
pedra i una filada de teules girades, algunes de les quals 
presenten restes de pintura de color vermellós; hi ha canal de zinc 
i teulada. Obertures: a la planta baixa, el portal principal és 
rodó amb carcanyols i gradació del dovellam amb els brancals d'una 
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sola peça, tot de pedra viva, dues finestres amb l'ampit llis i 
ressortit, un finestró amb esplandit cap a l'exterior i una 
portassa d'ansa-paner; a la planta noble, un balcó amb la volada de 
pedra sobre el portal i sengles balcons més petits de peanya 
ondulant, tots ornats amb ferros d'estil rococó. A més, hi ha una 
finestra amb totes les brancalades d'una peça, l'ampit de la qual 
és ressortit i motllurat i la llinda presenta estilització 
conopial, i un finestró amb esplandit cap a l'exterior de pedra i 
paredat; al porxo de dalt, quatre finestrons amb brancalades fines 
d'una peça. 
 Interiors: la distribució de la planta correspon a la tipologia 
C; presenta tres crugies a la separació de les quals hi ha dos arcs 
d'ansa-paner de pedra viva amb els capitells motllurats sobre 
pilastres, tots amb els caires bisellats, el posterior més petit. A 
la primera crugia, a l'entrada, a cada costat hi ha una cambra més 
elevada que la resta, a les quals s'accedeix per un graó de pedra. 
El sostre de la primera crugia és de cinc voltes d'aresta 
emblanquinades; dues a l'entrada, una a la cambra esquerra i dues 
més a la cambra i recambra de la dreta. 
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Tota la zona d'entrada de la primera i segona crugies presenta el 
rodapeu de pedra viva. La segona crugia presenta dos portals 
allindanats, un a l'esquerra que comunica amb el celler i presenta 
capitells motllurats i un altre igual a la dreta, que comunica amb 
el menjador; el sostre de la segona crugia és de tres voltes 
d'aresta, una d'elles en el menjador, en el qual també es troba un 
aiguamans de pedra amb la inscripció "JHS"; de la tercera crugia 
arrenca una escala de tres trams a escaire, el darrer recolzat en 
una naia sostinguda per dos nients; l'arrambador és de ferro 
forjat, llis als trams de l'escala, i de balustrada de fusta 
pintada de negre a la naia; els graons són de pedra maçada i 
motllurats, excepte el primer. A la dreta, ja a la tercera crugia, 
hi ha la cuina que presenta un sostre de taulons a escaire del 
carrer i conserva el gerrer i els escuradors de pedra viva. A la 
planta noble, una gran sala de dues crugies amb el trespol de 
rajola hidràulica i el sostre de taulons a escaire del carrer amb 
una gran biga central; la sala distribueix diverses cambres a la 
dreta i una cambra a l'esquerra, el trespol de les cambres 
corresponents a la primera crugia és de rajola de pols hexagonal i 
són sostrades de taulons a escaire del carrer. 
 Celler: és de tres crugies i d'una sola planta molt alta amb 
dos arcs de mig punt de pedra a la primera i segona crugia i un arc 
d'ansa-paner de pedra sobreposat enmig de l'arc de la segona crugia 
per sostendre un altell-balcó, tots són situats paral lels al 
carrer; a la segona crugia entre els dos arcs hi ha un passatge a 
mode de balconada amb una barana de fusta; el trespol és de terra 
batuda i el sostre és de taulons a escaire del carrer amb 
perllongues i teulada; hi ha un pou amb el coll de pedra viva i arc 
apuntat que sosté la corriola, situat sobre un basament de pedra; 
el coll es troba embotit dintre de la paret de separació de celler 
i corral. A l'interior del celler es conserven cinc bótes 
congrenyades; a l'exterior, en el corral, es troben adossats al 
celler romanalles de dos cups de pedra. Altres dos cups de pedra es 
troben a la dreta del corral coberts amb una porxada de bigues i 
teules sostinguda per una gran biga; a l'exterior es conserven les 
antigues aixetes. 
 Estable i pallisses: es troben envoltant el corral a la dreta. 
És una edificació de dues plantes i dos aiguavessos; els estables 
es corresponen a la planta baixa i presenten un sostre de quatre 
voltes d'aresta de marès sostingudes per una columna octogonal 
central de pedra, la qual continua a la planta superior; la columna 
presenta un basament de pedra amb quatre grans mòsses i capitell de 
marès també amb les mateixes mòsses; part del trespol és de grans 
pedres rodones i es conserven les menjadores; la planta superior es 
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correspon amb les pallisses. 
 Corral: actualment és jardinat i es comunica també per un 
passadís situat a la dreta del frontis, el qual és d'una crugia amb 
un sostre de volta d'aresta de marès i dos arcs d'ansa-paner, un 
dels quals és la pròpia portassa. 
 Hort: presenta un tancat alt de paret en verd acabada amb 
esquena d'ase; al centre de l'hort hi ha una antiga sínia, avui pou 
de planta el líptica amb el coll de pedra viva i coberta —a mode de 
porxet volat— de dues vessants. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar i producció vinícola. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
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9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983 segons R. D. 828/1983. 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 A. Pascual, 1997: 107-109, 163-193, il l.: 105, 108, 171, 175; 
portada. 
 
11.- OBSERVACIONS: 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques: conjunt format per: 
 - Casal de planta rectangular, de tres crugies, tres plantes i 
dos aiguavessos amb vessant cap al frontis. Entre mitgeres. Escala 
a la tercera crugia. (Tipologia C). 
 - Celler d'una planta, molt alta i tres crugies i dos 
aiguavesos. Dos cups i romanalles d'altres dos. Pou. 
 - Corral, avui jardí.  
 - Dependències auxiliars: estables i pallisses de dues plantes 
i dos aiguavessos envoltant el corral. 
 - Portassa d'una crugia en un costat del casal amb sortida al 
corral. 
 - Hort amb sínia, ara pou, coberta amb un porxet volat amb dues 
vessants. 
 Constructives: 
 Casal: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Façana de carreus vists de 
pedra viva. A la planta baixa, murs intermedis amb arc. Cinc voltes 
d'aresta a la primera crugia i tres a la segona crugia. Bigues de 
fusta amb entrebigat de revoltons a la tercera crugia. A la planta 
noble, un mur intermedi amb jàssera de fusta i bigues de fusta a 
escaire del carrer. Coberta de teula.  
 - Obertures emmarcades amb peces de pedra viva. 
 Celler:  
 - Murs exteriors de pedra. Arcs diafragma de mig punt separant 
les tres crugies. Arc d'ansa-paner a la meitat de la primera 
crugia, que sosté un entresolat-balcó de taulons de fusta a escaire 
del carrer. Coberta de teula. 
 Estable: 
 - Murs de pedra. Quatre voltes d'aresta de marès sostingudes 
per una columna central de pedra. 
 - Portassa amb dos arcs d'ansa-paner i sostre de volta 
d'aresta. 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional s. XVII-XIX. 
 Frontis: 
 - Construït amb carreus vists amb junta ampla. Composició 
austera i sense eixos verticals. 
 - El ràfec és una cornisa motllurada de mitja canya i teula 
volada. 
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 - Balcons: central amb volada de pedra sobre el portal i 
sengles balcons més petits de peanya corbada. Ferros d'estil 
rococó. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal rodó amb carcanyols. El dovellam és 
progressiu des de la clau a l'inici, amb molt de regràs. 
Brancalades d'una peça.  
 - Portassa amb arc d'ansa-paner i brancalades de dues peces.  
 - A la planta noble, portes balconeres amb llinda i brancals 
d'una peça. 



CAN MARC 

 

Catàleg 2000 Realització   A.R.C.A. 

c. de Pere Estruch, núm. 22 
 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS Prot.: A 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL Ref. Cad.: 6636507 

Clau: 063  I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 
  CENTRE URBÀ DE BINISSALEM   
 
 

 
 
 
 Finestres: rectangulars en vertical, excepte els finestrons. 
 - A la planta baixa, finestres amb llinda, brancals d'una peça 
i ampits llisos i ressortits; una de les llindes amb estilització 
conopial (variant D). Finestró quadrat amb esplandit cap a 
l'exterior.  
 - A la planta noble, finestra amb les brancalades d'una peça, 
l'ampit ressortit i motllurat i la llinda amb estilització 
conopial. 
 - Al porxo de dalt, finestrons quadrats amb brancalades fines 
d'una peça. 
 Altres elements: 
 Interiors: 
 Casal: 
 - Escala de tres trams a escaire, essent el primer tram de dos 
escalons d'arrencada. Graons motllurats a dues cares de pedra viva. 
Llit de l'escala paredat i enguixat. Barana de ferro.  
 - Porta interior d'accés al celler amb llinda d'una peça i 
brancals de dues peces, de pedra viva. 
 Celler:  
 - Dos grans arcs de mig punt i un arc d'ansa-paner a la meitat 
del primer arc. 
 Corral:  
 - Actualment ajardinat. 
 Hort: 
 - Sínia amb coll de pedra viva, de planta el líptica.  
 Estable: 
 - Pilar central de poca altària. Fust de secció octogonal. Base 
octogonal amb els cantons al fust bisellats. Capitell amb els 
cantons al fust bisellats. Tot de pedra viva. 
 Altres elements: 
 Casal: 
 - Aiguamans de marbre motllurat de tres peces de distint color 
al menjador. Escorredor de fornícula amb gran peça de pedra. 
Prestatges damunt mènsules. 
 Celler: 
 - Cinc botes congrenyades. Pou amb coll de pedra viva i arc 
apuntat que sosté la corriola. Dues aixetes. 
 
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 tots els 
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casals de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer i a més, forma un conjunt 
tipològic amb els edificis que tenen celler. L'estable forma 
conjunt amb tots els estables de Binissalem amb la tipologia de 
pilar central que sosté quatre voltes d'aresta. 
 B.- DINS L'EDIFICI: tot el conjunt forma una unitat. 
 
4.- JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 
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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 
laterals i frontal, canals, forma de la cisterna, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana.  
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 Els Malonda, una família d'origen notarial, es domiciliaren a 
Binissalem a principis del segle XVII. L'honor Francesc Malonda 
adquirí nombrós patrimoni a Binissalem, entre el qual hi havia el 
que serà el nucli de Can Malonda, adquirit el 1633. Des del 1840 
s'inicià la parcel lació i venda de les terres que envoltaven Can 
Malonda, les quals ocupaven un solar idoni per ser edificat i 
respondre a l'evident demanda de creixement urbanístic encetada a 
principis del segle XIX. Del que degué esser esplèndida mansió dels 
Malonda, en queda molt poc. El 1929 la casa ocupava 797 m2. Tota la 
planta baixa —celler, cups, entrada a la casa, etc— ha estat 
convertida en fàbrica per a la producció industrial de vi (Bodegas 
Ripoll). Fonts orals ens comunicaren que quan la casa va esser 
adquirida per Jaume Ripoll Isern, els hereus del qual són els 
actuals propietaris, l'actual pati presentava una paret alta que el 
tancava totalment al carrer. Era, idò, una clastra. 
 
2.- AUTORIA: 
 
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional amb reformes historicistes. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 El carrer allà on està ubicada la façana principal d'aquest 
conjunt, el de Pere Estruch, va des del carrer de la Rectoria fins 
al ferrocarril, essent també una perllongació del carrer de St. 
Vicent de Paül. És un dels carrers cèntrics i més transitats del 
poble, ja que a St. Vicenç de Paül hi ha ubicada l'entrada a 
l'escola de les monges de la Caritat, al local de la Llar dels 
Padrins, i l'entrada posterior a l'Ajuntament. El carrer de Pere 
Estruch és una de les vies allà on podem trobar una de la millor i 
més nombrosa mostra arquitectònica de Binissalem (Can Tiró de Ses 
Bolles, Cas Pellers, Can Marc, Cas Comte, Can Quel...), la qual ha 
estat inclosa en aquest catàleg. La façana posterior del conjunt 
s'obre al carrer de l'Estació. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Hereus de Jaume Ripoll Isern. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Els núm. 27 i 27a del carrer de Pere Estruch formen part, 
juntament amb el núm. 25 del mateix carrer del conjunt de l'antiga 
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Can Malonda. Organització dels elements: el conjunt s'obre a dos 
carrers. La planta baixa està ocupada per la zona d'accés 
ajardinada (centre), l'antiga garrofera, ara magatzem (esquerra), 
pel celler (dreta) i per romanalles de diferents dependències. Part 
del conjunt té planta baixa, part dues plantes i part tres. Les 
vivendes es situen al primer pis. La part del conjunt que afecta a 
aquesta fitxa és la part més gran i la que inclou al núm. 27 la 
zona d'accés ajardinada, el celler i romanalles de diverses 
dependències, i al núm. 27a vivendes. La planta és trapezoidal, de 
tres crugies, formada per diferents cossos i amb diverses cobertes 
(aiguavessos, terrat) i dues i tres plantes.  
 Façanes: la principal està formada per planta baixa i pis i és 
de carreus de pedra viva. El ràfec està format per una cornisa 
motllurada, canal de zinc, teula volada i balustrada de tancament 
de la coberta, en forma de terrat. Obertures: a la planta baixa 
s'obrin una finestra rectangular en vertical amb ampit ressortit i 
dos portals allindanats, un amb estilització conopial. Al pis 
s'obrin tres 
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finestres rectangulars en vertical amb ampit motllurat i una 
finestra balconera rectangular geminada. Brancalades i ampits de 
les obertures són de pedra viva. 
La façana posterior està formada, al cos principal, per planta 
baixa i dos pisos. A la planta baixa s'obri un portal allindanat de 
pedra viva i s'observa un petit cos afegit posteriorment que es 
perllonga en horitzontal cap a l'esquerra, donant pas a les 
dependències del celler. Obertures: al primer pis s'obrin cinc 
finestres rectangulars en vertical i al porxo cinc finestrons 
apaïsats. L'enllestit d'aquesta façana és d'aterracat, a la planta 
baixa de color gris i al pisos de color blanc; de color ocre és la 
franja entre els pisos i el marc de les obertures. El ràfec està 
format per una cornisa motllurada, canal de zinc i fila de teules. 
Aquest tram de façana del cos principal, concorda en estructura i 
enllestit amb una de les façanes que s'obren a la zona ajardinada. 
Ja s'ha esmentat que la façana es perllonga cap a l'esquerra i 
destaca un tram de pedra en verd, al qual s'obre una portassa d'arc 
rebaixat i tres finestrons rectangulars en vertical. 
 La zona d'accés ajardinada: s'hi accedeix des de diferents 
portals de l'edifici i des del carrer a través d'una barrera de 
ferro que s'obre a una paret de carreus de pedra viva, d'un metre 
d'alçada aproximadament, i rematada amb una reixa de ferro. De 
planta rectangular, queda delimitat per l'accés del carrer, així 
com per tres façanes de l'edifici. El trespol és de terra i grava i 
s'observen pasteres de pedra que contenen diversa vegetació: un pi, 
dos fassers, enredaderes... Adossats a les façanes hi ha dos colls 
de cisterna de lloses de pedra viva. De les façanes que s'obren a 
la zona d'accés ajardinada, la central es correspon amb la descrita 
com a posterior, només que aquesta a la planta baixa presenta 
carreus de pedra viva. Obertures: en aquesta planta s'obren una 
finestra rectangular en vertical i dos portals allindanats, un 
d'ells presenta estilització conopial i la base i els capitells de 
les brancalades estan motllurats. Al primer pis s'obren dues 
finestres rectangulars en vertical i al porxo dos finestrons 
rectangular en vertical. El ràfec està format per una cornisa 
motllurada, canal de zinc i fila de teules. La façana lateral dreta 
presenta dos cossos; el més interior consta de planta baixa i dos 
pisos. Obertures: a la planta baixa, de carreus de pedra viva, 
s'obren dues finestres rectangulars en vertical, una amb 
estilització conopial, i un portal rodó amb petits carcanyols i 
brancalades de dues peces, tot amb les brancalades de pedra viva. 
El ràfec està format per una cornisa motllurada, canal de zinc i 
fila de teules. El cos més exterior consta de planta baixa i pis. 
Obertures: a la planta baixa s'obre una finestra rectangular en 
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vertical, mentre que al pis s'observa una galeria historicista 
formada per dos arcs geminats, amb l'intradós de l'arc de mitja 
canya, de columneta central  i dues mitges columnes al lateral, amb 
els capitells i les bases motllurades, tot damunt una balustrada. 
El ràfec està format per cornisa motllurada, canal de zinc, fila de 
teules i balustrada de tancament de la coberta en forma de terrat. 
 Interiors: a la planta baixa romanalles de diferents 
dependències (magatzems, pallisses..) i antic celler. Aquest també 
és fa servir amb equipament actual i per tant ha sofert moltes 
modificacions. Destaquen a la primera crugia pilar de secció 
rectangular amb petit capitell motllurat que origina dos arcs 
rebaixats i paral lels a la façana. El mateix pilar serveix de 
recolzament a un dels dos arcs rebaixats que s'observen a escaire 
de la façana i a la segona crugia. Aquests dos 
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comparteixen un pilar central i un d'ells descansa a damunt d'una 
pilastra, ambdós suports presenten un petit capitell. Els quatre 
arcs esmentats així com els seus suports són de pedra viva. El 
trespol del celler és de ciment i presenta inclinació des de la 
façana posterior a la principal. S'observen quatre bótes 
congrenyades. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS: 
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar, celler, dependències 
auxiliars. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar, celler, dependències auxiliars. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983, R. D. 828/1983. 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 G. Martí, 1978: 74, 81 i 114; il l. 72. A. Pascual, 1997: 110, 
111; il l. 105. 
 
11.- OBSERVACIONS: 
 Vegeu fitxa 064b. 
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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 trapezoïdal. Tres crugies. Dues i tres 
plantes. Aiguavessos a distints vessants i terrat. 
 - Antiga clastra (ara zona d'entrada ajardinada): s'hi accedeix 
directament des del carrer. Antigament estava tancada per una paret 
alta (ara per un muret i una reixa). D'ella s'accedeix a les 
distintes dependències de l'edifici, el qual l'envolta per tres 
laterals. De planta rectangular. Dos colls de cisterna. 
 - Celler. 
 - Garrofera (actualment segregada i objecte de la fitxa 064b). 
 - Dependències auxiliars (romanalles de magatzems, 
pallisses...). 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Façana al carrer i part de 
les laterals a la clastra, de carreus vists de pedra viva. Doble 
arcada geminada paral lela a la clastra i carrer. Sostrat de bigues 
de fusta. Coberta de teula i terrat. 
 - Obertures dels murs de carreus, emmarcades en pedra viva.  
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional amb reformes historicistes. 
 - Façana a la clastra: façana d'entrada a la casa (a la dreta). 
Consta de dos cossos diferenciats, un de tres plantes i un altre 
(que dóna al carrer) de dues plantes. El segon i la planta baixa 
del primer són de carreus vists amb junta ampla i la resta amb un 
aterracat color de blanc. 
 - El ràfec és una cornisa motllurada de pedra i teula volada 
amb balustrada al terrat del cos que s'obri al carrer. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal rodó amb petits carcanyols. Tot de pedra viva. 
 Finestres: rectangulars en vertical, emmarcades en pedra viva 
les de la planta baixa, una d'elles amb estilització conopial. 
 - A la planta pis del cos del carrer: galeria historicista amb 
dos arcs geminats de columna central rodona i dues mitges columnes 
als laterals, sobre balustrada, amb capitells i base motllurada i 
intradós dels arcs de mitja canya. 
 - Façana frontal: de planta baixa i dos pisos. A la planta 
baixa és de carreus vists amb junta ampla. La resta és aterracat de 
color blanc. 
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 - El ràfec és una cornisa motllurada de pedra i teula volada. 
 Obertures:
 Portals: dos, allindanats, un d'ells amb llinda d'una peça i 
estilització conopial. Brancals d'una peça amb capitells i base 
motllurats. 
 Finestres: rectangulars en vertical. 
 - Façana al carrer: de planta baixa i pis. Murs de carreus amb 
junta ampla. 
 - El ràfec és una cornisa motllurada de pedra i teula volada 
amb balustrada. 
 Obertures:
 Portals: dos portals allindanats, un amb llinda amb 
estilització conopial. 
 Finestres: rectangulars en vertical, totes enmarcades en pedra 
viva. A la planta baixa amb l'ampit ressortit llis, i a la planta 
pis amb l'ampit ressortit i motllurat (variant A). 
 - Façana posterior: de planta baixa, pis i porxo. Aterracat de 
color gris a planta baixa i blanc a la resta. 
  - El ràfec és una cornisa motllurada, canal de zinc i fila de 
teules. 
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 Obertures:
 Portals: portal allindanat amb brancalades de pedra viva. 
 Finestres: rectangulars en vertical a excepció dels finestrons 
del porxo que són apaïsats.   
 Altres elements:  
 - Quatre bótes congrenyades al celler. 
 Interiors: 
 - Arcs i pilars de pedra viva, amb fusts d'una sola peça i 
capitells motllurats. 
 Antiga clastra: 
 - Ajardinada amb pi, fassers, enredaderes... 
 - Dos colls de cisterna de lloses 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 tipològic amb totes les 
cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer i a més, forma un conjunt 
tipològic amb els edificis que tenen celler. 
 B.- DINS L'EDIFICI: forma conjunt unitari amb l'edifici de la 
fitxa 064b.  
 
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 
laterals i frontal, canals, forma de les cisternes, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana. 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
 



CAN MALONDA (BODEGAS RIPOLL) 

 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 
 I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 

c. de Pere Estruch, núm. 25 
Prot.: A 

Ref. Cad.: 6635314 
Clau: 064b 

  CENTRE URBÀ DE BINISSALEM   
 
 

 
 
 
1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 Els Malonda, una família d'origen notarial, es domiciliaren a 
Binissalem a principi del segle XVII. L'honor Francesc Malonda 
adquirí nombrós patrimoni a Binissalem, entre el qual hi havia el 
que serà el nucli de Can Malonda, adquirit el 1633. Des del 1840 
s'inicià la parcel lació i venda de les terres que envoltaven Can 
Malonda, les quals ocupaven un solar idoni per ser edificat i 
respondre a l'evident demanda de creixement urbanístic encetada a 
principi del s. XIX. Del que degué esser esplèndida mansió dels 
Malonda, en queda molt poc. El 1929 la casa ocupava 797 m2. Tota la 
planta baixa —celler, cups, entrada a la casa, etc— ha estat 
convertida en fàbrica per a la producció industrial de vi (Bodegas 
Ripoll). Fonts orals ens comunicaren que quan la casa va esser 
adquirida per Jaume Ripoll Isern, els hereus del qual són els 
actuals propietaris, l'actual pati presentava una paret alta que el 
tancava totalment al carrer. Era, idò, una clastra. 
 
2.- AUTORIA: 
 
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional amb reformes historicistes. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 El carrer allà on està ubicada la façana principal d'aquest 
conjunt, el de Pere Estruch, va des del carrer de la Rectoria fins 
al ferrocarril, essent també una perllongació del carrer de St. 
Vicenç de Paül. És un dels carrers cèntrics i més transitats del 
poble, ja que a St. Vicenç de Paül hi ha ubicada l'entrada a 
l'escola de les monges de la Caritat, al local de la Llar dels 
Padrins, i l'entrada posterior a l'Ajuntament. El carrer de Pere 
Estruch és una de les vies allà on podem trobar una de la millor i 
més nombrosa mostra arquitectònica de Binissalem (Can Tiró de Ses 
Bolles, Cas Pellers, Can Marc, Cas Comte, Can Quel...), la qual ha 
estat inclosa en aquest catàleg. La façana posterior del conjunt 
s'obri al carrer de l'Estació. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Bodegas Ripoll, S.A. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 El núm. 25 del carrer de Pere Estruch forma part, juntament amb 
els núm. 27 i 27a del mateix carrer, del conjunt de l'antiga Can 
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Malonda. Organització dels elements: el conjunt s'obre a dos 
carrers. La planta baixa està ocupada per la zona d'accés 
ajardinada (centre), l'antiga garrofera, ara magatzem (esquerra), 
pel celler (dreta) i per romanalles de diferents dependències. Part 
del conjunt té planta baixa, part dues plantes i part tres. Les 
vivendes es situen al primer pis.  La part que afecta a aquesta 
fitxa és, segons informació oral, una antiga garrofera i es 
comunica amb la resta del conjunt lateralment, a través de la zona 
ajardinada d'accés, i també posteriorment. La construcció és de 
planta trapezoïdal, dues crugies i té part de la coberta en forma 
de terrat.  
 Façanes: en té dues, una que s'obri al carrer de Pere Estruch i 
l'altre, lateral, s'obre a la zona d'accés ajardinada. Aquestes són 
de carreus de pedra viva. Obertures: a la façana del carrer s'obrin 
un portal allindanat amb quatre escalons i una finestra rectangular 
en vertical amb les brancalades de pedra viva. Per damunt de les 
obertures es perllonga el mur de la façana conformant la 
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protecció del terrat que forma la coberta de la construcció. A la 
façana de la zona d'accés ajardinada s'obrin una portal allindanat 
central amb brancals de dues peces, llinda d'una sola i escaló i 
dues finestres rectangulars en vertical amb l'ampit enrasat. Les 
brancalades d'aquesta façana són de pedra viva. 
 Interiors: de la planta trapezoïdal que hem citat destaca una 
part d'ella formada per una peça de planta quasi rectangular. La 
coberta està formada per sis trams de voltes per aresta rebaixada, 
estructurades a partir de dos pilars, de secció quadrangular i 
petit capitell rectangular que sobresurt, al centre, i dotze 
pilastres encastades a la paret. Del capitell dels pilars i 
pilastres, i reforçant les voltes, sorgeixen arcs perpanys. El 
material de la coberta, pilars i pilastres, i parets és el marès, 
però hi ha un sòcol i la base dels pilars i pilastres que és de 
pedra viva. Del mateix material són les lloses que formen el 
trespol. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: segons fonts orals ha estat una garrofera. 
 B.- ACTUAL: magatzem. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983, R. D. 828/1983. 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
  G. Martí, 1978: 74, 81 i 114; il l. 72. A. Pascual, 1997: 
110,111; il l. 105. 
 
11.- OBSERVACIONS:  
  Vegeu fitxa 064a. 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques: 
 - Forma part d'un conjunt que compta amb casa, celler, 
garrofera i dependències auxiliars (vegeu fitxa 64a). 
 - Garrofera (ara en desús). Planta trapezoïdal. Dues crugies. 
Part de la coberta és terrat. Dóna al carrer i a la clastra (ara 
jardí). 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de carreus vists de pedra viva. Voltes 
d'aresta amb arcs perpanys sobre dos pilars centrals i dotze 
pilastres encastades als murs laterals, tot de marès a excepció de 
les bases. Coberta en part de terrat.  
 - Edificació de murs de carreus de pedra viva vista amb junta 
ampla que esdevé més fina quan conforma la barana del terrat. 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional amb reformes historicistes. 
 Obertures:
 - Façana del carrer: 
  - Portal allindanat amb llinda d'una sola peça de pedra 
viva a sobre de l'actual. Emmarca quatre escalons. 
 Finestres: finestra rectangular en vertical amb les brancalades 
de vàries peces de pedra viva. Ampit enrasat (variant C). 
 Interiors: 
 - Pilars de secció quadrada. Capitells quadrats poc ressortits. 
 - Sòcol a tot l'interior de pedra viva. 
 - Trespol de lloses 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 conjunt unitari amb l'edifici de la 
fitxa 064a. 
 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 
laterals i frontal, canals, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - Portal actualment emmarcat per una franja fina de lloses de 
pedra viva. 
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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 tradicional. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 El carrer on està ubicada, c. de Pere Estruch, va des del c. de 
la Rectoria fins al ferrocarril, essent també una perllongació del 
c. de St. Vicenç de Paül. És un dels carrers cèntrics i més 
transitats del poble, ja que a St.Vicenç de Paül hi ha ubicada 
l'entrada a l'escola de les monges de la Caritat, al local de la 
Llar dels Padrins, i l'entrada posterior a l'Ajuntament. Pere 
Estruch és una de les vies allà on podem trobar una de la millor i 
més nombrosa mostra arquitectònica de Binissalem (Can Tiró de Ses 
Bolles, Can Marc, Cas Comte, Can Quel...), la qual ha estat inclosa 
en aquest catàleg.  
 
5.- PROPIETAT: 
 Margalida Martí Villalonga. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Casa i corral. La casa, de planta rectangular, està entre 
mitgeres i ressortida pel lateral dret. Té planta baixa i pis, i 
coberta inclinada de teula cap a la façana. 
 Façana: és de carreus per filades de pedra viva i del mateix 
material són les brancalades de les obertures, així com la cornisa. 
Les obertures es distribueixen a la planta baixa en dues finestres 
rectangulars en verticals amb ampit ressortit, i dos portals, un 
d'ansa-paner i l'altre rodó; el rodó té escaló, carcanyols, 
rebranques d'una sola peça, i les dovelles coixí molt amples. Al 
pis trobam dues finestres rectangulars en verticals amb ampit 
motllurat i estilització conopial a la llinda, situades a sobre 
dels portals de la planta. El ràfec està format per una cornisa 
motllurada de mitja canya, una canal de zinc i teula volada. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
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 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983, R. D. 828/1983. 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
11.- OBSERVACIONS: 
 Aquesta fitxa contempla la protecció de la façana exterior. Els 
interiors no han estat visitats. El propietari esmentat és el que 
figura a la fitxa cadastral. 



CAN CANTÓ-MANEGUÍ 

 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 
 I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 

c. de Pere Estruch, núm. 21 
Prot.: B 

Ref. Cad.: 6635316 
Clau: 065 

  CENTRE URBÀ DE BINISSALEM   
 
 

 
 
 
2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques: 
 - Casa de planta rectangular, de dues crugies, dues plantes, 
dos aiguavessos amb vessant cap als frontis i entre mitgeres. 
 - Corral a la part posterior. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Façana de carreus vists de 
pedra i coberta de teula. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva.  
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional. 
 Frontis: 
 - Façana: composició austera, quasi simètrica. Paredats de 
carreus amb junta ampla. 
 - El ràfec és una cornisa de pedra amb motllura de mitja canya 
i teula volada. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal: rodó amb carcanyols. Brancals d'una sola 
peça. Dovelles d'amplària pogressiva de la clau a l'inici. Tot de 
pedra viva. 
 - Portal auxiliar: d'ansa-paner. Brancalades de pedra viva. 
 Finestres: rectangulars en vertical. 
 - A la planta baixa: llinda i brancals de dues peces, ampit 
llis i ressortit (variant D), de pedra viva. 
 - A la planta pis: llinda d'una peça amb mòssa d'estilització 
conopial. Ampit motllurat de modilló (variant A), 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 totes les 
cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer. 
 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, 
canals,etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana. 
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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 tradicional. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 El carrer on està ubicada aquesta casa, c. de Pere Estruch, va 
des del c. de la Rectoria fins al ferrocarril, essent també una 
perllongació del c. de St. Vicenç de Paül. És un dels carrers 
cèntrics i més transitats del poble, ja que a St. Vicenç de Paül hi 
ha ubicada l'entrada a l'escola de les monges de la Caritat, al 
local de la Llar dels Padrins, i l'entrada posterior a 
l'Ajuntament. Pere Estruch és una de les vies allà on podem trobar 
una de la millor i més nombrosa mostra arquitectònica de Binissalem 
(Can Tiró de Ses Bolles, Can Malonda, Can Marc, Cas Comte, Can 
Quel...), la qual ha estat inclosa en aquest catàleg. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Margalida López Blanch. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Casa i corral. La casa està alineada respecte de les cases 
veïnes, encara que el carrer no és recte, i està entre mitgeres. La 
planta és rectangular en profunditat, té dues crugies, planta baixa 
i pis, i coberta de teula. 
 Façana: és de pedra en verd amb la junta reficada. Les 
obertures estan formades a la planta baixa per portal rodó amb 
escaló, petits carcanyols, rebranques de carreus i dovelles 
estretes i amb molt de regràs; a l'esquerra, finestra rectangular 
en vertical. Al pis, dos finestrons rectangulars situats a sobre de 
les obertures de la planta baixa. Les brancalades de les quatre 
obertures són de pedra viva, encara que les del lateral esquerra 
estan refetes recentment. El ràfec està format per cornisa, canal 
de zinc i teula volada. 
   
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
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 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar.  
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983, R. D. 828/1983. 
  
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ:  
 
11.- OBSERVACIONS: 
  Aquesta fitxa contempla la protecció de la façana exterior. 
Els interiors no han estat visitats. Actualment està en reformes. 
El propietari esmentat 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 de planta rectangular en profunditat, dues crugies, dues 
plantes, dos aiguavessos amb vessant cap als frontis. Entre 
mitgeres. 
 - Corral a la part posterior. 
 Constructives:
 - Edifici de murs de pedra i terra. Façana de pedra en verd de 
junta reficada. Coberta de teula. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva. 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional. 
 Façana:
 - Composició austera, quasi simètrica, amb eixos verticals de 
les obertures.  
 - El ràfec és una cornisa i teula volada. 
 Obertures:
 - Portal principal: rodó amb carcanyols, brancalades de 
carreuó, dovellam amb molt de regràs i dovelles petites de dimensió 
progressiva de la clau a l'inici. 
 - Finestres: rectangulars en vertical. 
 - Finestrons: a la planta pis. Emmarcat en peces de pedra viva 
i ampit motllurat. 
 Altres elements:  
  
2.- ELEMENTS A SALVAGUARDAR: 
 Tots els qui li donen el seu valor tipològic i estilístic. 
 
3.- CONDICIONS D'UNITARIETAT: 
 
 A.- AMB L'ENTORN:forma un conjunt tipològic amb totes les cases 
de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer.  
 B.- DINS L'EDIFICI:  
 
4.- JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 
 Si es compleix tot l'anterior, no cal. 
 
5.- CONDICIONS DE DIGNITAT A L'EXECUCIÓ: 
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 El sistema constructiu, els materials d'execució i l'execució 
en sí, determinen en gran mida el tipus. És molt important en 
qualsevol intervenció es realitzi: 
 - amb els mateixos materials. 
 - amb les mateixes tècniques. 
 - amb la mateixa dignitat d'execució. 
 - amb els estils dels detalls construtius: acabats de coberta, 
laterals i frontals, canals, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - Elements distorsionants:  
  - el tractament donat a la rehabilitació del parament de la 
façana reenfonsant les juntes de les pedres, així com a les juntes 
del dovellam del portal, distorsionen la tipologia constructiva de 
l'edifici, de tal manera que és dubtosa la seva inclusió dins 
aquest catàleg. 
  - cablejat de servei que passa per enmig de la façana. 
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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 seva història més antiga està vinculada als Ramon d'Aiamans, 
originaris de Lloseta, on tenien la possessió de Son Ramon des del 
segle XVI. Membres de la mà major, ocuparen càrrecs importants en 
el govern municipal i alguns foren batles de la Cúria del comtat 
d'Aiamans. Sembla que varen adquirir la casa en la primera meitat 
del segle XVII, conservant-la fins a final del s. XVIII, quan va 
esser adquirida per la família Terrassa `Garrover'. En el darrer 
quart del segle XIX, Can Garrover fou comprat per una família 
italiana, els Saggese, que eren calderers i s'especialitzaren en la 
fabricació d'alambins de coure. Foren coneguts amb el malnom 
"Pellers", que s'estengué a la casa. El 1942 els germans Antoni, 
Miquel, Joan i Llorenç Amengual la compraren per instal lar-hi una 
fàbrica de calçat.  
 
2.- AUTORIA: 
 
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional, s. XVIII-XIX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 El carrer on està ubicada, c. de Pere Estruch, va des del c. de 
la Rectoria fins al ferrocarril, essent també una perllongació del 
carrer St. Vicenç de Paül. És un dels carrers cèntrics i més 
transitats del poble, ja que a St. Vicenç de Paül hi ha ubicada 
l'entrada a l'escola de les monges de la Caritat, al local de la 
Llar dels Padrins, i l'entrada posterior a l'Ajuntament. Pere 
Estruch és una de les vies allà on podem trobar una de la millor i 
més nombrosa mostra arquitectònica de Binissalem (Can Tiró de Ses 
Bolles, Can Malonda, Can Marc, Cas Comte, Can Quel...), la qual ha 
estat inclosa en aquest catàleg. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Lantana Capital S.A. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Casa i corral, pràcticament alineada i entre mitgeres. La 
planta és poligonal i té planta baixa i pis, dues crugies i coberta 
de teula inclinada.  
 Façana: és de carreus per filades de pedra viva. Totes les 
brancalades són del mateix material, tret de la part superior de 
l'arc d'ansa-paner de la planta baixa. La cornisa és de pedra 
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maressenca. El parament de la part esquerra de la façana no 
presenta exactament la mateixa disposició del de la resta. 
Obertures: a la planta baixa s'obren dos portals, un d'arc rodó amb 
dovelles amples i carcanyols, i l'altre d'ansa-paner amb 
escopidors; també s'hi obren tres finestres rectangulars en 
vertical d'ampit ressortit, així com dos finestrons, un arran de 
terra i l'altre al nivell de finestra, tapiats i amb esplandit cap 
a l'exterior. Al pis s'obren quatre finestres quadrades d'ampits 
motllurats amb estilització conopial, i una finestra balconera. Les 
obertures del pis estan situades a sobre de les grans de la planta. 
El ràfec està format per cornisa composta (en part de mitja canya i 
en part llisa), una filada de caps de teules girades, canals de 
zinc i teula volada. 
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7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS: l'estat de conservació del seu 
interior és irregular a causa de les transformacions sofertes per 
adequar-la a la indústria que albergà durant dècades. 
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar i producció vinícola. 
 B.- ACTUAL: actualment està en obres. Ha servit com a local per 
a fàbrica de calçats —Calzados Amengual— en funcionament fins fa 
unes dècades. Pròximament serà seu d'empreses relacionades amb les 
telecomunicacions i la creativitat digital. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983, R. D. 828/1983. 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
   "Brisas", núm. 705: 18-21; il l 19 i 21. A. Pascual, 1997: 
104, 106; il l. 106. 
 
11.- OBSERVACIONS: 
  Aquesta fitxa contempla la protecció de la façana exterior. 
Cal fer constar que fins fa poc temps ha existit un celler, els 
elements del qual han desaparegut, però queden vestigis de 
l'edifici.  

 

Catàleg 2000 Realització   A.R.C.A. 



CAS PELLERS 

 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 

c. de Pere Estruch, núm. 9 
Prot.: B 

Ref. Cad.: 6635322 
Clau: 067  I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 

  CENTRE URBÀ DE BINISSALEM   
 
 

 
 
 
2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques: 
 - Casa de planta poligonal, dues crugies, dues plantes, dos 
aiguavessos amb vessant cap als frontis. Entre mitgeres. 
 - Corral a la part posterior. 
 Costructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Façana de carreus vists de 
pedra. Coberta de teula. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva. 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, s. XVIII-XIX. 
 Façana: composició austera, simètrica i amb eixos verticals de 
les obertures. Paredat de carreus amb junta ampla. 
 - El ràfec és una cornisa motllurada de mitja canya de marès i 
teula volada 
 Obertures: 
  Portals: 
  - Portal principal: rodó amb carcanyols. Brancalades de dues 
peces. 
  - Portal auxiliar: d'ansa-paner amb escopidors. 
  Finestres: rectangulars en vertical. 
  - A la planta baixa:  
  - Finestres: llinda i brancals d'una peça, ampit d'una peça 
llis i ressortit (variant D). 
  - Finestrons: amb esplandit cap a l'exterior. 
  - A la planta pis: 
  - Finestra balconera: llinda i brancals. 
  - Finestres: llinda amb estilització conopial. Brancalades 
d'una peça, l'ampit motllurat de modilló (variant A). 
 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 totes les 
cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer i amb els edificis que 
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tenen celler. 
 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. 
 - amb la mateixa dignitat d'execució. 
 - amb els estils dels detalls constructius: acabats de coberta 
laterals i frontal, canals, etc. 
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6.- OBSERVACIONS: 
 - Queden vestigis d'un celler. 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana. 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 Unes notes de l'arxiu particular del catedràtic Gabriel Llabrés 
asseguren que aquesta casa fou edificada pel canonge Agustí Pol a 
final del s. XVI, però malauradament no hi ha referències 
documentals que puguin corroborar aquesta afirmació. Durant part 
dels s. XVIII i XIX, la casa es conegué com Can Bissó. A la segona 
meitat del s. XIX degué passar a la família Ponç `Tiró', encara que 
no hi ha documentació concreta sobre el traspàs de la propietat. La 
façana és l'element arquitectònic més emblemàtic d'aquesta 
edificació que, acaba de sofrir una profunda reforma. La casa ha 
perdut uns metres a causa de la perllongació del carrer de la 
Rectoria, encara que no ha afectat a la façana. L'habitatge, però, 
ha passat d'esser un edifici entre mitgeres a esser un edifici que 
fa cantó i, per tant, presenta una nova façana lateral. 
 
2.- AUTORIA: 
 
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional amb ressò manierista. S. XVII-XIX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 El carrer de Pere Estruch, on està ubicada aquesta casa, va des 
del carrer de la Rectoria fins al ferrocarril, essent també una 
perllongació del carrer de St. Vicenç de Paül. És un dels carrers 
més cèntrics i més transitats del poble, ja que al de St. Vicenç de 
Paül hi ha ubicada l'entrada a l'escola de les monges de la 
Caritat, al local de la Tercera Edat, i l'entrada posterior a 
l'Ajuntament. El carrer de Pere Estruch és una de les vies allà on 
podem trobar una de la millor i més nombrosa mostra arquitectònica 
de Binissalem (Cas Pellers, Can Malonda, Can Marc, Cas Comte, Can 
Quel...), la qual ha estat inclosa en aquest catàleg. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Catalina Nadal Reus. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Casal i antic corral. El casal fa cantó, té quatre vessants i 
quatre crugies i planta baixa, pis i porxo en el seu cos principal, 
així com ràfec format per cornisa motllurada, canal de zinc i teula 
volada. És de planta trapezoidal. 
 Façana principal: l'enllestit és de carreus i de carreus 
escairats a la cantonera, de pedra viva. Del mateix material són 
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les brancalades de totes les obertures, així com una franja 
motllurada, a manera de cornisa que separa el pis del porxo. Les 
obertures es distribueixen en nombre de tres a cada planta. A la 
planta baixa, dues finestres rectangulars en vertical, amb ampit 
ressortit i portal rodó. Aquest presenta dovelles encoixinades i de 
diferent regràs, i carcanyols formats per peces rectangulars, 
semblants a les dovelles, també encoixinades. Al primer pis, tres 
finestres rectangulars en vertical amb brancalades motllurades i 
decorades; les rebranques ressortides i amb decoració d'elements 
geomètrics; la llinda motllurada i rematada per un petit frontó 
triangular i amb una bolla a cada un dels vèrtex. Al porxo, tres 
finestres més petites que les del pis i gairebé quadrades, la 
central amb la llinda motllurada i les laterals amb les brancalades 
arrodonides i decoració vegetal, no idèntica, a la llinda. 
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 Interiors: la distribució de la planta es correspon a la 
tipologia C; destaquem la planta baixa del cos principal i 
concretament la zona d'entrada. Es conserva la part de l'antic 
trespol que era de lloses de pedra viva. L'enllestit de les parets 
és, en uns casos l'aterracat, en els altres, la pedra en verd. 
Espai en forma de J, presenta un primer tram ocupant l'ample de la 
façana, de dues crugies, i un altre tram més llarg, seguint l'eix 
des de la porta d'entrada a la zona posterior de tres crugies. En 
total, idò, quatre crugies, ja que la d'entrada forma intersecció 
entre els dos trams. Una pilastra composta, de base en forma de 
creu és l'eix de la coberta de tres d'aquestes crugies, el centre 
des del qual s'originen tres trams de volta per aresta rebaixada. 
Voltes que es sustenten per la pilastra esmentada, per tres més de 
base rectangular, totes quatre amb base i dintell motllurat, i per 
tres arcs perpanys, els quals sobresurten de l'interior de la 
volta, servint-li de reforç i recolzats a la pilastra composta i a 
dues de les altres. Les voltes i els arcs perpanys són de marès, i 
les pilastres, de pedra viva. La darrera crugia des de la porta 
d'entrada s'origina a partir d'un arc d'ansa-paner de pedra viva i 
la coberta és plana, amb llenyams a escaire de la façana. En 
aquesta darrera crugia s'observa una escala de dos trams a escaire 
adossada, d'escalons de pedra viva motllurats i amb arrambador de 
ferro. A diferents llocs s'observen tres colls de cisterna i una 
pica, tot de pedra viva.  
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS: restaurada fa uns cinc anys aproximadament. 
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS: 
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983 segons R. D. 828/1983. 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
  G. Martí, 1978: il l.104. 1989: il l. 150. A. Pascual, 1997: 
102-104; il l. 105. 
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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:
 - Casal de planta trapezoïdal, quatre crugies, tres plantes, 
quatre aiguavessos amb vessant cap als frontis. Fa cantonada. 
 - Corral a la part posterior de la casa. 
 Constructives:
 - Edifici de murs de pedra i terra. Façana de carreus vists de 
pedra viva. Coberta de teula. 
 - Volta d'aresta rebaixada a la zona d'entrada. Sostre de 
bigues de fusta a escaire de la façana. 
 - Trespol de lloses de pedra viva a l'entrada. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva. 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional amb ressò manierista. S. XVII-XIX. 
 Façanes:
 - Façana principal: composició quasi simètrica i amb eixos 
verticals de les obertures tret del portal principal. Paredat de 
carreus vists, escairats a la cantonada, amb junta estreta. Franja 
motllurada o cornisa a nivell dels ampits del porxo. 
 - Façana lateral: paredat pintat de blanc. Sòcol de carreus de 
pedra viva. Cornisa motllurada a nivell dels ampits de planta 
porxo. Cantonada de carreus escairats. 
 - El ràfec és una cornisa de volada de pedra motllurada i teula 
vodada. 
 Obertures:
 - Portals: portal principal rodó amb carcanyol i brancalades de 
carreus imitant les dovelles encoixinades de diferent regràs. Tot 
de pedra viva. Motllura de pedra viva envoltant tot el conjunt. 
 - Finestres: rectangulars en vertical. 
  - A la planta baixa: finestres llargueres amb llinda, 
brancalades d'una peça, ampit llis ressortit (variant D) a ambdós 
costats del portal principal. 
  - A planta pis: finestres amb llinda ressortida, petit 
frontó triangular amb una bolla a cada vèrtex i brancals amb la 
part inferior més ressortida, tot motllurat amb motius geomètrics. 
Ampit motllurat amb els extrems més destacats. Tot de pedra viva. 
  - A la planta porxo:  
   - Finestró central: llinda motllurada ressortida, 
brancals amb la part inferior ressortida, l'ampit és la cornisa 
motllurada de la façana.  
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   - Finestrons: llinda i brancals motllurats arrodonits i 
amb decoració vegetal. L'ampit és la cornisa motllurada de la 
façana. 
 Interiors: 
 - Volta d'aresta de marès sobre pilastres amb capitells 
motllurats i base motllurada, de pedra viva. Una de les pilastres 
té base en forma de creu i és l'eix de coberta de tres de les 
crugies. 
 - Arc intermedi entre la tercera i quarta crugia: arc d'ansa-
paner de pedra viva. 
 - A la quarta crugia escala de dos trams a escaire adossada, 
graons de pedra viva motllurats, passamà de ferro. 
 - Tres colls de cisterna i una pica, tot de pedra viva.  
 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 tots els 
casals de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer. 
 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 
laterals i frontal, canals, forma de les cisternes, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa per 
enmig de la façana. 
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 Pareix esser que l'edifici i solar que ens ocupen van poder 
albergar des de 1415 i durant algun temps l'anomenat Celler del Rei 
(el 1520 ja no existia com a tal), però això només és una hipòtesi. 
Actualment, a la façana de l'edifici podem llegir "Escuela pública 
de niños 1865", encara que aquesta és la data d'una important 
reforma, ja que l'escola hi estava ubicada des de molts d'anys 
enrere. Durant alguns anys del s. XX va esser la seu de l'escola de 
nines. 
 
2.- AUTORIA: 
 
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA:  
 Façana d'inspiració neoclàssica. Principis del s. XIX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 El carrer del Celler del Rei uneix una de les artèries 
històriques del poble, el carrer de Pere Estruch amb carrers oberts 
recentment, com la perllongació del carrer de la Rectoria, el 
carrer de Ramon Morey, o el carrer de Joan Josep Amengual. 
Destaquem la importància del carrer de Pere Estruch com a via 
principal i com a via de molta circulació, així com per la qualitat 
de l'arquitectura que aquí se situa i que s'ha incorporat en aquest 
catàleg: Can Tiró de Ses Bolles, Cas Pellers, Can Malonda, Can 
Marilla... 
 
5.- PROPIETAT: 
 Ajuntament de Binissalem. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Edifici aïllat amb un espai ajardinat a la zona d'accés i antic 
corral posterior. 
 S'hi accedeix per una barrera de ferro que s'obri en una paret 
de carreus de pedra viva i part de pedra en verd. L'espai ajardinat 
a la zona d'accés només és un espai de pas amb certa vegetació 
(fasser...). Des de l'entrada i per un passadís cimentat s'accedeix 
a l'edifici i a la part posterior, antic corral. En aquesta zona 
s'ubiquen les pistes de petanca i al fons s'observa un coll de pou. 
Tot queda envoltat per una paret de pedra en verd. 
 Edifici: construcció de planta rectangular de planta baixa, pis 
i porxo. Presenta coberta a dues vessants cap a les façanes 
laterals i creixement en horitzontal del pis cap a la dreta, 

 

Catàleg 2000 Realització   A.R.C.A. 



 

Catàleg 2000 Realització   A.R.C.A. 

sobresortint del cos de l'edifici. A la façana principal, la planta 
baixa, pis i porxo queden ben delimitats pel tractament de 
l'enllestit. Hi observam tres obertures: a la planta baixa, portal 
allindanat, amb gran rectangle per al rètol sobre la llinda, amb 
petita volada; al pis, finestra d'arc rodó i al porxo, finestró 
d'arc rodó. L'enllestit general de la façana és d'aterracat ocre, 
encara que hi té una gran presència la pedra viva, en forma de 
lloses al sòcol, i en forma de peces rectangulars que sobresurten 
del plànol de la façana a: brancalades del portal de la planta 
baixa, cantoneres de l'edifici, línia del frontó triangular que es 
forma al capcer i bandes paral leles horitzontals (la franja d'enmig 
és d'aterracat) que separen la planta baixa del pis. L'interior a 
la planta baixa s'estructura en un sol espai, unitari i rectangular 
amb una finestra que s'obri al pati posterior. S'accedeix a 
l'interior dels pisos superiors des d'una escala que queda situada 
a l'exterior de la planta baixa, per sota del creixement 
horitzontal del pis cap a la dreta. També per sota d'aquest espai 
s'accedeix al pati posterior. 
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7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: escola. 
 B.- ACTUAL: Club Petanca Binissalem. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983, R. D. 828/1983.  
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 G. Martí, 1978: 151, 203; il l. 169. 
 
11.- OBSERVACIONS: 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques:  
 - Edifici-escola de planta rectangular. Tres plantes. Té dos 
aiguavessos amb vessant cap a les façanes laterals. Està aïllat. 
 - Zona d'accés ajardinada. 
 - Corral (ara pati). 
 Constructives: 
 - Edifici de murs amb aterracat a sobre de calç. Coberta de 
teula. 
 - Antic corral amb coll de pou. 
 Característiques estilístiques bàsiques: façana d'inspiració 
neoclàssica. Principis del s.XIX. 
 Frontis: 
 - Edifici de façanes aterracades de calç en color ocre, amb 
eixos verticals a les obertures (una per planta). La tercera 
planta, amansardada té l'aterracat color blanc i està emmarcada per 
un frontó amb motllures ressortides. 
 - El ràfec és una cornisa i teula volada. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal: allindanat amb el rètol de l'escola a 
damunt, dins un marc rectangular de pedra, amb petita volada damunt 
el conjunt. Brancals de diverses peces. 
 Finestres: rectangulars en vertical. 
 - A la planta pis: finestra d'arc rodó emmarcada amb 
l'aterracat de color blanc. 
 - A la planta porxo: finestró d'arc rodó emmarcat amb aterracat 
de color ocre. 
 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 en 
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 
laterals i frontal, canals, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES:  
 El nucli estructural d'aquesta casa es remunta al segle XVII. 
Durant gairebé un segle fou el casal de més alta estimació del 
poble, tant per la seva qualitat com per ser el centre de 
l'activitat agrícola de les terres que la família posseïa a la 
comarca. Avui, després de la venda de les terres i de diverses 
remodelacions, especialment durant els segles XIX i XX, constitueix 
un element residual, en extensió, d'un dels conjunts més vast i 
significatiu del poble. 
  
2.- AUTORIA: 
  
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA:  
 Arquitectura tradicional, s. XVII-XIX. Columnes del pati s. 
XVIII. Reformes del s. XX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT:  
 Situat en un carrer entre d'altres edificacions de la 
importància de Cal General Morante, Can Maiol o Ca n'Enric Sureda, 
destaca per l'extensió del seu frontis que imprimeix al mateix 
carrer un caràcter peculiar. 
  
5.- PROPIETAT:  
 M. Reynés Moya i altres. 
 
6.- DESCRIPCIÓ:  
 Conjunt format per casal, pati, jardí i hort. Organització dels 
elements: la parcel la té una forma gairebé pentagonal amb el caire 
de l'extrem dret del frontis esquinçat. Es tracta d'un conjunt 
atípic per reunir característiques més pròpies de casal ciutadà que 
d'altres de similar categoria dins Binissalem. Compta amb un pati 
que aglutinava les funcions emblemàtica i de corral, conservant 
encara la primera d'elles. Encara que es tracta d'un element 
juxtaposat, actua com a articulador dels altres elements del 
conjunt del qual constitueix l'entrada. El casal està conformat per 
dues cases amb accés diferenciat assenyalades amb els núm. 22 i 24, 
si bé mantenen una façana unificada. Són objecte d'aquesta fitxa la 
part del casal assenyalat amb el núm. 24 amb els elements que 
l'integren i el frontis comú amb la resta de la parcel la. El casal, 
situat entre mitgeres, compta amb planta baixa, planta noble i 
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porxo de dalt, dues crugies i dos aiguavessos. 
 Façana: de carreus vists amb junta ampla, és capcimada per 
cornisa en forma de motllura i filada de caps de teula girats i 
teula volada. Presenta així mateix un significatiu predomini del 
massís sobre les obertures, aquestes amb disposició regular. 
Obertures: tots els elements de les obertures són de pedra viva amb 
obrat llis. A la planta baixa observam portal principal, dos 
accessos a banda i banda, portassa comercial de recent obertura i 
quatre finestres amb la proporció mallorquina rectangular en 
vertical. El portal principal compta amb carcanyol; sobre 
brancalades de vàries peces es recolza un arc rodó amb bastant de 
regràs i amplària de les dovelles progressiva des de la clau a 
l'inici. Portam de posts carejades. Els dos accessos restants són 
allindanats amb llinda i brancals d'una peça. Portassa emmarcada 
amb lloses estretes. Les quatre finestres amb la proporció 
mallorquina rectangular en vertical presenten elements d'una peça i 
ampit ressortit. A la planta noble s'observen porta balconera amb 
balcó barroc i sis finestres. A la porta balconera, dos brancals 
sostenen una llinda amb mòssa conopial. Brancal i llinda tenen el 
seu caire bisellat. Volada motllurada amb barana de ferro forjat. 
Les sis finestres són idèntiques: brancals d'una peça sostenen una 
llinda amb mòssa conopial. Els seus caires són bisellats. A 
l'altura 



ANTIGA CAN GARRIGA 

 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 
 I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 

(Can Torró) 
c. de S.Vicenç de Paül, núm. 

22-24 
Prot.: A 

Ref. Cad.: 6734102  CENTRE URBÀ DE BINISSALEM  Clau: 070 
 
 

 
 
 
 
del porxo de dalt sols apareixen tres finestrons a l'extrem 
esquerra de la façana. 
 Pati: des del portal principal s'accedeix a un pas d'entrada de 
trespol codolat amb faixes romboidals i cobert per volta per 
aresta. Des d'allà i per baix d'un arc escarser de pedra viva 
entram a un pati descobert quadrangular i ajardinat de trespol 
emmacat i amb faixes també romboidals del qual destacarem els 
següents elements: A la dreta de l'entrada dos arcs d'ansa-paner: 
sobre columnes del s. XVIII adosades amb plint i basament i 
capitells en jònic angular, es recolzen dos arcs amb intradós 
recorreguts per modilló. El primer arc dóna accés a una escala de 
dos trams a escaire amb escalons de pedra motllurats cap al frontal 
i sobre el llit, de majors proporcions i llis el d'arrencada. 
Barana de ferro forjat i poms de llautó. El segon arc dóna pas a 
una pèrgola sobre columnes de base quadrada i secció octogonal 
sobre un banc seguit i situada entre la façana posterior del casal 
i el jardí. Un tercer arc, escarser, de brancals conformats a 
partir de dues peces de pedra viva de bones proporcions, se situa 
enfront de l'entrada i s'obre sobre un mur de separació de l'hort. 
Coll de cisterna quadrangular de pedra i amb motllura al peu i a 
l'ampit, amb pica adossada i travesser de la corriola de ferro 
forjat capcimat per floró estilitzat. 
 Interiors: a la planta baixa es conserva una sala menjador amb 
finestrals ogivals d'estil neogòtic i decoració pictòrica situada 
en ovals a la banda alta dels murs que s'estén a un passadís 
adossat. La planta noble manté la distribució tradicional i algunes 
cambres originals com una alcova de gust barroc. 
 Jardí: amb bancs i caminals de traça geomètrica. 
 Hort: recorregut per un caminal entre bancs seguits i amb 
entrada precedida per petita pèrgola sobre columnes octogonals 
descansant sobre un banc també seguit. 
   
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS: reformes estructurals en el segle XIX que 
provocaren la desaparició del celler, la remodelació de la planta 
baixa del casal amb el núm. 24 i, recentment, la segregació en una 
vivenda a part al núm. 22.  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS: la portassa comercial situada a la 
planta baixa del frontis. 
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
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9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983 segons R. D. 828/1983. 
  
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 A. Pascual, 1997: 99-102; il l. 3, 39, 100. 
 
11.- OBSERVACIONS: aquesta casa és coneguda actualment com Can 
Torró. 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques: conjunt format per: 
 - Casal de planta rectangular, de dues crugies, tres plantes i 
dos aiguavessos amb vessant cap al frontis. Entre mitgeres. 
 - Pati amb cisterna d'accés pel pas d'entrada i amb zones 
ajardinades. 
 - Jardí a la part posterior, amb bancs seguits i caminals de 
traça geomètrica. 
 -Hort. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Façana de carreus vists de 
pedra viva. Volta per aresta al pas forà i coberta de teula. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva. 
 - Pati amb arcs sobre columnes adossades, amb plint, basament i 
capitells.  
 - Pèrgola sobre columnes. 
 - Arc d'entrada a l'hort. 
 - Pas d'entrada amb trespol codolat amb faixes. 
 - Pati amb trespol emmacat amb faixes. 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, s. XVII-XVIII. Columnes del pati del s. XVIII. 
Reformes del s. XX. 
 Frontis: 
 - Façana de composició pràcticament simètrica sense eixos 
verticals de les obertures. Paredat de carreus vists amb junta 
ampla. 
 - Ràfec: cornisa motllurada amb filada de caps de teula girats 
i teules volades. 
 - Balcó barroc amb volada de pedra motllurada i barana de 
ferro. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - A la planta baixa: 
  - Portal forà rodó amb carcanyol, brancalades de dues peces 
i dovellam progressiu des de la clau a l'inici. 
  - Portals auxiliars allindanats, amb llinda i brancals 
d'una peça. 
  - Portassa emmarcada amb lloses estretes. 
 - A la planta noble, porta balconera central amb balcó. Llinda 
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amb mòssa d'estilització gòtica i brancals de dues peces amb caires 
bisellats. 
 Finestres: rectangulars en vertical (a excepció dels 
finestrons). 
 - A la planta baixa, finestres amb llinda i brancals d'una peça 
i l'ampit ressortit (variant D). 
 - A la planta noble, finestres de llinda amb mòssa 
d'estilització gòtica, brancals d'una peça i ampit motllurat. 
 - A la planta porxo, finestrons petits quadrats. 
 Interiors: 
 - Decoració pictòrica en òvals a la paret del menjador. 
 Pati: 
 - Pas d'entrada amb volta per aresta i arc escarser de pedra 
viva. 
 - Dos arcs d'ansa-paner amb l'intradós de modilló, capitells 
jònics, columnes circulars adossades amb base motllurada de pedra 
viva. 
 - Escala de dos trams a escaire al primer arc d'ansa-paner. 
Graons de pedra motllurats a dues cares. Llit del primer tram 
paredat de carreus de pedra viva vists i barana de ferro. 
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 - Pèrgola de ferro de cinc trams al segon arc d'ansa-paner i a 
la façana posterior del casal, amb cinc columnes de base quadrada i 
secció octogonal sobre un banc seguit. 
 - Arc escarser amb brancals de dues peces de pedra viva que 
dóna a l'hort. 
 - Cisterna amb coll quadrangular, base i ampit ressortits, pica 
adossada, tot de pedra viva. Travesser i corriola de ferro forjat. 
 - Faixes romboïdals a l'emmacat. 
 
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 tots els 
casals de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer. 
 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 
laterals i frontal, forma de la cisterna, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa per 
enmig de la façana. 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 L'avui anomenada Cal General Morante ja es localitza al 
Cadastre de 1576. Ha estat propietat de diverses famílies i 
coneguda com Can Coll, Can Reus, Antiga posada de Bellveure, Can 
Ferrer Delgado i finalment Can Morante. La casa fou ampliada i 
reformada durant el segle XVII. A principi del segle XVIII es 
tractava de la casa més monumental de Binissalem, després de Can 
Garriga. Fa uns 50 anys es va segregar part de la propietat: un 
passadís —antic carreró que separava Can Morante i Can Enric 
Sureda, el qual es va tancar probablement el 1873—, altres 
dependències auxiliars, el celler i part de l'hort. 
 
2.- AUTORIA: 
  
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional, s. XVII-XVIII-XIX. Elements del 
manierisme popular. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 El c. de Sant Vicenç de Paül és un carrer molt cèntric que va 
des del c. de la Concepció al c. de Pere Estruch. Juntament amb 
aquest darrer forma una important artèria que arriba fins a la via 
del ferrocarril. Aquest carrer alberga cases tan importants com Can 
Enric Sureda, el Celler de Can Morante, Can Mayol i Can Garriga, 
incloses en aquest catàleg, entre d'altres. Actualment s'hi obre la 
part posterior de l'Ajuntament, l'entrada al local de la Gent Gran, 
així com una de les entrades a l'escola de les monges de la 
Caritat, tot molt proper de Cal General Morante que manté una de 
les façanes més monumentals de Binissalem, el qual està retirat 
respecte del carrer creant al davant una zona molt ampla a mode de 
placeta, en una de les vies més transitades del poble. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Esperanza Herranz, Vídua de Jaume Armengol. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Conjunt format per casal, dependències auxiliars, corral i 
hort. El casal presenta mitgera lateral esquerra, és de planta 
rectangular, de tres crugies; té planta baixa, planta noble i porxo 
de dalt amb coberta a quatre vessants. Organització dels elements: 
el conjunt d'edificacions presenten un buc en forma de L envoltant 
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un corral; tota la resta de la parcel la cap a la part posterior és 
un hort; el casal és retirat respecte de l'alineació del carrer; a 
la part posterior, a l'esquerra, envoltant el corral, es troben 
part de la cuina, la bugaderia i antics excusats, entre d'altres 
dependències auxiliars; la resta és hort. 
 Façanes: el frontis presenta la distribució simètrica de les 
obertures i és de carreus de pedra viva amb la junta ampla; el 
porxo de dalt és de columnes octogonals i cantoneres de carreus de 
pedra i una faixa ressortida i motllurada el recorre. El ràfec és 
una gran volada de caps de taulons motllurats presentant canal de 
zinc i teulada. Obertures: a la planta baixa, un portal rodó amb 
carcanyols, dovellam progressiu des de la clau a l'inici, amb 
brancals d'una peça, tot de pedra viva, i, dues finestres amb 
estilització conopial a les llindes i els ampits ressortits i 
motllurats, totes de pedra viva i d'una sola peça; a la planta 
noble, un balcó central amb volada de pedra i barana amb ferros del 
XVIII ornats amb reganyols —la porta balconera presenta les 
brancalades de pedra i la llinda d'una peça— i, dues finestres com 
les de la planta baixa; al porxo de dalt, onze columnes octogonals 
de pedra, els espais entre les quals són paredats, excepte l'espai 
entre la setena i octava columna des de l'esquerra; 
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el capcer dret presenta iguals paredats i ràfec que el frontis. 
Obertures: a la planta noble, una finestra paredada amb 
estilització conopial a la llinda i ampit ressortit i motllurat, 
ambdós de pedra i d'una peça, i un finestró; al porxo, sis columnes 
octogonals, tres per cada crugia, l'espai entre les quals és 
paredat.  Interiors: la distribució de la planta es correspon a 
la tipologia B. El cos principal presenta tres crugies, la darrera 
de les quals s'obre cap al corral. El portal d'accés presenta cap—
i—alt interior pla; a l'entrada de la primera crugia hi ha dues 
cambres, a banda i banda; ambdues presenten un portal allindanat 
amb totes les brancalades i escaló de pedra viva i són trespolades 
de rajola de pols i sostrades de taulons a escaire del carrer. 
Destaca a la separació de les dues primeres crugies, un arc d'ansa-
paner, de pedra viva amb els capitells motllurats, les pilastres 
bisellades i base ressortida; el trespol de tota l'entrada —primera 
i segona crugia— així com el menjador de la tercera crugia fins al 
portal que s'obre al corral és de còdols amb un emmarcament de 
faixes de pedra, dintre del qual es forma un nou dibuix de faixes 
amb forma d'aspa; el sostrat és de taulons a escaire del carrer; a 
la segona crugia, a l'esquerra, hi ha una cambra que presenta el 
sostrat de volta d'aresta i trespol de rajola de pols. També en 
aquesta crugia, a l'esquerra, arrenca l'escala de pedra de tres 
trams, el primer obert, amb arrambador de ferro, en el primer 
replà, del XVIII, el qual presenta entorsillats i ornats de nusos i 
reganyols; els altres dos trams de l'escala són en buc tancat. A la 
separació de la segona i tercera crugia destaca un gran portal 
allindanat amb estilització conopial a la llinda sobre dues 
pilastres amb capitells motllurats i base ressortida; aquest portal 
és ornat a la part superior per elements de gust manierista 
popular, dues línies motllurades a mode de frontó triangular amb 
coronament de tres prismes capcimats per bolles, tot de pedra viva. 
La tercera crugia comunica (per l'esquerra) amb la cuina, la qual 
presenta la meitat del trespol de grans lloses regulars de pedra i 
l'altra meitat de rajola de pols; el sostrat és de taulons 
paral lels al carrer. Es conserva l'antiga cuina de bomba, el gerrer 
i els escuradors de pedra viva i les parets presenten un sòcol de 
rajoles hidràuliques; també s'hi troba el rebost on es conserven 
les piques d'oli. El portal de sortida al corral és de considerable 
grandària, amb estilització conopial a la llinda. La planta noble 
conserva la distribució original de sales i cambres; el trespol és 
de rajola de pols i tota la planta és sostrada de taulons a escaire 
del carrer; en una de les sales destaca un festejador. El porxo de 
dalt, presenta un arc rebaixat a la separació de les dues crugies 
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amb brancals de pedra, tot el trespol és de calç i el sostrat és de 
grans bigues, tremujals, taulons i xebrons amb un tornapuntes de 
reforçament; el porxo presenta columnes a tres de les parets, onze 
a la façana principal, sis al capcer dret i set a la façana que 
dóna al corral. 
 Corral: és trespolat de grans còdols i presenta a l'esquerra un 
coll de cisterna adossat a les parets de la cuina, amb basament 
rectangular de grans peces de pedra, i el coll quadrangular, 
motllurat a la part superior, i una pica de pedra viva. A 
l'acabament del corral hi ha un pi de considerable grandària. 
 Altres dependències auxiliars: situades a l'esquerra del corral 
trobam una bugaderia amb un forn i un gran cossi de fer la bugada. 
 Hort: l'antic hort presenta un tancat de paret acabada amb 
esquena d'ase i una obertura d'accés amb una llinda de fusta que 
sosté un porxet volat, a la separació del corral; vora l'accés a 
l'hort hi ha un pou, el coll del qual és sobre un basament de pedra 
viva; les peces del coll quadrangular i els brancals que sostenen 
la corriola són també de pedra. 
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7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar i producció vinícola. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt Historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983 segons R. D. 828/1983. 
  
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 A. Pascual, 1997: 96-99; il l. 94, 97, 100; G. Martí: il l. 165. 
 
11.- OBSERVACIONS: 
 Vora el portal rodó d'accés, a l'esquerra si troba un Sagrat 
Cor de Jesús obrat en ceràmica integrat a la paret i una creu 
llatina de fusta. Abans el casal formava una unitat de conjunt amb 
un passadís, altres dependències, terres i el Celler de Can 
Morante, que foren venudes a un altre propietari fa uns 50 anys; la 
part corresponent a aquesta segregació on s'hi troba el celler és 
també catalogat amb fitxa apart amb clau núm 072 i parcel la 
cadastral 6734106 corresponent al c. de Sant Vicenç de Paül, 12. 
 El topónim de Cal General Morante és una referència a l'actual 
cognom de la branca familiar propietària del casal, la qual escriu 
el seu llinatge com a Morante; però la recerca històrica sobre 
aquesta família ens duu a la branca dels Moranta de la Torre. 
 A la fulla de dades gràfiques (CU-1) de la fitxa cadastral 
apareix el núm. de parcel la cadastral 6734505, en canvi a les 
fulles de dades tècniques i jurídiques (CU-2, CU-3) apareix el núm. 
6734105. 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques: conjunt format per: 
 - Casal de planta rectangular, de tres crugies, de tres plantes 
a les dues primeres crugies; de quatre aiguavessos amb vessant cap 
al frontis. Fa cantonada. Escala a la segona crugia (tipologia B). 
 - Celler, avui segregat i, per tant, en fitxa a part. 
 - Corral a la part posterior. Cisterna amb pica. Pou. Pi de 
considerable dimensió. 
 - Dependències auxiliars: safareig d'oli, bugaderia. 
 - Hort al fons del corral. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Façana de carreus vists ( a 
excepció d'una part de la façana posterior que té enllestit de 
calç). Primer mur intermedi amb arc, tant a la planta baixa com al 
porxo. Sostre de bigues de fusta amb revoltons a escaire del 
carrer. Volta d'aresta en una cambra. Coberta de teula.  
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, s. XVII-XVIII-XIX. Elements del manerisme popular. 
 Frontis: 
 - Façana principal: composició d'aspecte senyorial, simètrica, 
amb eixos verticals a les obertures. Paredats de carreus vists amb 
junta ampla. Porxo seguit envoltant l'edifici amb columnes 
octogonals de base i capitell quadrats amb mòssa, tot d'una peça. 
Cantoneres al porxo de matxons de carreus de pedra viva. Una faixa 
ressortida i motllurada limita el porxo amb la resta de l'edifici. 
 - El ràfec és de taulons motllurats de gran volada; entrebigat 
de fusta i teula volada. 
 - Balcó central a l'eix amb el portal rodó amb la volada de 
pedra motllurada i barana de ferro. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal rodó amb carcanyols. Dovellam progressiu des 
de la clau a l'inici. Brancals d'una peça rematada amb una peça 
petita a la part superior. 
 Finestres: rectangulars en vertical, excepte els finestrons, i 
totes amb brancaladades d'una peça. 
 - A la façana principal i a la façana dreta, les finestres són 
amb llinda amb estilització conopial; ampits motllurats i 
ressortits; de modilló (variant A) a la planta pis i a la planta 
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baixa (variant B). 
 Altres elements:  
 Interiors: 
 - Arc en el primer mur intermedi d'ansa-paner amb capitells 
motllurats, fust d'una peça i base. Bisell als cantells del fust i 
de l'arc. Tot de pedra viva. 
 - Portal allindanat de gran amplària en el segon mur intermedi 
amb mòssa d'estilització conopial. Brancals d'una peça amb base i 
capitells motllurats. Tot de pedra viva. A sobre, frontó ressortit 
i motllurat amb tres bolles damunt, de gust manierista. 
 - Portals a diferentes estances, i al corral ( de considerable 
amplària), tots de pedra viva. 
 - Escala de tres trams amb escalons de pedra motllurada als 
caps; el primer tram amb arrambador de ferro. 
 - Trespol a les tres sales centrals, de còdols enfaixats 
formant aspes. Lloses regulars de pedra a part de la cuina. 
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 - Corral amb trespol de còdols. Cisterna i pou de base quadrada 
amb coll motllurat en base i cim. 
 - Safareig d'oli bastant complet en una dependència auxiliar. 
Bugaderia amb un gran cossi. 
 Altres elements: gerrer i escuradors de pedra viva a la cuina. 
Pica de pedra viva vora la cisterna del 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 tipològic amb tots els 
casals de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer i a més, forma un conjunt 
tipològic amb els edificis que tenen celler, malgrat actualment el 
celler sigui d'una altra propietat. 
 B.- DINS L'EDIFICI: tot el conjunt forma una unitat. 
 
4.- JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 
 Obertura dels paredats del porxo. 
 
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 
laterals i frontal, canals, forma de la cisterna, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - És una de les cases més interessants per les seves 
característiques tipològiques, pel bon estat de conservació dels 
seus elements i pel fet diferencial de la forma del porxo, la qual 
és més característica de Palma que de Binissalem. 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana i obertures del porxo, paredades. 
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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 conjunt que descrivim a l'apartat núm. 6 és una segregació 
de Can Morante. Aquesta casa ja es localitza al Cadastre de 1576. 
Ha estat propietat de diverses famílies i coneguda finalment com 
Cal General Morante. Destacar que el passadís pel qual accedim a la 
part segregada, en el s. XVII era un carreró que separava Cal 
General Morante i Ca n'Enric Sureda i probablement no es tancà fins 
al s. XIX. De fet, la porta que el tanca du inscrita la data 1873. 
El conjunt que ens ocupa en aquesta fitxa va esser venut pels 
hereus de Mateu Morante i Frau a l'actual propietari fa 
aproximadament uns 50 anys. 
 
2.- AUTORIA: 
 
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional, s. XVII-XIX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 El carrer de St. Vicenç de Paül és un carrer molt cèntric que 
va des del carrer de la Concepció al carrer de Pere Estruch. 
Juntament amb aquest darrer forma una important artèria que arriba 
fins a la via del ferrocarril. Aquest carrer alberga casals tan 
importants com Ca n'Enric Sureda, Can Morante, Can Mayol, Can 
Garriga... Actualment s'hi obre la part posterior de l'Ajuntament, 
l'entrada al local de la Llar dels Padrins, així com una de les 
entrades a l'escola de les monges de la Caritat. Per aquest fet és 
un dels carrers més transitats del poble. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Guillem Martí Coll. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Part segregada de la veïnada Cal General Morante, formada per 
passadís, magatzem, celler i corral.  
 Passadís: comunica el carrer amb la resta de dependències, 
s'ubica entre Cal General Morante i el magatzem, a l'esquerre, i la 
casa veïnada, Ca n'Enric Sureda i el celler, a la dreta. Al 
passadís s'accedeix per una portassa d'arc d'ansa-paner i de pedra 
viva, única obertura a una paret de pedra en verd. La seva planta 
és rectangular i el tram més pròxim a l'entrada, protegint-la, està 
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cobert amb una porxada de taulons, canyissada i teules. 
 Magatzem: estructuralment forma part de Cal General Morante. De 
planta trapezoidal, consta de planta baixa i pis. Té una portassa 
allindanada amb la llinda de fusta a la planta baixa i quatre 
finestres rectangulars, dues a aquesta planta i dues al pis. La 
façana és de carreus de pedra viva, amb un sol vessant cap a Cal 
General Morante. 
 Celler: està format per dues construccions paral leles (es 
comuniquen, ja que una alberga les bótes i l'altra els cups), amb 
parets de pedra en verd combinada amb algun carreu que també trobam 
a cantoneres, de planta rectangular, d'un sol vessant amb sostrat 
de taulons amb travessers prims, canyissada i teules. El ràfec és 
de volada de teula. La primera construcció és la que alberga les 
nou bótes congrenyades, el bocoi, i les quarteroles. A ella s'hi 
accedeix per un portal d'arc rebaixat que combina pedra viva i 
pedra maresenca i s'hi davalla per una escala de vuit escalons de 
pedra viva. Té trespol de ciment, les parets aterracades, tres 
finestres a la part superior, i tres aixetes que corresponen als 
cups de la construcció paral lela. 
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La segona construcció és la que alberga els cups, sense deixar 
espai per altra cosa, n'hi ha tres de diferents tamanys i de pedra 
viva. Un portal allindanat, amb un escaló, que combina pedra viva i 
pedra maresenca i una finestra rectangular en vertical permeten 
l'accés al seu interior.  
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: carrer, magatzem, celler i corral. 
 B.- ACTUAL: magatzem. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983, R. D. 828/1983. 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 A. Pascual, 1997: 96-99. 
 
11.- OBSERVACIONS: 
  La fitxa cadastral que correspon a aquesta fitxa de catàleg és 
incompleta i no es correspon amb la propietat actual. Per a una 
informació més completa vegeu la fitxa del catàleg 071. 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques: 
 Elements segregats de Can Morante i contemplats com a part del 
mateix conjunt. 
 - Celler: de planta rectangular, semisubterrània, d'una planta 
de gran alçària i un aiguavés cap al frontis. 
 - Tres cups adossats al frontis dins un volum de planta 
rectangular, una planta, un aiguavés amb vessant al frontis. 
 Constructives: 
 - Murs de pedra en verd amb enllestit de calç a l'interior. 
Sostre de bigues de fusta amb perllongues i canyissada. Coberta de 
teula. 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, s. XVII-XIX. 
 - Edifici auster amb els mínims elements necessaris per a la 
seva funció. 
 - El ràfec és de volada de teula. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portals: 
  - Portal celler: arc rebaixat, de pedra i marès. 
  - Portal cups: allindanat de pedra i marès. 
 Finestres: rectangulars en vertical. 
 Interior:
  - Escala amb vuit escalons de pedra viva. Tres aixetes 
corresponents als cups. 
  - Cups complets amb el tap de bigues de fusta i taulons a 
damunt. 
 Altres elements:  
  - Al celler: nou bótes congrenyades, un bocoi i les 
quarteroles. 
  - Canal de ceràmica i marès al frontis de l'edifici dels 
cups. 
 
2.- ELEMENTS A SALVAGUARDAR: 
 Tots els que li donen el seu valor tipològic i estilístic. 
 
3.- CONDICIONS D'UNITARIETAT: 
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 A.- AMB L'ENTORN: forma conjunt amb la resta de cellers de 
Binissalem. 
 B.- DINS L'EDIFICI:  
 
4.- JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 
 Restauració del celler. 
 
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 
laterals i frontal, canals, forma de la cisterna, etc. 
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6.- OBSERVACIONS: 
 Es tracta d'un dels cellers de la seva tipologia que conserven 
més quantitat dels seus elements característics. Valdria la pena 
que no es perdés. 
 - Elements distorsionants: deteriorament general del celler. 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES:  
 Construïda sobre una antiga propietat de la família dels 
Ferrer, ja documentada al segle XV, constitueix un exemple de la 
casa pairal de la mà major del poble, si bé no serà fins a final 
del segle XVII quan adquirirà els trets estructurals que amb, 
poques variacions, ens han arribat. Fou adquirida el 1909 per Enric 
Sureda i Morera, qui introduí algunes reformes i li donà el seu nom 
actual. 
 
2.- AUTORIA: 
 
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA:  
 Arquitectura tradicional, s. XVII-XVIII. Reformes s. XIX i XX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT:   
 Situada en el nucli del centre històric del poble, envoltada 
per altres edificacions singulars incloses en el present catàleg 
com és ara Can Morante, Can Maiol, Can Bissó o Can Melcior. 
 
5.- PROPIETAT:  
 Enric Sureda Hernández. 
 
6.- DESCRIPCIÓ:  
 Conjunt format per casal, celler, corral, jardí i "casa dels 
posaders". La parcel la cadastral destaca per la seva irregularitat 
i per ser una de les de major extensió que queden al nucli del 
poble. La façana principal s'obre al colze que forma el carrer de 
Sant Vicenç de Paül. D'aquesta façana de tres trams i de recorregut 
trencat, sols el tram central n'és el frontis. Organització dels 
elements: Pel casal s'accedeix, quasi bé de forma immediata, al 
corral i al jardí. En aquest espai, de notable amplitud, observam a 
l'esquerre les romanalles de l'antic celler, al fons l'antic hort, 
avui jardí, i retirada i cap a la dreta la "casa dels posaders". El 
casal compta amb planta baixa amb soterranis i estudis, planta 
noble i porxo, dues crugies i tres aiguavessos. Fa cantonada.  
 Façanes: el frontis, com a testimoni de successives ampliacions 
i remodelacions, conserva dos tipus de paredats: de carreuó per 
filades i junta ampla en el pany de paret entorn al portal 
principal i obertures contigües i de carreus per filades amb junta 
fina a la resta de la façana i porxo. Està capcimada per volada amb 
motllures i caps de teula. S'observa un equilibri entre el massís i 
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les obertures. Obertures: aquestes presenten un ritme discontinu a 
la planta baixa i una disposició més regular a la planta noble i al 
porxo. Tots els seus elements són de pedra viva. A la planta baixa 
guaiten portal principal, finestra balconera, tres finestres amb la 
proporció mallorquina rectangular en vertical i tres finestrons de 
soterrani. El portal principal es conforma a partir d'un arc rodó 
amb carcanyol: sobre brancalades calçades i de grans proporcions, 
una d'elles d'una peça, es recolza un arc rodó amb dovelles de 
regràs mitjà i amplària progressiva des de la clau a l'inici. 
Portam de clavendes. La finestra balconera, situada a la dreta del 
portal i a l'alçada del carrer, mostra brancalades de diverses 
peces sostenint una llinda d'una peça i està tancada per barana de 
ferro forjat amb decoració vegetal estilitzada. La petita finestra 
de l'estudi a l'esquerra del portal presenta brancalades d'una peça 
sobre ampit amb motllurat de modilló sostenint llinda amb mòssa 
conopial i amb els caires interns bisellats. Les dues finestres 
restants en aquesta planta mostren elements d'una peça amb 
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l'ampit ressortit. A la finestra del soterrani situada a l'esquerra 
del portal i ampit a l'alçada de la calçada, observam elements 
d'una peça: les brancalades sostenen una llinda amb esplandit cap a 
l'exterior. Està tancada per reixa de ferro. Els dos finestrons de 
soterrani restants tenen forma apaïsada contenint elements d'una 
peça cada un. A la planta noble, cinc finestres balconeres 
presenten una factura semblant amb tots els seus elements d'una 
peça cada un, amb llinda, brancals i ampits llisos i enrasats. El 
mateix succeeix amb els finestrons del porxo que tenen, emperò, 
forma apaïsada i se situen als eixos dels finestrals. La façana, 
situada a l'esquerra del frontis, inclou dues parts. La contigua al 
frontis comparteix amb aquell distribució de tipus de paredat i 
capcim i repeteix la tipologia de les obertures: les dues finestres 
dels estudis i la situada a la planta noble són idèntiques a la 
situada a l'esquerra del portal principal i la del porxo repeteix 
la tipologia de les altres situades a la mateixa altària. A la 
façana exterior del celler contigua, destaca una portassa amb 
guardacantons en la qual brancalades de pedra viva de dues peces 
sostenen un arc d'ansa-paner. Al pany de façana situat al colze del 
carrer destaca un arc rebaixat, avui cec, capcimat per una barana 
de ferro a mode de balustrada. 
 Interiors: dos grans arcs rebaixats, juxtaposats sobre 
pilastres rectangulars amb capitells motllurats, configuren un 
espai de planta rectangular i continu entre les dues crugies. 
Aquest espai està cobert per voltes per aresta i és el punt de 
partida de tres escales amb barana de ferro que comuniquen amb els 
estudis, un d'ells cobert per voltes per aresta i cambra i de les 
baixades als soterranis, un d'ells cobert per volta de canó 
rebaixada. 
 Celler: antigament de planta rectangular de doble alçària,sols 
conserva dues arcades monumentals situades a l'esquerra de l'actual 
jardí que separen dues crugies (una desapareguda), cobertes per 
teulades d'un aiguavés cap a la parcel la contigua que comparteixen 
un pilar de secció octogonal i capitell amb motllures que es 
repeteixen a les brancalades extremes. 
 Corral: avui transformat, manté, no obstant això, un enllosat i 
un coll de cisterna de pedra viva, quadrangular amb pica encastada, 
motllures al peu i a l'ampit. Reixa de ferro al damunt. El seu 
travesser està composat per dos troncs disposats a mode de 
tornapuntes. 
 Jardí: conserva pasteres i caminals en disposició geomètrica de 
gust noucentista, dos colls de pou, restes d'una capella de Lourdes 
i una pèrgola al fons. 
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 "Casa dels posaders": és el nom amb el qual es coneix 
actualment aquesta dependència. Es troba adossada a la casa 
principal. Compta amb una crugia i un aiguavés que mira cap al 
frontis. Amb façana de pedra viva i junta en verd, presenta 
obertures emmarcades en pedra viva. La inclusió d'unes obertures 
més antigues, avui cegades, permeten suposar que es tracta d'una 
edificació auxiliar, reformada, tal vegada els antics estables. 
L'edificació està precedida per un patiet que inclou el coll 
quadrangular d'una cisterna amb piqueta rectangular adossada, tot 
de pedra viva. El coll mostra ampit ressortit i està tancat per 
reixa de ferro. La corriola és sostinguda per un peu i travesser de 
ferro, tot d'una peça i de recent col locació. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS: des de final del segle XVII ha sofert 
contínues ampliacions i reformes, les darreres de les quals 
tengueren lloc en el present segle. 
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
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9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983 segons R. D. 828/1983. 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 A. Pascual, 1997: 92-96; il l. 94. GEM (vol.II): 148. 
 
11.- OBSERVACIONS: 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques: conjunt format per: 
 - Casal de planta quasi rectangular, de dues crugies, tres 
plantes i soterrani i tres aiguavessos amb vessant cap als frontis. 
Fa cantonada. 
 - Celler de planta rectangular de dues crugies (una 
desapareguda), dos aiguavessos (un desaparegut) i una planta de 
doble alçària. Està situat a la part esquerra del corral. 
 - Corral (ara pati) amb cisterna. 
 - Dependències auxiliars a l'hort."Casa dels posaders". 
 - Antic hort, avui jardí amb pasteres, caminals i pèrgola de 
ferro al fons. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Façana de carreus vists de 
pedra viva. Voltes per aresta a la primera i segona crugia, a la 
part central, recolzades sobre pilars. Voltes de canó i d'aresta 
als soterranis. La resta amb taulons de fusta. Coberta de teula. 
 - Corral (ara pati) amb paviment enllosat de pedra. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva.  
 - Al celler, mur (únic existent) de tapial. Arcs geminats 
enmig. Sostre original desaparegut i substituït per un altre. 
Coberta de teula. 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, s. XVII-XVIII. Reformes s. XIX i XX. 
 Frontis: 
 - Façana principal de composició pràcticament simètrica amb 
eixos verticals de les obertures, tret del portal, lleugerament 
desviat cap a la dreta. Paredat de carreus vists amb junta ampla, 
tret de la planta porxo que és amb junta fina. Terç superior i part 
dreta amb junta estreta (ampliacions). 
 - Façana lateral sense eixos verticals de les obertures. 
Paredat de carreus amb junta de característiques similars a la 
façana principal. 
 - Celler: tapial de terra roja. 
 - Ràfec: cornisa motllurada amb teula volada. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal rodó amb carcanyol. El dovellam és 
progressiu des de la clau a l'inici. Brancalades de grans 



 

Catàleg 2000 Realització   A.R.C.A. 

dimensions (una és d'una peça) de pedra viva. 
 - Portassa d'ansa-paner. Arc i brancalades de dues peces amb 
guardacantons de pedra viva. 
 - Portal auxiliar amb arc rebaixat de marès i brancalades amb 
guardacantons de pedra viva. 
 Finestres: rectangulars en vertical,(a excepció dels 
finestrons). 
 Façana principal: 
 - A la planta baixa, finestra balconera amb llinda i brancals 
de pedra viva. Barana de ferro forjat. 
 - Al semisoterrani: 
  - Finestra a l'eix vertical de la finestra de l'estudi. 
Llinda amb esplandit cap a l'exterior, brancals d'una peça de pedra 
viva i a nivell del carrer. Tancat amb reixa de ferro forjat.  
  - Finestrons amb ampit enrasat (variant C). 
 - A l'entreplanta: 
  - Finestra de l'estudi: llinda amb mòssa d'estilització 
conopial, brancals d'una peça i ampit motllurat de modilló (variant 
A), de pedra viva amb caires bisellats. 
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  - Finestres amb llinda i brancals d'una peça, ampit llis 
ressortit (variant D). 
 - A la planta noble, finestres balconeres amb llindes, brancals 
i ampits llisos i enrasats (variant C) de peces senceres. 
 - A la planta porxo, finestrons apaïsats, emmarcats amb peces 
senceres enrasades inclosos els ampits (variant C). 
 Façana lateral: 
 - A entreplanta, finestres de llinda amb mòssa d'estilització 
conopial, brancals i ampit motllurats (variant B). 
 - A la planta noble, finestra amb llinda, brancals i ampit 
motllurat de modilló (variant A). 
 - A la planta porxo, finestró amb brancalades enrasades, inclòs 
l'ampit (variant C). 
 Interiors: 
 - Dos arcs intermedis, grans, rebaixats, juxtaposats sobre 
capitell motllurat i pilastres rectangulars de pedra viva. El pilar 
central rectangular amb dibuix geomètric motllurat a l'espai 
central. 
 - Soterrani cobert per volta de canó rebaixada, emblanquinada. 
 - Tres escales, dos d'accés a l'entreplanta i una al pis, les 
primeres amb graons de pedra viva i totes tres amb barana de ferro. 
 Celler: 
 - Dos arcs geminats grans, de mig punt, amb pilar central 
octogonal i capitells motllurats, tot de pedra viva. 
 Corral: 
 - Cisterna amb coll quadrangular i pica circular encastada, de 
pedra viva. Reixa de ferro al damunt. Travesser amb dos troncs en 
forma de tornapuntes. 
 - Una altra cisterna, al patiet davant una edificació auxiliar 
lateral, anomenada "casa dels posaders", amb coll quadrangular, 
d'ampit ressortit i motllurat i piqueta adossada, tot de pedra 
viva. 
 Altres elements:  
 - Pasteres i caminals, dos colls de pou, romanalles d'una 
capella de Lourdes i pèrgola. 
 - Barana de ferro a la terrassa adjunta a l'edifici, de cert 
valor estilístic. 
  
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 tots els 
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casals de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer i a més, forma un conjunt 
tipològic amb els edificis que tenen celler. 
 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 
laterals i frontal, forma de la cisterna, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - La diferent forma de paredat de la planta porxo denota un 
creixement en altària. 
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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 tradicional. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 El carrer de St. Vicenç de Paül, molt cèntric, va des del 
carrer de la Concepció al de Pere Estruch. Juntament amb aquest 
darrer forma una important artèria que arriba fins a la via del 
ferrocarril. Alberga casals tan importants com Ca n'Enric Sureda, 
Can Moranta, Can Mayol, Can Garriga... Actualment s'hi obre la part 
posterior de l'Ajuntament, l'entrada al local de la Llar dels 
Padrins, així com una de les entrades a l'escola de les monges de 
la Caritat; per aquest fet és un dels carrers més transitats del 
poble. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Rosa Miquel Pons. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Casa entre mitgeres (tret de la paret esquerra del pis), de 
planta trapezoidal i alineada. Compta amb dues vessants. Té planta 
baixa i pis, i coberta inclinada de teules cap a la façana 
principal i cap a la posterior. L'enllestit de la façana principal 
és de carreus per filades de pedra viva, així com de carreus 
escairats del mateix material a la cantonada esquerra. Totes les 
obertures tenen les brancalades de pedra i els ampits ressortits. 
Les obertures, disposades de forma simètrica, són a la planta baixa 
finestra rectangular en vertical, i dos portals, un d'allindanat i 
l'altre rodó; aquest té carcanyols i dovelles amples de poc regràs, 
així com les brancalades amples. Al pis, finestra balconera i dues 
finestres rectangulars en vertical. El ràfec és una cornisa 
motllurada de mitja canya, canal de zinc i teula volada.  
  
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS: 
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
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 B.- ACTUAL: habitatge familiar i perruqueria. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983, R. D. 828/1983. 
  
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
  
11.- OBSERVACIONS: 
 Aquesta fitxa contempla la protecció de la façana exterior. Els 
interiors no han estat visitats. El propietari esmentat és el que 
figura a la fitxa cadastral. 



CAN PINTORES 

 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 
 I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 

c. de St.Vicenç de Paül, núm. 
4 

Prot.: B 
Ref. Cad.: 6734108 

Clau: 074  CENTRE URBÀ DE BINISSALEM   
 
 

 
 
 
 
2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques:
 - Casa de planta trapezoidal, dues plantes, dos aiguavessos amb 
vessant cap als frontis. Corral a la part posterior. 
 Constructives:
 - Edifici de murs de pedra i terra. Façana de carreus vists de 
pedra viva. 
 - Obertures emmarcades de pedra viva. 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional. 
 Façana: composició austera, simètrica i amb eixos verticals de 
les obertures. Paredat de carreus vists de pedra en verd. Cantonada 
esquerra de carreus de pedra viva escairats. 
 - El ràfec és una cornisa motllurada de mitja canya, de pedra 
viva i teula volada. 
 Obertures:
 - Portals: 
  - Portal principal rodó: carcanyol, brancalades de gran 
amplària (una és d'una sola peça), dovellam d'amplària progressiva 
des de la clau a l'inici i de poc regràs, tot de pedra viva. 
  - Portal auxiliar allindanat: llinda i brancals de tres 
peces, de pedra viva, a l'esquerra del portal principal. 
 - Finestres: rectangulars en vertical. 
  - A la planta baixa: finestra amb llinda de tres peces, 
brancals, ampit llis i ressortit (variant D). A la dreta del portal 
principal. 
  - A la planta pis:  
   - Finestra balconera: llinda, brancals de dues peces, 
ampit llis i ressortit (variant D), de pedra viva. Barana de ferro. 
   - Finestres petites emmarcades de peces de pedra viva 
llises i enrasades. A ambdós costats de la finestra balconera. 
 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 totes les 
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cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer. 
 B.- DINS L'EDIFICI:  
 
4.- JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 
 Si es compleix tot l'anterior, no cal. 



CAN PINTORES 

 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 

c. St. Vicenç de Paül, núm. 4 
Prot.: B 

Ref. Cad.: 6734108 
Clau: 074  I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 
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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 
laterals i frontal, canals, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa davant 
la façana i caixa d'electricitat. 
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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 tradicional, s. XVII-XIX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 La casa se situa en un estret carrer que es comunica amb el c. 
de la Concepció i el c. d'en Laparra, i entre la plaça de 
l'Església i la plaça de la Quartera. En el carrer Nou trobam un 
conjunt de cases com Can Búger, Can Biel Faver, Can Bellinfant, 
l'antic celler de Can Ximarró i la present casa, totes catalogades 
formant una gran unitat estilística del s. XVII, d'alt valor 
arquitectònic. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Maria Picó Cànaves. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Casa i antic corral, avui pati a la part posterior. La casa se 
situa entre mitgeres i és alineada al carrer, de dos aiguavessos 
amb vessant cap al frontis. 
 Façanes: el frontis presenta els paredats de pedra amb la junta 
plena de ciment; el ràfec és de lloses de pedra viva amb acabament 
d'una filada de teules girades, teulada i canal de zinc. Obertures: 
presenten la distribució simètrica; a la planta baixa, el portal 
d'accés, allindanat amb la llinda d'una sola peça i els brancals a 
mode de pilastres, ressortides i motllurades en el terç inferior, i 
amb els capitells motllurats, tot de pedra viva d'un color vermell; 
a l'esquerra, un petit portal nou allindanat i a la dreta una 
finestra amb les brancalades ressortides i l'ampit sense motllurar; 
al pis, tres finestres amb totes les brancalades de pedra viva, 
d'una sola peça i l'ampit motllurat. Totes les finestres presenten 
la proporció mallorquina rectangular en vertical. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS: el petit portal de l'esquerra i la finestra 
de baix són nous encara que l'ampit de la finestra pareix antic. 
L'acabat del frontis de pedra vista amb la junta plena de ciment és 
una reforma recent. 
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
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8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt Historicoartístic, declaració de 2 de Març de 
1983 segons R. D. 828/1983. 
  
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: A. Pascual, 1997: il l. 183. 
 
11.- OBSERVACIONS: 
 Aquesta fitxa contempla la protecció de la façana exterior que 
forma conjunt amb altres semblants del mateix carrer. Els interiors 
no s'han visitat. 



CAN CATORZE 

 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 
 I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 

c. Nou, núm. 3 
Prot.: B 

Ref. Cad.: 6633910 
Clau: 075 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques:  
 - Casa de planta rectangular, de dues crugies, de dues plantes, 
dos aiguavessos amb vessant cap al frontis, i entre mitgeres. 
 - Corral a la part posterior de la casa, ara pati. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra i coberta de teula. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva. 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, s. XVII-XIX. 
 Frontis: 
 - Façana: de composició simètrica amb eixos verticals de les 
obertures. Paredat de pedra viva vista amb junta plena de ciment. 
 - El ràfec és una cornisa amb lloses de pedra viva i caps de 
teula girada, i teula volada. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal allindanat amb llinda d'una peça, capitells 
motllurats, brancals d'una peça amb caires interiors bisellats 
sobre sòcols ressortits amb motllura a la part superior; tot de 
pedra viva de color vermell. 
 Finestres: rectangulars en vertical. 
 - A la planta baixa, desaparegudes. 
 - A la planta pis, tres finestres amb llinda, brancals d'una 
peça, ampit motllurat (variant B), 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 totes les 
cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer. 
 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 
laterals i frontals, canals, etc. 
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6.- OBSERVACIONS: 
 - Obertures posteriors: portal auxiliar allindanat amb llinda, 
brancals amb la part inferior ressortida i graó, de pedra viva; 
situat a l'esquerra del portal principal. Finestra amb llinda i 
brancals de dues peces, ampit llis ressortit (variant D), de pedra 
viva, tot lleugerament ressortit; situada a la dreta del portal 
principal. 
 - La façana sembla que està feta per ser acabada amb un 
aterracat de calç. 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana. 
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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 tradicional, s. XVII-XIX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 La casa se situa en un estret carrer que se comunica amb el c. 
de la Concepció i el c. d'en Laparra i entre la plaça de l'Església 
i la plaça de la Quartera. En el carrer Nou es troben un conjunt de 
cases com Can Catorze, Can Biel Faver, Can Bellinfant, l'antic 
celler de Can Ximarró i la present casa, totes catalogades formant 
una gran unitat estilística del s. XVII, d'alt valor arquitectònic. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Margalida Torrens Rigo. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Conjunt format per casa i antic corral, avui pati i altres 
dependències auxiliars. La casa és de planta rectangular, de dues 
plantes, tres crugies i dos aiguavessos amb vessant cap al frontis. 
Organització dels elements: tot el conjunt conforma una parcel la 
allargada, les edificacions de la qual tenen un buc en forma de L i 
envolten un pati; el cos de la casa és alineat al carrer i situat 
entre mitgeres; a la part posterior, a l'esquerra hi ha el pati i, 
a la dreta, altres dependències auxiliars.  
 Façanes: el frontis presenta els paredats de carreus de pedra 
viva amb la junta ampla; el ràfec és de lloses de pedra viva amb 
acabament d'una filada de teules girades, teulada i canal de zinc. 
Obertures: a la planta baixa, un portal allindanat de pedra viva 
amb la llinda d'una sola peça i brancals de dues peces, tots 
esmotxats en els caires cap a l'interior, i, una finestra amb 
brancalades de pedra viva i l'ampit sense motllurar i ressortit; al 
pis, dues finestres amb les brancalades de pedra viva, la de 
l'esquerra presenta l'ampit sense motllurar i ressortit, mentre que 
el de la dreta és motllurat, tots d'una peça. Totes les finestres 
presenten la proporció mallorquina rectangular en vertical i les 
finestres del pis són emmarcades per una faixa ressortida que també 
recorre tot l'acabament del frontis.  
 Interiors: la distribució de la planta es correspon a la 
tipologia B, és de tres crugies, amb dos arcs d'ansa-paner a la 
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separació de crugies, el primer tot de pedra amb capitells 
motllurats i l'altre amb els brancals de pedra i capitells sense 
motllurar i l'arc pintat de color ocre. Cal destacar el graó del 
portal principal, de pedra, d'una peça i amb dues mòsses pel pas 
del carro així com la porta; el trespol de les dues primeres 
crugies presenta el camí de la bístia, emmacat amb faixes 
quadrangulars de pedra; l'escala, (sota la qual hi ha el rebost amb 
les piques d'oli) arrenca de la dreta de la segona crugia, és de 
dos trams a escaire, de pedra i amb arrambador de ferro; el sostrat 
és de taulons a escaire del carrer. En els paredats de separació de 
la segona i tercera crugia hi ha una estrella mostrejada i a 
l'esquerra de la tercera crugia, adossat a la paret, es troba un 
coll de cisterna quadrangular amb basament tot de pedra viva.  
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
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8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclós en el 
perímetre del Conjunt Historicoartístic, declaració de 2 de Març de 
1983 segons R. D. 828/1983. 
  
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
  
11.- OBSERVACIONS: 
 El nom del propietari és el que consta 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 de planta rectangular, allargada en profunditat, de tres 
crugies (la tercera, posterior), de dues plantes i dos aiguavessos 
amb vessant cap al frontis i entre mitgeres. Escala a la segona 
crugia (tipologia B). 
 - Corral, ara pati, a la part posterior. 
 - Dependències auxiliars a la tercera crugia donant al pati. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Façana de carreus vists de 
pedra viva. Murs intermedis amb arcs. Sostre de bigues de fusta a 
escaire del carrer. Coberta de teula. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva.  
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, s. XVII-XIX. 
 Frontis: 
 - Façana: composició austera, asimètrica amb eixos verticals de 
les obertures. Paredats de carreus vists amb junta ampla. 
 - El ràfec és una cornisa amb lloses de pedra, una filada de 
teules girades i teula volada. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal allindanat amb llinda d'una sola peça. 
Brancals de dues peces bisellades en el cantó. Dues mòsses pels 
carros als laterals del llindar. 
 Finestres: rectangulars en vertical. 
 - A la planta baixa, finestra amb brancalades d'una sola peça i 
l'ampit llis ressortit (variant D). 
 - A la planta pis, finestres amb brancalades d'una peça, ampits 
ressortits, un de llis (variant D) i l'altre motllurat (variant B). 
 Altres elements:  
 Interiors: 
 - Arc d'ansa-paner entre la primera i segona crugia. Base i 
capitell motllurats, tot de pedra viva. 
 - Arc d'ansa-paner entre la segona i tercera crugia. Base i 
capitell llisos. Columna de pedra viva; arc aterracat i pintat. 
 - Escala de dos trams a escaire de pedra viva. Arrambador de 
ferro. 
 - Trespol de camí de bístia, emmacat amb faixes de punta (en 
les dues primeres crugies). 
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 Altres elements: 
 - Coll de cisterna quadrangular amb basament, tot de pedra 
viva. 
 - Estrella mostrejada molt elaborada entre la segona i tercera 
crugia. 
 
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 totes les 
cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer. 
 B.- DINS L'EDIFICI: tot el conjunt forma una unitat. 



CAN BÚGER 
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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 
laterals i frontals, canals, forma de la cisterna, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana. 
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 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS Prot.: A 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL Ref. Cad.: 6633909 

Clau: 076  I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 
  CENTRE URBÀ DE BINISSALEM   
 
 

 
 
 
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 tradicional, s. XVII-XIX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 La casa se situa en un estret carrer que es comunica amb el c. 
de la Concepció i el c. d'en Laparra i, entre la plaça de 
l'Església i la plaça de la Quartera. En el carrer Nou es troben un 
conjunt de cases com Can Catorze, Can Búger, Can Bellinfant, 
l'antic celler de Can Ximarró i la present casa, totes catalogades 
formant una gran unitat estilística del s. XVII, d'alt valor 
arquitectònic. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Joana Pol Alorda. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Casa i pati a la part posterior. La casa se situa entre 
mitgeres i és alineada al carrer, de dues plantes i dos aiguavessos 
amb vessant cap al frontis. 
 Façanes: el frontis presenta els paredats de carreus de pedra 
viva amb la junta plena; el ràfec és de llivanya de marès, teulada 
i canal de zinc. Obertures: a la planta baixa, el portal d'accés és 
allindanat amb els brancals de pedra viva i la llinda d'una sola 
peça amb estilització conopial i a la dreta una finestra amb les 
brancalades de pedra viva d'una peça i l'ampit ressortit sense 
motllurar; al pis, dues finestres, la de la dreta és més petita, i 
totes tenen les brancalades de pedra viva, d'una sola peça i els 
ampits ressortits i motllurats i la de l'esquerra presenta 
estilització conopial a la llinda. Totes les finestres presenten la 
proporció mallorquina rectangular en vertical.  
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: barberia i habitatge familiar. 
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9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt Historicoartístic, declaració de 2 de Març de 
1983 segons R. D. 828/1983. 
  
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
  
11.- OBSERVACIONS: 
 Aquesta fitxa contempla la protecció de la façana exterior que 
forma conjunt amb altres semblants del mateix carrer. Els interiors 
no s'han visitat. 
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c. Nou, núm. 9 
Prot.: B 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques. 
 Volumètriques i urbanístiques:  
 - Casa de planta en L, dues crugies més una ala allargada, de 
dues plantes, dos aiguavessos amb vessant cap al frontis i entre 
mitgeres. 
 - Pati, abans corral, ubicat a la part posterior, no s'ha 
visitat. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de carreus vists en pedra viva i coberta de 
teula. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva. 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, s. XVII-XIX. 
 Frontis: 
 - Façana: composició austera amb eixos verticals de les 
obertures. Paredat de carreus vists de pedra viva amb junta plena. 
 - El ràfec és una cornisa de llivanya de marès i teula volada. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal allindanat amb brancals de pedra viva i la 
llinda d'una sola peça amb estilització conopial. 
 Finestres: rectangulars en vertical. 
 - A la planta baixa, finestra rectangular en vertical, amb 
brancals i llinda d'una sola peça i ampit llis ressortit(variant 
D), de pedra viva. 
 - A la planta pis, una finestra amb estilització conopial a la 
llinda, brancals d'una peça i ampit motllurat de modilló (variant 
A), tot de pedra viva. L'altra finestra és amb llinda i brancals 
d'una peça, ampit motllurat de modilló (variant A). 
 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 totes les 
cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer.  
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 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 
laterals i frontals, canals, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS:  
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana. 
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c. Nou, núm. 9 
 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS Prot.: B 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL Ref. Cad.: 6633907 

Clau: 077  I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 
 I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 

c. Nou, núm. 13 
Prot.: B 

Ref. Cad.: 6633905 
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
  
2.- AUTORIA: 
  
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional, s. XVII-XIX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 La casa se situa en un estret carrer que es comunica amb el c. 
de la Concepció i el c. d'en Laparra, i, entre la plaça de 
l'Església i la plaça de la Quartera. En el carrer Nou es troben un 
conjunt de cases com Can Catorze, Can Búger, Can Biel Faver, 
l'antic celler de Can Ximarró i la present casa, totes catalogades 
formant una gran unitat estilística del s. XVII, d'alt valor 
arquitectònic. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Miquel Rosselló Torrens. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Casa i antic corral, avui pati a la part posterior. La casa se 
situa entre mitgeres i és alineada al carrer, de dues plantes i dos 
aiguavessos amb vessant cap al frontis. 
 Façanes: el frontis presenta a la part esquerra, els paredats 
de carreus de pedra viva amb la junta plena i la resta és de pedres 
irregulars amb junta plena excepte a la part més alta que és de 
petits carreus de pedra viva; el ràfec és de lloses de pedra viva 
amb acabament d'una filada de teules girades, teulada i canal de 
zinc. Obertures: a la planta baixa, el portal d'accés és escarser 
amb les brancalades de pedra viva, a l'esquerra del portal, una 
finestra amb les brancalades de pedra viva d'una peça i l'ampit 
ressortit sense motllurar, i, a la dreta un finestró amb esplandit 
cap a l'exterior amb les brancalades de pedra viva; al pis, dues 
finestres amb les brancalades de pedra viva, d'una sola peça i 
l'ampit ressortit sense motllurar. Totes les finestres presenten 
una faixa que les emmarca de color blanc i mantenen la proporció 
mallorquina de rectangular en vertical.  
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
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8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: deshabitada. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt Historicoartístic, declaració de 2 de Març de 
1983 segons R. D. 828/1983. 
  
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
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11.- OBSERVACIONS: 
 Aquesta fitxa contempla la protecció de la façana exterior que 
forma conjunt amb altres semblants del mateix carrer. Els interiors 
no s'han visitat. 
 S'observa un aixecament de la teulada en alçària i cap a 
l'interior respectant l'acabament original del frontis. 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques:  
 - Casa de planta rectangular, de dues crugies, de dues plantes, 
dos aiguavessos amb vessant cap al frontis. 
 - Corral, ara pati, a la part posterior. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de carreus irregulars de pedra viva i coberta 
de teula. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva.  
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, s. XVII-XIX. 
 Frontis: 
 - Façana: composició austera, asimètrica i amb eixos verticals 
de les obertures. Paredat de carreus vists a la part esquerra i de 
pedres irregulars vistes a la dreta, tot amb junta plena. 
 - El ràfec és de lloses de pedra, filada de caps de teula 
girada i teula volada. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal allindanat amb llinda d'una peça amb forma 
d'arc escarser, brancals de dues peces, de pedra viva. 
 Finestres: rectangulars en vertical, a excepció dels 
finestrons. 
 - A la planta baixa, finestra amb llinda i brancals d'una peça, 
l'ampit llis ressortit, (variant D) i emmarcat per una fina faixa 
blanca. Finestró emmarcat amb peces de pedra viva amb esplandit cap 
a l'exterior. 
 - A la planta pis, finestres amb llinda, brancals d'una peça, 
ampit llis ressortit, (variant D) i emmarcat per una fina faixa 
blanca. 
  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 totes les 
cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
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d'edificis catalogats del mateix carrer.  
 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 
laterals i frontals, canals, etc. 



CAN BELLINFANT 
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6.- OBSERVACIONS: 
 - És important el tipus de finestró de planta baixa, perquè 
marca un sistema d'obertura d'una època i avui en queden pocs. 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana.  
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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 tradicional, s. XVII-XIX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 El celler se situa en un estret carrer que es comunica amb el 
c. de la Concepció i el c. d'en Laparra, i entre la plaça de 
l'Església i la plaça de la Quartera. En el carrer Nou es troben un 
conjunt de cases com Can Catorze, Can Búger, Can Biel Faver, Can 
Bellinfant i el present celler, tots catalogats formant una gran 
unitat estilística del s. XVII, d'alt valor arquitectònic. A més es 
troba a la mateixa illeta que Can Morro i la desapareguda Can 
Ximarró, de la qual formava part. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Jaume Martí. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Celler situat entre mitgeres i alineat al carrer, és de planta 
rectangular allargat cap a l'interior amb una continuació al fons 
cap a l'esquerra formant una ela invertida; és de quatre crugies 
amb dos aiguavessos amb vessant cap al frontis. 
 Façanes: al frontis predomina el massís sobre els buits i els 
paredats són de pedra i fang aterracats i pintats de blanc; el 
ràfec és de llivanya de marès amb acabament d'una filada de teules 
girades, teulada i canal de zinc. Obertures: el frontis presenta 
una portassa allindanada amb la llinda d'una sola peça i brancals 
de vàries peces, tots de pedra viva i una petita finestra a damunt 
amb les brancalades de pedra i l'ampit ressortit i motllurat. 
Destaca el portam de l'entrada al celler de dos fulls per la 
decoració de dos pàmpols retallats al fustam de la porta. 
 Interiors: de quatre crugies sostingudes per arcs que discorren 
paral lels al carrer; el trespol és de lloses irregulars de pedra i 
el sostrat de la primera crugia és de canyissada i taulons i tota 
la resta és de taulons i peces de ceràmica; a la separació de 
primera i segona crugia hi ha un arc d'ansa-paner amb els capitells 
motllurats, tot de pedra, amb un finestró a dalt; a la separació 
entre segona i tercera crugia hi ha un gran arc rodó amb els 
capitells motllurats de pedra i a la separació de tercera i quarta 
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crugia un gran arc diafragma; a més hi ha un arc paredat a la paret 
de la dreta de la quarta crugia; tot l'interior és emblanquinat i 
cal destacar la presència de 9 bótes congrenyades.  
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:   
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: producció vinícola. 
 B.- ACTUAL: magatzem. 
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9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt Historicoartístic, declaració e 2 de Març de 
1983 segons R. D. 828/ 1983. 
  
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 A. Pascual, 1997: 134-135. 
 
11.- OBSERVACIONS: 
 El celler abans formava un conjunt amb l'Antiga Can Ximarró, 
casa també catalogada amb fitxa núm. 052. 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques: 
 - Celler de planta rectangular allargada, de quatre crugies, 
d'una planta de doble alçària, dos aiguavessos amb vessant cap al 
frontis i entre mitgeres. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra i aterracat de calç a la 
façana amb murs intermedis amb arc diafragma. 
 - Sostrat de canyissada i bigues de fusta a escaire del carrer, 
a la primera crugia. Coberta de teula. 
 - Trespol de lloses irregulars de pedra viva. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva. 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, s. XVII-XIX. 
 Frontis: 
 - Façana: de composició austera amb un eix vertical 
d'obertures. Paredat de pedra aterracat i pintat de blanc. 
 - El ràfec és una cornisa senzilla, filada de caps de teula 
girada i teula volada. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portassa principal allindanada amb llinda d'una peça, 
brancals de tres peces, de pedra viva. 
 Finestres: rectangulars en vertical. 
 - Finestra amb llinda i brancals d'una peça, ampit ressortit i 
motllurat (variant B) situada a l'eix del portal. 
 Altres elements:  
 Decoració de dos pàmpols retallats al portam de fusta. 
 Interiors: 
 - Arc intermedi d'ansa-paner amb capitells motllurats, de pedra 
viva; entre la primera i segona crugia. 
 - Gran arc rodó amb capitells motllurats, de pedra viva. Entre 
la segona i tercera crugia. 
 - Gran arc diafragma amb capitells motllurats, de pedra viva. 
Entre la tercera i darrera crugia. 
 - Arc paredat a la pared dreta de la quarta crugia. 
 
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 conjunt amb la resta de cellers de 
Binissalem; també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer. 
 B.- DINS L'EDIFICI:  
 
4.- JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 
 Si es compleix tot l'anterior, no cal. 



ANTIC CELLER DE CAN XIMARRÓ 
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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 del detalls constructius: acabats de coberta 
laterals i frontals, canals, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - Aterracat del frontis en mal estat. 
 - Bon exemple de celler de gran simplicitat amb arcs diafragma. 
 - El detall del trepatge de la porta és una bella mostra del 
treball artesà.  
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana. 
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 És l'única estació que queda del "Via Crucis" que probablement 
anava des de l'església fins a la Creu de Terme. La devoció al Via 
Crucis es va introduir a Mallorca en el segle XVII. 
 
2.- AUTORIA: 
  
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
  
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 L'estació Via Crucis "la Verònica" es troba adossada a una 
façana del c. de sa Creu, molt propera a la comunicació del carrer 
amb la pl. de l'Església i en el tram on el carrer és més estret. 
És remarcable que el seu entorn més immediat són fils telefònics, 
elèctrics i altres conduccions fixades a la façana que envolten 
l'estació; a més es troba propera a altres edificacions també 
catalogades com l'antiga Can Ximarró, Can Jordà i Can Jaquotot, 
entre d'altres. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Ajuntament de Binissalem [?] 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Estació del "Via Crucis la Verònica": capelleta realitzada amb 
20 rajoles policromades que representen la sisena estació del Via 
Crucis: la Verònica eixuga el rostre de Crist; les rajoles, 
quadrades de 11,5 cm i emmarcades per dues columnetes amb capitells 
compostos, sostenen una llinda motllurada amb un cap d'angelet 
central obrat; tots els elements d'emmarcament són pintats d'un 
color ocre. La imatge del Via Crucis representa Crist carregat amb 
la Creu seguit d'altres personatges; en primer pla, la Verònica 
mostra la tela amb el seu rostre, a la dreta de la part superior hi 
ha la inscripció "LA VARONICA". 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: estació Via Crucis. 
 B.- ACTUAL: estació Via Crucis. 
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9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambiental dels nuclis de població. Element inclòs en el 
perímetre del Conjunt Historicoartístic, declaració de 2 de Març de 
1983 segons R. D. 828/1983. 
  
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 G. Martí: 1985: 38; il l. 52. 
 
11.- OBSERVACIONS: 
 El Via Crucis s'ubica al frontis de la casa situada en el c. de 
sa Creu, núm 3, propietat de Francisco Salvá Gelabert i núm. de 
referència cadastral 6533508. 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques: 
 - Capella encastada al mur. Rectangular en vertical. 
 Constructives: 
 - Motiu fet amb rajoles vidriades. 
 Característiques estilístiques bàsiques:  
 - Capella de rajoles en colors ocre, blau i fons blanquinós 
dibuixant l'escena de la Verònica eixugant el rostre de Crist i 
mostrant la tela. 
 - Marc format per dues columnetes de secció circular 
semiencastades al mur, amb els capitells esculpits amb motius 
vegetals. Llinda motllurada amb un cap d'angelet amb ales. 
Emblanquinat com la resta del mur. 
 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: 
 Donar suport a la seva visió condicionant el seu entorn. 
 
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 del detalls constructius. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - Elements distorsionants: tot l'entorn de la capella, 
canonades, fils d'electricitat, etc. és deplorable. 
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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 tradicional.  
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 El c. de sa Creu actualment va des de la pl. de l'Església fins 
al c. del Reg, però abans, anava fins a la Creu de Terme, de la 
qual pren el nom i que estava devora el pou de davant Can Servera 
(casa amb el núm. 23). Can Jordà se situa en un cap de cantó amb el 
c. del Catedràtic Llabrés i a la cruïlla amb el c. d'en Laparra, 
molt propera a la pl. de l'Església. Vora seu es troba un element 
catalogat, l'estació del Via Crucis: "La Verònica" i cases també 
catalogades com Can Jaquotot i Can Carreter. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Joana Vidal Tomàs. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 La casa fa cap de cantó amb el c. del Catedràtic Llabrés, és 
alineada al carrer, és de planta rectangular, de dues plantes i de 
dos aiguavessos amb vessant cap al frontis; la part de la dreta de 
la casa, amb tres obertures, presenta més alçària que la resta. 
 Façanes: el frontis presenta cantonera de pedra viva en el cap 
de cantó, i els paredats són de carreus de pedra viva amb la junta 
plena; el ràfec és de lloses de pedra amb canal de zinc i teulada. 
Obertures: a la planta baixa, tres portals, un d'ells rodó amb 
carcanyols, de poc regràs i gradació del dovellam, i els altres dos 
són allindanats amb la llinda d'una sola peça, tots de pedra viva; 
a més hi ha una finestra tota de pedra viva amb estilització 
conopial a la llinda, que és d'una peça i l'ampit ressortit i 
motllurat; al pis, d'esquerra a dreta, hi ha una finestra de pedra 
viva amb estilització conopial a la llinda i ampit motllurat, un 
balcó amb la volada de pedra i barana amb ferros del XIX, una altra 
finestra amb brancalades ressortides encimentades i ampit motllurat 
de pedra i una finestra balconera amb estilització conopial a la 
llinda i l'ampit motllurat i ressortit. Totes les finestres 
presenten la proporció mallorquina rectangular en vertical. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
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 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: magatzems i habitatge familiar al pis. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclós en el 
perímetre del Conjunt Historicoartístic, declaració de 2 de Març de 
1983 segons R.D. 828/1983. 
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10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
11.- OBSERVACIONS: 
 Els dos portals allindanats del frontis tenen la lletra A i B a 
sobre; el núm. 4A comunica amb una escala per accedir al pis. 
 Aquesta fitxa contempla la protecció de la façana exterior que 
forma conjunt amb altres semblants del mateix carrer. Els interiors 
no s'han visitat.  
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques:  
 - Casa de planta rectangular, de dues plantes, de dos 
aiguavessos amb vessant cap al frontis. Fa cantonada. 
 - Corral a la part posterior. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Façana principal de carreus 
vists de pedra viva i lateral de pedra i terra. Coberta de teula. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva.  
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional. 
 Frontis: 
 - Façana: de composició austera, asimètrica. Paredat de carreus 
amb junta ampla. 
 - El ràfec és una cornisa formada per lloses de pedra i teula 
volada.  
 - Balcó motllurat de pedra viva i barana de ferro del s. XIX. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal, rodó amb carcanyols de poc regràs. 
Brancalades de tres peces de divers tamany. 
 - Portals auxiliars, allindanats amb llinda d'una sola peça. 
 - Porta balconera amb estilització conopial a la llinda. 
 Finestres: rectangulars en vertical. 
 - A la planta baixa, finestra amb llinda amb estilització 
conopial i brancals de dues peces, ampit ressortit motllurat 
(variant B). 
 - A la planta pis, finestra amb la llinda amb estilització 
conopial i brancals de dues peces, ampit ressortit motllurat 
(variant A). Finestra balconera amb estilització conopial a la 
llinda, i amb l'ampit motllurat i ressortit (variant A). 
 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 totes les 
cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
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tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer. 
 B.- DINS L'EDIFICI:  
 
4.- JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 
 Adob de les juntes dels carreus de la façana. 
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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 
laterals i frontals, canals, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana. 
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES:  
 Habitada per la família Ponç de la Creu des del segle XVI, que amb el temps 
anà guanyant en status i patrimoni. Des de llavors ha sofert successives 
remodelacions i ampliacions. La data de 1767 gravada a l'entrada del celler 
coincideix probablement amb una etapa de prosperitat. Les tres darreres reformes 
importants se succeïren, dues en el segle XIX —una d'elles el 1825, si hem de fer 
cas a la data inscrita a la xemeneia ubicada al segon cos de la casa— i una de 
recent. 
 
2.- AUTORIA: 
 
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA:  
 Arquitectura tradicional, s. XVII-XIX. 
  
4.- ENTORN O CONTEXT:  
 Situada a prop del nucli del centre historicoartístic i devora d'altres 
edificacions també catalogades com és ara Ca Don Gaspar, Can Ramonell o Can 
Ximarró. 
 
5.- PROPIETAT:  
 Nicolau Jaquotot Llabrés. 
  
6.- DESCRIPCIÓ:  
 Conjunt format per casa, celler, dependències auxiliars, corral i hort. 
Organització dels elements: la parcel la presenta forma poligonal irregular fent 
cantonada i amb una segona façana sobre el carrer del Catedràtic Llabrés. La 
disposició en angle recte de la casa i els cellers configuraven al seu interior 
una clastra. Els celler són dos i corresponen a diferents moments econòmics i de 
creixement del conjunt: un celler del segle XVIII i un altre anterior aixecat en 
data difícil de precisar. La casa presenta buc complex amb dos cossos. El primer, 
més proper al frontis, té dues crugies i dos aiguavessos, cap al frontis i cap al 
corral, planta baixa i pis i mostra, a l'extrem esquerre del frontis, una petita 
ala ressortida coberta per un aiguavés cap al carrer. El segon cos, de façana més 
decorada cap al pati, està adossada al primer per la seva part posterior i mirant 
des d'aquest jardí, presenta dues ales: una, ressortida a la banda dreta, d'una 
sola crugia i una altra, a l'esquerra, retirada i aixecada sobre la part de la 
crugia posterior del primer cos. 
 Façanes: el frontis, trencat, de dos trams de recorregut, mostra paredat de 
carreus vists de pedra viva amb junta ampla entre pedres cantoneres i és capcimat 
per llivanya i caps de teula volada i girada. Mostra un cert equilibri entre el 
massís i unes obertures amb disposició regular, encara que la manca o 
desplaçament d'una finestra superior trenca el ritme. Obertures: tots els 
elements de les obertures són de pedra viva. A la planta baixa trobam portal 
principal i tres finestres, dues al tram major i una al menor. El portal es 
conforma a partir de brancalades de dues peces cada una, recolzades sobre 
bassament ressortit que sostenen una llinda en forma d'arc escarser. Llindar 
d'una peça i portam enllistonat quadrejat. Les tres finestres són semblants: de 
bon recorregut vertical, presenten els seus elements d'una peça cadascun, ampit 
ressortit i marc amb junta de morter. Les tres finestres superiors presenten les 
mateixes característiques i distribució per trams que les situades a la planta 
baixa amb les següents excepcions: menor volumetria, començant per la dreta la 
primera està lleugerament desplaçada del seu eix i la segona ha mudat d'eix 
situant-se sobre el portal; a més, tenen el seu ampit motllurat. La façana 
lateral presenta 
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predomini de paredat de pedra i terra, capcimada per caps de teula girada. 
Obertures: al capcer del primer cos i a la planta baixa, finestra amb elements 
d'una peça cadascun, de pedra viva; a l'altura del pis, finestra encastada, amb 
guardapols,i ampit motllurat i ressortit. També destaca la portassa d'accés als 
cups conformada a partir d'un arc poc rebaixat sobre brancals amb guardacantons. 
La façana posterior de la casa que mira cap al corral correspon al segon cos: les 
dues ales presenten paredat amb enllestit tintat en beig-rosat entre bandes 
verticals a les cantoneres i estan capcimades per cornisa sobre permòdols, volada 
de caps de teula i tot sobremuntat per la barana d'obra del terrat, excepte a 
l'ala més retirada, on falta aquesta barana. Obertures: l'ala ressortida presenta 
a la planta baixa portal i finestra mallorquina amb la proporció regular en 
vertical emmarcades per bandes en blanc. Als pisos apareixen dues sèries de tres 
finestres balconeres, cada una de disposició regular. Cada finestra balconera 
està emmarcada per banda en blanc, ampit ressortit i guardapols motllurat sobre 
mènsules a mode de trencaaigües. El porxet guaita sobre la façana per tres 
finestrons apaïsats, emmarcats en blanc i amb ampit ressortit. A l'ala més 
retirada continua el ritme de les obertures de la primera ala amb les següents 
excepcions: el portal de la planta baixa apareix sobremuntat per arc de mig punt 
amb brancalades estretes de pedra viva; als pisos apareixen una finestra 
balconera com les ja descrites a cada un d'ells, al segon pis, a més, s'inclou 
finestró vertical de traça ogival emmarcat en blanc, les obertures del porxet, 
tot i que mantenen les seves característiques, apareixen cegues. 
 Interiors: al primer cos la planta baixa apareix compartimentada en dues 
crugies separades per arc d'ansa-paner sobre capitells motllurats amb brancalades 
d'una peça i sòcol ressortit i cobertes per sostrat amb llenyam perpendicular al 
carrer. A la segona crugia i a la dreta observam una escala d'un tram amb 
escalons de pedra motllurats cap al frontal i sobre el llit, excepte els dos 
primers, i dotada d'arrambador de ferro. 
 Celler del segle XVIII: de notables proporcions, traça rectangular i 
paral lel al carrer del Catedràtic Llabrés, presenta dues crugies per biga 
carenera sobre pilars i dos aiguavessos, cap a la façana lateral i cap al corral. 
La façana cap al corral compta amb dos trams, retirat el més proper a la casa, 
limitats per pedres cantoneres, de paredat de pedra en verd i parcialment 
aterracat el tram més retirat. Predomina el massís i entre les obertures, que 
presenten una disposició regular, destacam: portal d'accés configurat a partir 
d'un arc escarser, de marès, sobre brancals de pedra viva de vàries peces amb la 
data de 1767 gravada en una d'elles, al tram més retirat; finestrons apaïsats amb 
elements d'una peça cadascun al tram més ressortit; al terç superior dels dos 
trams una sèrie de finestres amb capcim d'arc de mig punt, la major part d'ells 
cecs i amb disposició regular. A la banda inferior d'aquestes i alineats amb 
elles, finestrons emmarcats amb peces llises i estretes de pedra viva. Conserva 
dos cups de pedra oberts a un porxo que comunica el corral amb la portassa de la 
façana lateral, per arcs d'ansa-paner geminats sobre capitells motllurats i amb 
clau ressortida. L'interior presenta dues naus d'amplària desigual i amb reculada 
la nau propera al corral, acostant-se a la casa. 
 Celler anterior: situat entre el celler ja esmentat i la casa, és 
rectangular, de dues crugies i dos aiguavessos en la mateixa direcció, cap al 
celler del segle XVIII, essent més alt el situat més a prop d'aquest. Cada 
aiguavés forma un aiguafons. A l'interior les crugies estan separades per un arc 
diafragma de mig punt rebaixat i de peces de marès, perpendicular al carrer del 
Catedràtic Llabrés. Aquest espai és avui utilitzat com a bugaderia. 
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 Corral: conserva únicament la traça del seu emplaçament. 
 Hort: de forma allargada sobre la façana lateral, apareix avui ajardinat. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS: importants reformes al segle XIX. Recentment ha 
desaparegut un jardí d'aire romàntic.  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar i producció vinícola. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre adequació de les 
xarxes d'instal lacions a les condicions historicoambientals dels nuclis de 
població. Edifici inclòs en el perímetre del Conjunt historicoartístic, 
declaració de 2 de març de 1983 segons R. D. 828/1983. 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 A. Pascual, 1997: 80-82; il l. 81. 
 
11.- OBSERVACIONS:  
 Els continus creixement i remodelació del conjunt i especialment de la casa, 
dificulten la seva adscripció estilística, per la qual cosa s'ha optat per una 
adscripció aproximativa a partir de la configuració de l'interior del primer cos 
i per l'època de reformes i/o engrandiments més significatius. 
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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, de tres crugies —abans de dues—, dues plantes, 
dos aiguavessos amb vessant cap al frontis. Fa cantonada. Escala a la segona 
crugia (tipologia B). 
 - Celler del segle XVIII de planta rectangular amb dues crugies i dos 
aiguavessos, cap a la façana lateral i cap al corral. 
 - Celler anterior rectangular, de dues crugies i dos aiguavessos paral lels i 
cap al celler del segle XVIII.  
 - Dependències auxiliars. 
 - Corral a la part posterior. 
 - Hort de forma allargada. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Façana principal de carreus vists de 
pedra viva a la façana principal. Murs de pedra i terra a la façana lateral. 
Forjat de bigues de fusta a escaire del frontis. Coberta de teula. 
 - Cellers amb forjat de bigues de fusta, per biga carenera sobre pilar al 
celler del segle XVIII i arc diafragma al celler anterior.  
 - Obertures emmarcades en pedra viva a la façana principal i pintades a la 
façana posterior. 
 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura tradicional, s. XVII-
XIX. 
  
 Frontis: 
 - Façana principal de composició austera asimètrica amb alguns eixos 
verticals de les obertures. Paredat de carreus amb junta ampla i cantonada de 
carreus amb junta estreta. 
 - Façana lateral amb paredat de pedra en verd. 
 - Façana posterior de composició simètrica amb eixos verticals de les 
obertures, paredat enllestit tintat de beig-rosat entre bandes cantoneres 
blanques. Té dos trams. 
 Ràfecs: 
 - Al frontis, llivanya amb filada de caps de teula girada i teula volada. 
 - Al capcer, filada de caps de teula girada. 
 - A la façana posterior, cornisa sobre permòdols, pintada de blanc amb teula 
volada i ampit del terrat. 
  
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal amb llinda d'una peça en forma d'arc escarser, amb 
brancalades de dues peces sobre basament ressortit, tot de pedra viva. 
 - Portassa auxiliar al capcer amb arc poc rebaixat sobre brancalades amb 
guardacantons. 
 - A la façana posterior: 
  - Portal amb arc de mig punt i brancalades estretes de pedra viva. 
  - Portal allindanat emmarcat en bandes blanques. 
 Finestres: rectangulars en vertical (a excepció dels finestrons). 
 - Al frontis: 
  - A la planta baixa, finestres amb llinda i brancals d'una peça de 
pedra viva llisa ressortida, ampit llis i més ressortit (variant D), de pedra 
viva i emmarcades amb junta de morter. 
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 - A la planta pis, finestres amb llinda i brancals d'una peça, ampit 
motllurat de modilló (variant A), tot de pedra viva i emmarcades amb junta de 
morter ressortida. 
 - Al capcer: 
  - A la planta baixa i segona crugia, finestra emmarcada amb peces 
senceres de pedra viva. 
  - A la planta pis i segona crugia, finestra encastada amb guardapols i 
ampit motllurat (variant B), de pedra viva. 
 - A la façana posterior: 
  - A la planta baixa, finestra rectangular en vertical petita, emmarcada 
en bandes blanques. 
  - A les plantes primera i segona: 
   - Finestres balconeres amb llinda i brancals pintats en blanc i 
ampit llis ressortit (variant D) de pedra viva. Guardapols motllurat sobre dues 
mènsules, de pedra viva. 
   - Una finestra ogival emmarcada en blanc. 
  - A la planta porxo, finestrons emmarcats per bandes blanques i ampit 
llis ressortit (variant C), també blanc. 
  
 Interiors: 
 - Arc intermedi d'ansa-paner sobre capitells motllurats i brancalades d'una 
peça amb sòcol ressortit, tot de pedra viva amb juntes remarcades. 
 - Escala amb graons motllurats de pedra viva i barana de ferro. 
  
 Celler del segle XVIII: 
 - Façana de dos trams, un de pedra en verd i l'altre aterracat. Cantonada de 
carreus escairats de pedra viva. 
 - Obertures:  
  - Portal amb arc escarser de marès sobre brancalades de dues peces, de 
pedra viva.  
  - Finestres: 
   - Finestres rectangulars en vertical amb arc de mig punt, 
brancalades de dues peces i ampit llis, tot de pedra viva llisa ressortida 
(variant D). 
   - Finestrons emmarcats en peces llises i estretes de pedra viva, a 
sota de les finestres anteriors. 
 - Interior: 
  - Arcs d'ansa-paner geminats amb clau ressortida sobre capitells 
ressortits a l'últim cos, on hi ha els cups i un porxo. Pilar de secció circular 
a la part inferior i quadrada a la superior. 
 
 Celler anterior: 

- A l'interior, arc diafragma de mig punt rebaixat. 
 
 Altres elements: 
 - Data de 1767 en un portal del celler del segle XVIII. 
  
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 totes las cases de 
Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi tipològic); també forma un 
conjunt ambiental amb la resta d'edificis catalogats del mateix carrer i a més, 
forma un conjunt tipològic amb els edificis que tenen celler. 
 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 laterals i 
frontal, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - Existeix la sospita de l'existència d'un altre arc, avui totalment cobert 
per un aterracat en el mur que separa la casa i el celler antic. 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig de la façana. 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
  
2.- AUTORIA: 
  
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional, s. XVII-XIX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 Casa situada al costat de Can Jaquotot, a l'antic carrer de sa 
Creu, anomenat així per l'existència de la creu que marcava l'inici 
del camí d'Alaró. Aquest carrer dóna accés a la plaça i a 
l'esmentat camí d'Alaró. La seva part posterior dóna al Camp de la 
Mostra, àrea que es va urbanitzar ben entrat aquest segle. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Maria Villalonga Villalonga. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Conjunt de casa, corral amb dependències auxiliars i hort. La 
casa és alineada al carrer, de planta quasi rectangular en 
profunditat de quatre crugies (per colonització de part del 
corral), entre mitgeres, planta baixa i pis, amb coberta de teula 
de dos aiguavessos amb vessant cap al frontis. Organtizació dels 
elements: casa i corral a la part posterior, ocupat en part per 
diverses dependències auxiliars en el seu lateral i al final de la 
parcel la un hort.  
 Façanes: la façana principal presenta paredat de murs de pedra 
i terra amb un enllestit de calç. El ràfec és una cornisa volada i 
teula volada. Obertures:  a la planta baixa un portal de pedra amb 
llinda d'una sola peça i mòssa d'estilització gòtica, brancals 
(caires interiors bisellats) i llindar de dues peces. A la planta 
superior tenim una finestra rectangular en vertical amb brancals, 
llinda i ampit motllurat de pedra d'una sola peça. 
 Interiors: la casa presenta una distribució irregular. Així 
tenim a la primera crugia la sala o rebedor amb un trespol de 
ciment mallorquí i el pas per la bístia format per un enmacat amb 
faixes de llosa de pedra que arriba fins al corral. Es destacable 
el considerable rost que du la casa. A la dreta s'obre la finestra 
d'una cambra, situada a mitja alçària i que s'hi accedeix a través 
d'una escala situada a la segona crugia i a baix d'aquesta cambra 
n'hi ha una altra (semisoterrada) que tambe té una finestra al 
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rebedor; el forjat és sustentat per llenyams paral lels a la façana 
principal. S'accedeix a la segona crugia a través d'un arc d'ansa-
paner rebaixat que es troba emblanquinat. A la segona crugia trobam 
el mateix trespol que la primera; en canvi, el forjat presenta uns 
llenyams a escaire a la façana i sustentats a la seva meitat per 
una biga paral lela a la façana. A dreta i esquerra hi ha unes 
escales de factura molt rudimentària amb baranes de ferro de 
brandoles horitzontals que porten al pis superior (d'aquesta escala 
destaquen els escalons formats per grans lloses de pedra viva) i a 
la cambra situada a mitja alçària que dóna al rebedor; al lateral 
dret, d'aquesta segona crugia, també trobam una cambra fosca, on hi 
ha l'entrada a la cambra semisoterrada de la primera crugia. El pas 
a la tercera crugia és a través d'un arc d'ansa-paner molt 
rebaixat. En aquesta crugia tenim un petit distribuidor que dona al 
corral, a la cuina —de reduïdes dimensions— i al menjador situat a 
la quarta crugia.  
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 Corral: es troba ocupat per diverses dependències auxiliars. 
Destaca la cisterna raconera formada per dues gran lloses de pedra 
viva i un pou. 
 Hort: de grans dimensions i forma rectangular, ocupa part de 
l'antic camp de La Mostra amb sortida pel carrer de Jaume III. Hi 
ha arbres fruiters. Confronta amb l'hort de Can Jaquotot mitjançant 
una paret seca rematada amb esquena d'ase. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequacio de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de poblacio. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983 segons R. D. 828/1983. 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
  
11.- OBSERVACIONS:  
 La parcel la també té sortida al carrer de Jaume III. 
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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 quasi rectangular en profunditat, de quatre 
crugies (abans dues crugies), dues plantes, dos aiguavessos amb 
vessant cap als frontis i entre mitgeres. 
 - Corral a la part posterior. 
 - Dependències auxiliars que donen al corral. 
 - Hort de planta rectangular i grans dimensions, amb arbres 
fruiters. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra amb enllestit de calç a 
façana i coberta de teula. 
 - Sostre de bigues de fusta paral leles al frontis en la primera 
crugia i a escaire a la resta. 
 - Mur central amb arc intermedi de pedra viva. 
 - Trespol de ciment mallorquí a la sala-rebedor. Trespol de 
còdols emmarcats amb faixes al pas de bístia (fins al corral). 
 - Obertures emmarcades en pedra viva.  
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, s. XVII-XIX. 
 Frontis: 
 - Composició austera, amb un únic eix vertical de les 
obertures. Paredat de pedra amb enllestit de calç.  
 - El ràfec: cornisa de volada de marès senzilla i teula volada. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal allindanat amb llinda d'una peça amb mòssa 
d'estilització gòtica, brancals de dues peces (la inferior de 
majors dimensions) amb caires interiors bisellats. 
 Finestra: rectangular en vertical. 
 - A la planta pis, finestra a l'eix del portal: llinda, 
brancals d'una peça, ampit motllurat (variant B), de pedra viva. 
 Altres elements:  
 Interiors: 
 - Arc intermedi d'ansa-paner amb capitell emblanquinat. 
 - Arc intermedi (entre segona i tercera crugia) d'ansa-paner 
rebaixat emblanquinat. 
 - Dues escales a la segona crugia. Una és de dos trams. Barana 
de ferro. 
 - Trespol: pas de bístia tort des de l'entrada al corral, de 
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còdols emmarcat en dibuix de doble quadrat. 
 
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 totes las 
cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer. 
 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, 
canals, forma de la cisterna, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - Aterracat del frontis en mal estat.  
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa per 
enmig de la façana. 
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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 topònim de la casa, Ca Don Gaspar, fa referència a Don 
Gaspar Bestard de la Torre i Trobat, propietari de la casa devers 
el 1818. És aquesta l'única casa que conserva el topònim de totes 
les que les branques majors dels Bestard de la Torre tengueren al 
poble, i fou durant segles posada de la possessió de la Torre de 
Can Cabrit, que s'estenia pels termes de Binissalem i Alaró. Des 
del 1643 fins fa uns 50 anys, que fou comprada pels seus actuals 
propietaris, va estar en mans de la família Bestard de la Torre. 
 
2.- AUTORIA: 
  
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional. S. XVI-XVIII. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 El carrer de la Creu actualment va des de la plaça de 
l'Església fins al carrer del Reg, però abans, aproximadament a 
principi de segle XX anava fins a la creu de terme, de la qual pren 
el nom i que estava devora el pou de davant Can Servera (c. de la 
Creu 23 i 23 a), el qual s'anomenava pou de la Creu. Aquí s'acabava 
el poble per aquesta zona. L'anomenada creu de terme va esser 
traslladada al seu actual emplaçament l'any 1907. La casa que ens 
ocupa, juntament amb la confrontant, Cal Senyor Pau, també 
catalogada, formen el reducte més antic d'aquest entorn. Aquest 
carrer també és anomenat vulgarment Carrer Ample; de fet, és un 
dels més amples del poble. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Hereus de Joan Fiol Nicolau. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Conjunt format per casa que fa cantó, celler i corral. 
Organització dels elements: des de la façana principal s'accedeix a 
la casa, la qual té el corral a part de la zona posterior. Des del 
corral s'accedeix al celler (dreta) i a l'estable (esquerra). El 
corral té sortida al carrer lateral. La casa, de planta rectangular 
i dos vessants, ha estat molt modificada i ara destaquem el celler 
i l'establa del corral. 
 Celler: situat a la part posterior dreta de l'actual casa, s'hi 
accedeix des del corral i a aquest s'hi accedeix, bé per la casa, 
bé directament del carrer. Conserva la tipologia original, encara 
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que la casa es va ampliar ocupant part del seu espai. La planta és 
aproximadament rectangular. 
 Façana: la façana del celler és la façana lateral del cos 
principal del conjunt, cos que alberga casa i celler. Seguint la 
façana del celler observam la façana dels cups i la façana del 
corral. De carreus de pedra viva és la façana del celler i a ella 
s'obre una finestra rectangular en vertical amb l'ampit motllurat i 
les brancalades de pedra viva. També de pedra viva és part de la 
façana del celler que es perllonga i la resta, així com la façana 
dels cups i del corral, és de pedra en verd. Les obertures 
d'aquesta part de façana són dos finestrons, un d'ells paredat, i 
una portassa d'arc d'ansa-paner amb els brancals de pedra i l'arc 
de marès. Aquesta portassa és l'entrada del corral i també l'accés 
als cups des del carrer.  
 Interiors: està format per dos espais, un correspon al que 
alberga les bótes, un altre als cups. El primer espai, de planta 
rectangular aproximadament, té tres crugies que són originades per 
dos arcs diafragma, un de rodó i l'altre apuntat, 
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el primer de pedra viva i el segon amb els brancals de pedra viva i 
l'arc de marès. Les parets són de pedra en verd i en part 
aterracades i el sostrat és de taulons i revoltons ceràmics. 
Observam quatre bótes congrenyades. Es conserven les aixetes, així 
com una caldera per fer bullir el vi. El segon espai, adossat al 
celler, està cobert per un porxo i situat vora l'esmentada 
portassa, alberga tres grans cups de pedra viva i s'observen dues 
grans lloses que formen els frontals.  
 L'establa: s'hi accedeix des del corral i destaca el seu 
interior, allà on observam una part del trespol de còdols, les 
parets de pedra en verd i quatre voltes d'aresta de marès 
sostingudes a la part central per un pilar de marès. Aquest és de 
poca alçària i de secció octogonal. La base també presenta la 
mateixa secció i la del capitell és quadrada. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar, celler i establa. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar, magatzem, garatge. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983, R. D. 828/1983. 
  
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 G. Martí, 1978: 71, 72; 1989: il l. 186. A. Pascual, 1997: 78, 
79; i l. 81. 
 
11.- OBSERVACIONS: 
 L'habitatge pròpiament dit no és objecte d'aquesta fitxa. 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques: conjunt format per: 
 - Casa: fa cantonada. 
 - Celler de planta bàsicament rectangular, tres crugies, dos 
aiguavessos vessant cap als frontis, i tres cups. S'hi accedeix des 
del corral i a aquest s'hi accedeix bé per la casa, bé directament 
del carrer. 
 - Establa: planta quadrada. 
 - Corral a la part posterior. 
 Constructives: 
 - Celler: murs de carreus vists de pedra viva en part de la 
façana i la resta de pedra i terra. Dos arcs diafragma. Sostre de 
taulons de fusta. Coberta de teula. 
 - Establa: murs de pedra en verd. Quatre voltes d'aresta de 
marès sostingudes per un pilar central de marès. 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional. S. XVI-XVIII. 
 - Celler: 
  - Un arc diafragma rodó i l'altre ogival, el primer de 
pedra viva i el segon de pedra viva i marès. 
  - Cups de pedra viva. 
 - Establa: 
  - Pilar central de poca alçària. Fust de secció octogonal. 
Base octogonal amb els cantons bisellats. Capitell quadrat amb els 
cantons bisellats i arrodonits.   
 Altres elements:  
 - Quatre bótes congrenyades. Aixetes. Caldera per bullir el vi.  
 
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 la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer i a més, forma un conjunt 
tipològic amb els edificis que tenen celler. 
 L'establa forma conjunt amb tots els estables de Binissalem amb 
la tipologia de pilar central que sosté quatre voltes d'aresta. 
 B.- DINS L'EDIFICI: tot el conjunt forma una unitat. 
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4.- JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 
 Dignificar l'establa. 
 
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 del detalls constructius: acabats de coberta 
laterals i frontal, canals, etc. 
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6.- OBSERVACIONS: 
 - Elements distorsionants: les juntes de ciment posades entre 
les peces de marès de les voltes de l'establa.   
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
 



CAL SENYOR PAU 

 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 
 I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 

c. de sa Creu, núm. 14 
Prot.: B 

Ref. Cad.: 6433102 
Clau: 085 

  CENTRE URBÀ DE BINISSALEM   
 
 

 
 
 
1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 En el s. XVII la casa era dels Bestard de la Torre; la casa 
agafà el nom de l'honor Pau Bestard de la Torre i Ferrer en el s. 
XVIII. Després passà als Malonda i als Aguirre i l'any 1857, Cal 
Senyor Pau fou venut per Don Josep Villalonga i Aguirre a Miquel 
Llabrés i Pascual. La casa fou molt reformada durant els segles XIX 
i XX. També és coneguda com a Can Xic. 
 
2.- AUTORIA: 
  
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional, final del s. XIX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 Situada molt propera a l'antic Pou de La Creu. El c. de sa Creu 
actualment va des de la pl. de l'Església fins al c. del Reg, però 
abans anava fins a la Creu de Terme, de la qual pren el nom i que 
es trobava devora el pou de sa Creu davant Can Servera; aquí 
s'acabava el poble per aquesta zona a final del s. XIX. La Creu va 
ésser traslladada al seu actual emplaçament l'any 1907. Ca Don 
Gaspar i la present casa, són el reducte més antic d'aquest entorn. 
Davant cal Senyor Pau s'alineen diverses cases de final del XIX o 
principi del XX, totes catalogades com Can Salom, Can Servera, Ca 
ses Àngeles, Ca na Barbareta i Ca na Benita. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Bernadí Roig. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Casa i antic corral, avui pati a la part posterior. La casa 
situada entre mitgeres i alineada al carrer, és de planta 
rectangular, de dues plantes i de dos aiguavessos amb vessant cap 
al frontis. 
 Façanes: al frontis presenta un sòcol folrat de grans peces de 
pedra viva i la resta és de carreus de pedra viva amb la junta 
plena i ressortida; el ràfec és una cornisa motllurada, canal de 
zinc i teulada. Obertures: a la planta baixa, un portal escarser 
amb les brancalades de pedra viva imitant el dovellam de l'arc i 
dues finestres amb les brancalades de pedra viva ressortides i 
l'ampit llis d'una peça més ressortit que la resta; al pis, tres 
finestres balconeres amb brancalades i ampit llis de pedra viva, 
tot ressortit. Totes les finestres presenten la proporció 
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mallorquina de rectangular en vertical. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població en el cas que fos 
declarat el present immoble Bé d'Interès Cultural o formàs part 
declarada d'una Àrea Historicoambiental. 
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10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 A. Pascual, 1997: 74-78. 
 
11.- OBSERVACIONS: 
 La parcel la cadastral de Cal Senyor Pau presenta una sortida 
pel camí d'Alaró. 
 Aquesta fitxa contempla la protecció de la façana exterior que 
forma conjunt amb altres semblants del mateix carrer. Els interiors 
no s'han visitat. 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques:  
 - Casa de planta rectangular, de dues plantes, dos aiguavessos 
amb vessant cap al frontis i entre mitgeres. 
 - Corral a la part posterior, ara és un pati. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Façana de carreus vists de 
pedra viva. Coberta de teula. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva.  
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, final s. XIX. 
 Frontis: 
 - Façana: de composició quasi simètrica amb eixos verticals de 
les obertures. Paredat de carreus vists escairats amb junta 
ressortida. Sòcol revestit de grans peces de pedra viva repicada. 
 - El ràfec és una cornisa de volada important, motllurada, de 
pedra viva i teula volada. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal d'arc escarser amb dovelles de la mateixa 
mida, brancalades imitant el dovellam i sobre sòcol ressortit amb 
petita motllura a la part superior, tot de pedra viva. 
 Finestres: rectangulars en vertical. 
 - A la planta baixa, finestres amb llinda d'una peça, brancals 
de dues peces, de pedra viva llisa i ressortida; ampit llis més 
ressortit (variant D), a nivell del sòcol de façana, de pedra viva. 
Tot emmarcat per junta de morter ressortida. A ambdós costats del 
portal principal. 
 - A la planta pis, finestres balconeres amb llinda d'una peça, 
brancals de dues peces, llisa i ressortida i ampits llisos més 
ressortits (variant D). A eix de les obertures inferiors. Tot 
emmarcat per junta de morter ressortida. 
 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 totes les 
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cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer. 
 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 
laterals i frontals, canals, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana. 
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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 pou ja existia en el s. XVIII ja que fou netejat durant 
l'any 1748. Rep el nom per la creu de terme que antigament es 
trobava situada vora el pou, i que fou traslladada en el mateix 
carrer, a un lloc més ample. 
 
2.- AUTORIA: 
  
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 El pou se situa enmig de la via pública, a la confluència dels 
carrers de sa Creu i Jaume II, i es troba vora un conjunt de cases 
de final del XIX o principi del XX d'alt valor arquitectònic, totes 
catalogades com Can Servera —situada davant el pou—, Can Salom, Ca 
ses Àngeles, Ca na Benita i Ca na Barbareta.  
 
5.- PROPIETAT: 
 Ajuntament de Binissalem. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Pou de planta quadrada amb els caires arrodonits construït amb 
pedra; presenta un basament de planta quadrada d'uns 2,30 x 2,40 cm 
de grans peces de pedra viva amb dues mòsses en un dels laterals 
curts; a més, el basament es continua per aquest lateral amb una 
pedra irregular. El coll és de forma quadrangular construït de 
grans peces de pedra viva ajuntades amb gafes de ferro, quatre 
d'elles visibles; les peces del coll són motllurades presentant dos 
eixamplaments a la part superior i inferior. L'obertura del coll és 
tancada per una antiga reixa de ferro amb pany i presenta un 
travesser de fusta que parteix del basament, es recolza al coll i 
suporta la corriola que és de ferro. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: emmagatzematge d'aigua. 
 B.- ACTUAL:  
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9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Element inclòs en el 
perímetre del Conjunt Historicoartístic, declaració de 2 de Març de 
1983 segons R. D. 828/1983. 
  
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 G. Ordines i Marcé, 1996. 
 
11.- OBSERVACIONS: 
 El pou és conegut també com a Pou de Can Servera, casa situada 
davant el pou, i com a Pou de Cal Negro referint-se a una botiga 
propera. 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques:  
 - Pou exempt. 
 - Basament de planta bàsicament quadrada. 
 - Coll de planta bàsicament quadrada. 
 - Braç de la corriola partint del basament. 
 - Boca tancada amb reixa. 
 Constructives: 
 - Basament de tres lloses de pedra viva. 
 - Coll de quatre grans peces de pedra viva. 
 - Braç de la corriola de fusta.  
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional. 
 - El basament és de dimensions més amples que el coll amb tres 
lloses. 
 - El coll té dues motllures ressortides, una a la base i 
l'altra a la part superior. 
 - El braç de la corriola és una peça corba, més ampla a la 
base. 
 - Corriola de ferro. 
 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 la resta de 
pous de Binissalem i també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer. 
 B.- DINS L'EDIFICI:  
 
4.- JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 
 Solucionar el problema de la unió de les peces del coll amb una 
solució menys impactant.  
 
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: 
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 - amb els mateixos materials. 
 - amb les mateixes tècniques constructives. 
 - amb la mateixa dignitat d'execució. 
 - amb els estils del detalls constructius: forma de la 
cisterna, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - Elements distorsionants: quatre gafes de ferro en un dels 
costats. 
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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 tradicional. Final del s. XIX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 La casa se situa en un cap de cantó amb el c. de Jaume II i 
davant l'antic Pou de sa Creu. El c. de sa Creu actualment va des 
de la pl. de l'Església fins al c. del Reg, però abans, anava fins 
a la Creu de Terme, de la qual pren el nom i que estava devora el 
pou de davant la present casa. Aquí s'acabava el poble per aquesta 
zona, a final del XIX. La Creu de Terme va ésser traslladada al seu 
actual emplaçament l'any 1907. Ca Don Gaspar i Cal senyor Pau, 
també catalogats, són el reducte més antic d'aquest entorn. Vora 
Can Servera s'alineen vàries cases de final del XIX o principi del 
XX formant un conjunt d'alt valor arquitectònic com Can Salom, Ca 
ses Àngeles, Ca na Barbareta i Ca na Benita, totes catalogades. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Joan Rosselló Batle. 
 
6.- 
 Casa i corral a la part posterior. La casa fa cap de cantó amb 
el c. de Jaume II i presenta mitgera lateral dreta, és alineada al 
carrer, de planta rectangular, de dues plantes amb porxo fals i de 
dos aiguavessos amb vessant cap al frontis i presenta un tercer 

a part posterior amb vessant cap al corral. 

DESCRIPCIÓ: 

aiguavés a l
 Façanes: el frontis presenta cantonera de pedra viva en el cap 
de cantó, un sòcol de color gris, i una distribució de dues faixes 
horitzontals a la separació de plantes i tres de verticals, les 
quals també emmarquen les obertures del pis. La resta és enllestit 
pintat de color blanc; el ràfec és una cornisa de color ocre i una 
filada de teules girades, canal de zinc i teulada. Obertures: a la 
planta baixa, un portal escarser amb brancals i arc d'una sola peça 
de pedra viva, un altre portal allindanat i dues finestres amb les 
brancalades de marès i l'ampit de pedra viva ressortit sense 
motllurar; al pis, dues finestres balconeres i dues de petites, 
totes amb les brancalades emmarcades amb la faixa de color gris i 
l'ampit ressortit sense motllurar de color gris; al porxo fals hi 
ha tres ulls semicirculars. Totes les finestres presenten la 
 

Catàleg 2000 Realització   A.R.C.A. 



 

Catàleg 2000 Realització   A.R.C.A. 

proporció mallorquina rectangular en vertical. 
 
7.-  
 A.- GENERALITATS:

INTERVENCIONS:
  

 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.-  

L: habitatge familiar. 
USOS:

 A.- ORIGINA
 B.- ACTUAL: deshabitada. 
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9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt Historicoartístic, declaració de 2 de Març de 
1983 segons R. D. 828/1983. 
  
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
  
11.- OBSERVACIONS: 
 El c. de sa Creu també és anomenat vulgarment `carrer Ample', 
de fet, és un dels més amples del poble. 
 Aquesta fitxa contempla la protecció de la façana exterior que 
forma conjunt amb altres semblants del mateix carrer. Els interiors 
no s'han visitat. El nom del propietari és el que consta a la fitxa 
cadastral. 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques:  
 - Casa de planta rectangular, de dues plantes, dos aiguavessos 
amb vessant cap al frontis i un tercer aiguavés a la part posterior 
amb vessant cap al corral. Fa cantonada i té mitgera dreta. 
 - Corral a la part posterior. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra, façana amb aterracat de 
calç i coberta de teula. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva i marès.  
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, final s. XIX. 
 Frontis: 
 - Façana: composició quasi simètrica amb eixos verticals de 
quasi totes les obertures. Paredat de murs de pedra i terra, 
aterracat amb calç de color blanc. Cantonada de carreus vists de 
pedra viva amb junta ampla. Sòcol pintat de gris. Faixes color gris 
horitzontals separant els pisos, i tres de verticals a la part 
central dels massissos. 
 - Façana lateral de pedra en verd revestida de ciment. Sòcol de 
pedra en verd. 
 - El ràfec és una cornisa de color ocre i filada de teules 
girades i teula volada. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal allindanat amb llinda amb forma d'arc 
escarser i brancals d'una peça. 
 - Portal auxiliar allindanat amb llinda i brancals de color 
ocre. 
 Finestres: rectangulars en vertical, excepte els finestrons. 
 - A la planta baixa, finestres llargueres amb llinda i brancals 
de marès, ampit llis ressortit (variant D), de pedra viva. 
Finestres a la façana lateral. 
 - A la planta pis, finestres balconeres emmarcades amb la faixa 
de color gris, ampit llis ressortit, també de color gris. A l'eix 
de les finestres llargueres de planta baixa. Finestra a la façana 
lateral.  
 - Al fals porxo,
 Altres elements: 

 ulls de bou semicirculars. 
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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 totes les 
cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
'ed el mateix carrer. d ificis catalogats d
 B.- DINS L'EDIFICI:  
 
4.- JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 
 Si es compleix tot l'anterior, no cal. 



CAN SERVERA 
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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 
laterals i frontals, canals, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana. 
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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 tradicional. Final del s. XIX, principi del s. XX.  
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 Situada molt propera a l'antic Pou de sa Creu. El c. de sa Creu 
actualment va des de la pl. de l'Església fins al c. del Reg, però 
abans anava fins a la Creu de Terme, de la qual pren el nom i que 
es trobava devora el pou de sa Creu davant Can Servera; aquí 
s'acabava el poble per aquesta zona a final del XIX. La Creu de 
Terme va ésser traslladada al seu actual emplaçament l'any 1907. Ca 
Don Gaspar i Cal Senyor Pau, també catalogats, són el reducte més 
antic d'aquest entorn. Vora Ca ses Àngeles, s'alineen diverses 
cases de final del XIX o principi del XX, totes catalogades com Can 
Salom, Can Servera, Ca na Barbareta i Ca na Benita. El c. de sa 
Creu és també anomenat, vulgarment com a `carrer ample'. Al final 
del c. de sa Creu trobam la Creu de Terme, també catalogada.  
 
5.- PROPIETAT: 
 José Pons Pons 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Casa i corral a la part posterior. La casa situada entre 
mitgeres i alineada al carrer, és de planta rectangular, de dues 
plantes i de dos aiguavessos amb vessant cap al frontis. 
 Façanes: al frontis presenta els paredats de pedra i morter 
sense aterracar; el ràfec és de llivanya de marès, canal de zinc i 
teulada. Obertures: presenten la distribució simètrica; a la planta 
baixa, un portal allindanat amb les brancalades de pedra viva i 
d'una sola peça i dues finestres; al pis tres finestres. Totes les 
finestres presenten les brancalades d'una peça de pedra viva, 
enrasades i l'ampit també d'una peça ressortit i sense motllurar. 
Totes les finestres presenten la proporció mallorquina de 
rectangular en vertical. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
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8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població en el cas que fos 
declarat el present immoble Bé d'Interès Cultural o formàs part 
declarada d'una Àrea Historicoambiental. 
  
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
  
11.- OBSERVACIONS: 
 Aquesta fitxa contempla la protecció de la façana exterior que 
forma conjunt amb altres semblants del mateix carrer. Els interiors 
no s'han visistat. 



CA SES ÀNGELES 

 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 
 I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 

c. de sa Creu, núm. 25 
Prot.: B 

Ref. Cad.: 6432902 
Clau: 088 

  CENTRE URBÀ DE BINISSALEM   
 
 

 
 
 
2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques:  
 - Casa de planta rectangular, de dues crugies i dues plantes. 
Dos aiguavessos amb vessant cap al frontis. 
 - Corral a la part posterior. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Façana de carreus de pedra 
viva i coberta de teula. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva.  
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional final del s. XIX, principi del s. XX. 
 Frontis: 
 - Façana: de composició austera, simètrica amb eixos verticals 
de les obertures. Paredat de carreus poc escairats i de divers 
tamany de pedra viva. Sòcol insinuat amb un aterracat de ciment. 
 - El ràfec és de llivanya de marès i teula volada. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal allindanat amb llinda i brancals d'una peça. 
 Finestres: rectangulars en vertical. 
 - A la planta baixa, finestres amb llinda i brancals d'una 
peça, ampit llis ressortit (variant D). 
 - A la planta pis, finestres amb la llinda i brancals d'una 
peça, ampit llis ressortit (variant D). A l'eix de les obertures 
inferiors. 
 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 totes les 
cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer. 
 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 
laterals i frontals, canals, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana. 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
 

 

Catàleg 2000 Realització   A.R.C.A. 



CA SES ÀNGELES 

 

Catàleg 2000 Realització   A.R.C.A. 

c. de sa Creu, núm. 25 
 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS Prot.: B 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL Ref. Cad.: 6432902 

Clau: 088  I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 
  CENTRE URBÀ DE BINISSALEM   
 
 

 
 
 
4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
 



CAN SALOM 
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
  
2.- AUTORIA: 
  
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional. Final del s. XIX, principi del XX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 Situada molt propera a l'antic Pou de sa Creu. El c. de sa Creu 
actualment va des de la pl. de l'Església fins al c. del Reg, però 
abans anava fins a la Creu de Terme, de la qual pren el nom i que 
es trobava devora el pou de sa Creu davant Can Servera; aquí 
s'acabava el poble per aquesta zona a final del s. XIX. La Creu de 
Terme va ésser traslladada al seu actual emplaçament l'any 1907. Ca 
Don Gaspar i Cal Senyor Pau, també catalogats, són el reducte més 
antic d'aquest entorn. Vora Can Salom, s'alineen diverses cases de 
final del XIX o principi del XX, totes catalogades com Ca ses 
Àngeles, Can Servera, Ca na Barbareta i Ca na Benita. El c. de sa 
Creu és també anomenat, vulgarment com a carrer ample, de fet és un 
del més amples del poble. Al final del c. de sa Creu trobam la Creu 
de Terme, també catalogada. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Pedro Salom Pons. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Casa i antic corral a la part posterior. La casa situada entre 
mitgeres, alineada al carrer, és de dues plantes i de dos 
aiguavessos amb vessant cap al frontis i a la part posterior 
presenta un tercer aiguavés d'una sola planta. 
 Façanes: el frontis presenta els paredats de pedra i morter 
sense aterracar; el ràfec és de llivanya de marès, canal de zinc i 
teulada. Obertures: presenten la distribució simètrica; a la planta 
baixa, un portal allindanat amb brancals i llinda d'una sola peça i 
de pedra viva, i, dues finestres amb les brancalades de pedra viva 
enrasades excepte l'ampit, que és ressortit i sense motllurar; al 
pis, una finestra balconera central amb brancalades de marès i 
ampit de pedra viva, i dues finestres amb les brancalades de marès 
enrasades excepte l'ampit, que és ressortit i sense motllurar. 
Totes les finestres presenten la proporció mallorquina rectangular 
en vertical. 
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7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: deshabitada. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població en el cas que fos 
declarat el present immoble Bé d'Interès Cultural o formàs part 
declarada d'una Àrea Historicoambiental. 
 



CAN SALOM 

 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 
 I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 

c. de sa Creu, núm. 27 
Prot.: B 

Ref. Cad.: 6432903 
Clau: 089 

  CENTRE URBÀ DE BINISSALEM   
 
 

 
 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
  
11.- OBSERVACIONS: 
 Aquesta fitxa contempla la protecció de la façana exterior que 
forma conjunt amb altres semblants del mateix carrer. Els interiors 
no s'han visitat. 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques:  
 - Casa de planta rectangular en profunditat, de dues crugies a 
l'inici més una tercera posterior, de dues plantes, dos aiguavessos 
amb vessant cap al frontis; amb un tercer aiguavés a la part 
posterior d'una planta. Situada entre mitgeres. 
 - Corral a la part posterior. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Façana de carreus vists de 
pedra viva i coberta de teula. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva.  
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional final del s. XIX, principi del s. XX. 
 Frontis: 
 - Façana: composició simètrica amb eixos verticals de les 
obertures. Façana de carreus vists poc escairats i de diversos 
tamanys de pedra viva. 
 - El ràfec és una cornisa amb peces de marès i teula volada.  
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal allindanat amb llinda i brancals d'una peça 
de pedra viva. 
 Finestres: rectangulars en vertical. 
 - A la planta baixa, finestres llargueres amb llinda i brancals 
d'una sola peça i l'ampit llis ressortit (variant D). 
 - A la planta pis, finestra balconera amb llinda de tres peces 
i brancalades de dues peces de marès; ampit llis ressortit (variant 
D); a l'eix del portal principal. Finestres amb la llinda i 
brancals d'una peça i ampit llis ressortit (variant D), 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 totes les 
cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer. 
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 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 
laterals i frontals, canals, etc. 
 

CAN SALOM 
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6.- OBSERVACIONS: 
 - Portal: l'element diferencial d'aquest tipus ve donat pel fet 
de tenir la llinda del portal en part polida, en part sense 
desbastar la resta del bloc de pedra, quedant una espècie de 
carcanyol estrany, aixó unit al tipus de paredat de la façana 
podria explicar-se pel fet d'estar preparada per aterracar. 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana.  
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
 
 



CA NA BENITA 

 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 
 I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 

c. de sa Creu, núm. 29 
Prot.: B 

Ref. Cad.: 6432904 
Clau: 090 

  CENTRE URBÀ DE BINISSALEM   
 
 

 
 
 
1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
  
2.- AUTORIA: 
 La casa fou construïda pel mestre d'obres Miquel Vallés a final 
del s. XIX o principi del XX, padrí de l'actual propietària (f. 
o.). 
 
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional. Final del s. XIX, principi del XX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 Situada molt propera a l'antic Pou de sa Creu. El c. de sa Creu 
actualment va des de la pl. de l'Església fins al c. del Reg, però 
abans anava fins a la Creu de Terme, de la qual pren el nom i que 
es trobava devora el pou de La Creu davant Can Servera; aquí 
s'acabava el poble per aquesta zona a final del XIX. La Creu de 
Terme va ésser traslladada al seu actual emplaçament l'any 1907. Ca 
Don Gaspar i Cal Senyor Pau, també catalogats són el reducte més 
antic d'aquest entorn. Vora Ca na Benita, s'alineen diverses cases 
de final del XIX o principi del XX, totes catalogades com Can 
Salom, Can Servera, Ca na Barbareta i Ca ses Àngeles.  
 
5.- PROPIETAT: 
 Benita Pascual Vallés. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Casa situada entre mitgeres i alineada al carrer; el cos 
principal, és de dues plantes i de dos aiguavessos amb vessant cap 
al frontis i presenta un tercer aiguavés a la part posterior d'una 
sola planta. 
 Façanes: el frontis presenta els paredats de pedra amb la junta 
plena, de ciment a la planta baixa; el ràfec és de llivanya de 
marès, canal de zinc i teulada. Obertures: a la planta baixa, un 
portal allindanat amb brancals i llinda de pedra viva d'una sola 
peça, i una finestra a la dreta amb les brancalades folrades de 
pedra, ressortides; al pis, tres finestres amb brancalades i ampit 
tot de marès i d'una peça; l'ampit és ressortit sense 
motllurar.Totes les finestres presenten la proporció mallorquina 
rectangular en vertical. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
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 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població en el cas que fos 
declarat el present immoble Bé d'Interès Cultural o formàs part 
declarada d'una Àrea Historicoambiental. 
  
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
  
11.- OBSERVACIONS: 
 Aquesta fitxa contempla la protecció de la façana exterior que 
forma conjunt amb altres semblants del mateix carrer. Els interiors 
no s'han visitat. 



CA NA BENITA 

 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 
 I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 

c. de sa Creu, núm. 29 
Prot.: B 

Ref. Cad.: 6432904 
Clau: 090 

  CENTRE URBÀ DE BINISSALEM   
 
 

 
 
 
2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques:  
 - Casa de planta rectangular en profunditat, inicialment de 
dues crugies més una tercera posterior, de dues plantes amb dos 
aiguavessos amb vessant cap al frontis i un aiguavés d'una planta a 
la part posterior i entre mitgeres. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Façana de carreus vists de 
pedra viva i coberta de teula. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva i marès.  
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional final del s. XIX, principi del s. XX. 
 Frontis: 
 - Façana: composició quasi simètrica amb eixos verticals de les 
obertures. Paredats de carreus poc escairats i de divesos tamanys 
amb la junta més ampla a la planta baixa. 
 - El ràfec és una cornisa de peces de marès i teula volada.  
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal allindanat amb llinda d'una peça, brancals 
d'una peça, de pedra viva. Arc de descàrrega a sobre de la llinda 
format per les pròpies pedres de la façana. 
 Finestres: rectangulars en vertical. 
 - A la planta baixa, finestra llarguera amb la llinda, brancals 
i ampit de pedra viva llisa i ressortida; a la dreta del portal 
principal. 
 - A la planta pis, finestres amb la llinda i brancals d'una 
peça, ampit llis ressortit de marès (variant D). 
 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 totes les 
cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer. 
 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 
laterals i frontals, canals, etc. 
 
 

CA NA BENITA 

 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
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c. de sa Creu, núm. 29 
Prot.: B 

Ref. Cad.: 6432904 
Clau: 090  I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 

  CENTRE URBÀ DE BINISSALEM   
 
 

 
 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - Portal: l'element diferencial d'aquest tipus ve donat pel fet 
de tenir la llinda del portal en part polida, en part sense 
desbastar la resta del bloc de la pedra, quedant una espècie de 
carcanyol estrany, aixó unit al tipus de paredat de la façana 
podria explicar-se pel fet d'estar preparada per aterracar.  
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana. 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
 
 



CA NA BARBARETA 

 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 
 I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 

c. de sa Creu, núm. 31 
Prot.: B 

Ref. Cad.: 6432905 
Clau: 091 

  CENTRE URBÀ DE BINISSALEM   
 
 

 
 
 
1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 La casa fou construïda pel mestre d'obres Miquel Vallés a final 
del s. XIX o principi del XX. (f. o.). 
 
2.- AUTORIA: 
  
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional. Final del s. XIX, principi del XX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 Situada molt propera a l'antic Pou de sa Creu. El c. de sa Creu 
actualment va des de la pl. de l'Església fins al c. del Reg, però 
abans anava fins a la Creu de Terme, de la qual pren el nom i que 
es trobava devora el pou de la Creu davant Can Servera; aquí 
s'acabava el poble per aquesta zona a final del XIX. La Creu de 
Terme va ésser traslladada al seu actual emplaçament l'any 1907. Ca 
Don Gaspar i Cal Senyor Pau, també catalogats són el reducte més 
antic d'aquest entorn. Vora Ca na Barbareta, s'alineen diverses 
cases de final del XIX o principi del XX, totes catalogades com Can 
Salom, Can Servera, Ca na Benita i Ca ses Àngeles. Al final del c. 
de sa Creu trobam la Creu de Terme, també catalogada. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Francisca Pons Isern. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Casa i antic corral, avui pati a la part posterior. La casa és 
entre mitgeres i alineada al carrer; el cos principal és de planta 
quadrangular, de dues plantes i dos aiguavessos amb vessant cap al 
frontis i presenta un afegit d'una sola planta i una porxada a la 
part posterior. 
 Façanes: el frontis presenta els paredats de pedra amb la junta 
plena de ciment mallorquí; el ràfec és de llivanya de marès, canal 
de zinc i teulada. Obertures: presenten la distribució simètrica; a 
la planta baixa, el portal d'accés és escarser amb tots els 
brancals i arc de pedra viva i d'una sola peça, i dues finestres 
amb els brancals i llinda de marès i l'ampit de pedra viva, 
ressortit, d'una sola peça i sense motllurar; al pis, tres 
finestres balconeres amb brancalades de marès de vàries peces i 
presenten un estret ampit de pedra viva ressortit. Totes les 
finestres presenten la proporció mallorquina rectangular en 
vertical. 
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7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població en el cas que fos 
declarat el present immoble Bé d'Interès Cultural o formàs part 
declarada d'una Àrea Historicoambiental. 
  



CA NA BARBARETA 

 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 
 I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 

c. de sa Creu, núm. 31 
Prot.: B 

Ref. Cad.: 6432905 
Clau: 091 

  CENTRE URBÀ DE BINISSALEM   
 
 

 
 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
  
11.- OBSERVACIONS: 
 Aquesta fitxa contempla la protecció de la façana exterior que 
forma conjunt amb altres semblants del mateix carrer. Els interiors 
no s'han visitat. 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques:  
 - Casa de planta quadrangular, de dues crugies, dues plantes, 
dos aiguavessos amb vessant cap al frontis i entre mitgeres. Afegit 
a la part posterior un cos d'una planta i porxada. 
 - Corral, ara pati, a la part posterior. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Façana de carreus vists de 
pedra viva i coberta de teula. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva i marès.  
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional final del s. XIX, principi del s. XX. 
 Frontis: 
 - Façana: de composició simètrica amb eixos verticals de les 
obertures. Façana de carreus irregulars amb la junta molt ampla. 
 - El ràfec és una cornisa de marès i teula volada.  
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal, allindanat amb llinda d'una peça en forma 
d'arc escarser, brancalades d'una peça de pedra viva. 
 Finestres: rectangulars en vertical. 
 - A la planta baixa, finestres llargueres amb llinda de tres 
peces, brancals de vàries peces de marès. Ampit llis ressortit 
(variant D). 
 - A la planta pis, finestres balconeres amb llinda de tres 
peces (fals arc), brancals de tres peces de marès i ampit estret 
ressortit. A l'eix de les obertures inferiors. 
 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 totes les 
cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer. 
 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 
laterals i frontals, canals, etc. 



CA NA BARBARETA 
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6.- OBSERVACIONS: 
 - Portal: l'element diferencial d'aquest tipus ve donat pel fet 
de tenir la llinda del portal en part polida (donant-li forma d'arc 
escarser), en part sense desbastar la resta del bloc de pedra, 
quedant una espècie de carcanyol estrany, aixó unit al tipus de 
paredat de la façana podria explicar-se pel fet d'estar preparada 
per aterracar. 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana.  



CA NA BARBARETA 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
 
 



CREU DE TERME 

 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 
 I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 

c. de sa Creu 
Prot.: A 

Ref. Cad.: - 
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 La Creu de Terme antigament es trobava situada vora el pou de 
la Creu, al qual donà nom així com al carrer, i que fou traslladada 
dins el mateix carrer, a un lloc més ample. 
 
2.- AUTORIA: 
  
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Historicista. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 La Creu de Terme es troba situada enmig de la via pública a la 
confluència del c. de sa Creu amb el c. del Reg. Vora seu es troben 
diversos plataners i una petita estació de benzina que desvirtua el 
seu entorn, ja que la creu hi queda amagada, descontextualizant-la 
com a fita visual d'entrada al poble.  
 
5.- PROPIETAT: 
 Ajuntament de Binissalem. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Creu de terme alçada damunt una escala de secció octogonal, 
situada sobre cinc graons _el primer és enrasat a nivell del sòl 
per les successives capes asfàltiques del carrer_ amb vorades de 
pedra viva. El fust és de secció octogonal amb base i capitell 
quadrangulars, de pedra viva, d'una sola peça. La creu de 
coronament és llatina, de pedra i no presenta representacions 
escultòriques. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: Creu de Terme. 
 B.- ACTUAL: Creu de Terme. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població en el cas que fos 
declarat el present immoble Bé d'Interès Cultural o formàs part 
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declarada d'una Àrea Historicoambiental. 
  
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 G. Ordines i Marcé: 1996. 
 
11.- OBSERVACIONS: 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques:  
 - Creu de terme. 
 - Basament de secció octogonal amb cinc escalons concèntrics. 
 - Columna de base i capitell quadrats i fust octogonal. 
 - Creu llatina llisa. 
 Constructives: 
 - Basament de peces relativament grans de pedra viva. 
 - Columna d'una sola peça de pedra viva. 
 - Creu de pedra viva. 
 Característiques estilístiques bàsiques: historicista. 
 - Conjunt auster on té presència la geometria octogonal. 
 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: 
 - Elements distorsionants: la benzinera situada molt aprop de 
la Creu distorsiona tant la seva visió com la consecució d'un 
entorn adequat. 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
 



MOLÍ D'EN SOPES 

 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 
 I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 

c. de s'Escola Graduada, núm. 
41 

Prot.: A 
Ref. Cad.: 6234401 

Clau: 093  CENTRE URBÀ DE BINISSALEM   
 
 

 
 
 
 
1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 El 1800 el molí era propietat de Joan Gelabert àlies "fluix"; 
l'any 1819 el propietari era Pere Josep Pons Vallés, àlies "Sopes", 
del qual agafà el nom. També és conegut com el molí del camí 
d'Alaró. 
 
2.- AUTORIA: 
  
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 El molí es troba a la sortida del poble en el camí d'Alaró; la 
torre es converteix en una fita visual malgrat sigui desvirtuada 
per un espectacular rètol de neó i per les construccions noves que 
s'hi varen adossar a la part posterior. 
Els seus voltants és de construccions de nova planta. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Antoni Perelló. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
  Torre de molí de vent fariner i part de l'antiga casa del 
moliner; avui presenta cossos afegits, un aiguavés de dues plantes 
adossat i alineat al camí d'Alaró i una construcció també adossada 
a la part posterior. Organització dels elements: el conjunt 
d'edificacions es troba aïllat dintre d'un gran tancat de carreus 
de marès i al fons del solar hi ha una gran construcció fabril. 
L'aiguavés del davant és alineat al carrer, de planta rectangular, 
de dues plantes amb coberta de teules i vessant cap al seu frontis; 
presenta els paredats de pedra i fang aterracats i obertures 
allindanades. L'altra construcció adossada és d'una sola planta amb 
vessant cap a la part posterior. 
 La torre, d'estructura cilíndrica, presenta els paredats de 
pedra i fang sense aterracar, excepte en el terç inferior que és 
enllestida de morter de calç. Obertures: la torre presenta a la 
part superior quatre finestrons amb brancalades de pedra viva, tots 
paredats.  
 Interiors: sols s'ha accedit a la planta baixa; la torre 
presenta una obertura allindanada d'accés i un primer sostre 
intermig paredat, no hi ha restes de l'escala de caragol; el 
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sostrat que es conserva de la casa del moliner és d'una volta de 
canó pintada de blanc. Cal fer constar que conserva part del terrat 
o envelador, corresponent a la volta, l'escala de caragol i les 
moles (f.o.). 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: molí de vent fariner. 
 B.- ACTUAL: magatzem i taller d'adobament de pells. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població en el cas que fos 
declarat el present immoble Bé d'Interès Cultural o formàs part 
declarada d'una Àrea Historicoambiental. 



MOLÍ D'EN SOPES 

 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 
 I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 

c. de s'Escola Graduada, núm. 
41 

Prot.: A 
Ref. Cad.: 6234401 

Clau: 093  CENTRE URBÀ DE BINISSALEM   
 
 

 
 
 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 G. Martí, 1978: 196; 1986: il l. 74. 
 
11.- OBSERVACIONS: 
 Cal fer constar que la coberta exterior corresponent a la volta 
és de terrat, antic envelador, del qual es pot accedir a l'interior 
de la torre i que es conserva part de l'escala de caragol i les 
moles (f.o.). També fer constar que la parcel la cadastral on es 
troba el molí assenyala que s'ubica al c. de l'Escola Graduada, 
núm. 41, encara que l'aiguavés adossat al molí és alineat al camí 
d'Alaró i presenta diverses numeracions retolades.  

 

Catàleg 2000 Realització   A.R.C.A. 



MOLÍ D'EN SOPES 

 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 

c. de s'Escola Graduada, núm. 
41 

Prot.: A 
Ref. Cad.: 6234401  I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 

Clau: 093  CENTRE URBÀ DE BINISSALEM   
 
 

 
 
 
 
2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques:  
 - Tipològicament és un molí amb casa de moliner, de planta 
actualment desfigurada amb voltes. Coberta de terrassa, com a 
envelador. Torre cilíndrica, amb escala de caragol a l'interior 
(avui desaparegudaa planta baixa). 
 Constructives: 
 - Murs de pedra en verd. Casa del moliner coberta de voltes de 
canó i terrassa a sobre. Torre amb sostres intermedis de bigues de 
fusta. Capell cònic de perllongues de fusta i manats de fonc, barró 
o altres. 
 - Cantonades de pedra viva. 
 - Obertures amb brancalades de pedra viva.  
 - Escala de caragol de pedra viva amb els escalons en volada. 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional. 
 - Obertures allindanades 
 - Portals, un o dos a la casa, i altre a la sortida de la torre 
a l'envelador. 
 - Finestres rectangulars en vertical. 
 - Finestrons a dalt de la torre. 
 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 conjunt amb la resta de molins 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: 
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 - amb els mateixos materials. 
 - amb les mateixes tècniques constructives. 
 - amb la mateixa dignitat d'execució. 
 - amb els estils dels detalls constructius: acabats de coberta 
laterals i frontal, canals, forma de la cisterna, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - L'únic que queda és un tros de casa amb la coberta de volta 
de canó i la torre amb els finestrons, l'escala de caragol i les 
moles (f. o). 
 - Elements distorsionants: totes les construccions que en 
aquest moment envolten el molí, distorsionen la seva tipologia. 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 Aquest casal va pertànyer a la família Ponç de la Parra, la 
qual s'extingí en el s. XVIII i passà als Bestard de la Torre i als 
Bisellac i, el 1885, per venda, a la família Coll, anomenada 
"Jaitit". De llavors ençà passà a denominar-se Can Jaitit i els 
nous propietaris, com era habitual, reformaren la casa devers el 
1890, però conservà l'estructura original de l'antic Can Ponç de la 
Parra. 
 
2.- AUTORIA: 
  
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional, s. XVII-XIX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 Casa situada en un carrer estret, de traçat sinuós que 
repercuteix en l'alineació de les façanes. Aquest carrer és 
testimoni de la família Ponç de la Parra, una de les més riques del 
seu temps i de les més antigues de la mà major de Binissalem. El 
carrer d'en Laparra comunica els carrers de la Creu i del Doctor 
Jaume Terrassa i també s'hi obre el carrer Nou. Aquest carrer 
alberga cases importants com Ca Don Perico, Can Guillem des Metge, 
i un antic celler.  
 
5.- PROPIETAT: 
 Hereus de Miquel Coll Mateu. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Conjunt format per casal, celler amb cups, dependències 
auxiliars, antic corral, avui pati, i hort. El casal està situat 
entre mitgeres i alineat al carrer, encara que a la zona central 
presenta una disposició còncava seguint la forma del carrer. És de 
tres plantes a les dues primeres crugies i dues plantes a la 
tercera crugia amb dos vessants cap al frontis. Organització dels 
elements: tot el conjunt d'edificacions se situen envoltant l'antic 
corral, exceptuant un petit pas que comunica amb l'antic hort 
situat a l'esquerre de la parcel la, avui convertit en una petita 
zona ajardinada amb dependències per a animals.  
 Façanes: el frontis principal presenta la distribució simètrica 
de les obertures i estratificació en alçària; el paredat és de 
carreus de pedra viva amb junta ampla, encara que en el terç 
superior s'observa un obrat diferent que evidencia una evolució en 
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alçària del susdit casal. Obertures: a la planta baixa, portal 
principal rodó amb carcanyol, brancalades de pedra viva i dovellam 
d'amplària progressiva, tres finestres amb ampits llisos, 
ressortits, i brancalades de pedra viva, i portassa amb arc d'ansa-
paner de marès i esplandit interior amb brancalades de pedra viva i 
escopidors també de pedra; a la planta noble, tres balcons centrals 
amb volada motllurada de pedra viva i dues finestres balconeres en 
els extrems, tot amb brancalades de pedra viva; en el porxo de 
dalt, cinc finestrons amb les brancalades ressortides de pedra 
viva. El ràfec és una cornisa motllurada i teulada. 
 Interiors: la distribució de la planta correspon a la tipologia 
B. El cos principal presenta una ala adossada per l'extrem dret i a 
escaire del carrer, corresponent a l'entrada de la portassa que 
consta de dues crugies comunicades per arcs de marès d'ansa-paner i 
d'una tercera crugia de dos aiguavessos amb sostrat de taulons amb 
perllongues on se situen les obertures dels cups i que comunica per 
una banda amb el celler i per l'altra amb l'antic corral. A 
l'entrada del casal  
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destaca un arc d'ansa-paner amb capitells motllurats i dovellam amb 
les juntes ressortides tot de pedra viva que separa les dues 
primeres crugies, sostrat de taulons a escaire del carrer i un pas 
amb lloses de pedra en punta que comunica amb la tercera crugia on 
destaca una estança amb volta d'aresta. A la dreta de la segona 
crugia se situa l'escala a la catalana que comunica amb els pisos 
superiors, amb graons amb els escaires de fusta, rajola de pols, i 
barana amb ferros del s. XIX i passamans de fusta. Destaca, a la 
planta noble, la primera crugia amb la característica distribució 
de meitat del s. XIX de sala principal que mira cap al carrer, 
alhora que una zona de petites dependències situada a la segona 
crugia, destinada al servei i que comunica amb el porxo de dalt, on 
trobam un petit porxet obert cap a l'antic corral sostingut per 
pilars de marès. 
 Celler: la façana que mira a l'antic corral és aterracada i 
pintada de color blanc amb les obertures paredades, mentre que la 
que dóna a l'hort és de paredat en verd aterracat amb morter de 
calç i presenta dues finestres. Destaca la teulada que presenta 
dues vessants amb aiguafons. L'interior és un espai rectangular de 
dos aiguavessos sostinguts per una arcuació de tres arcs rebaixats 
amb brancals de pedra viva i dovellam de marès, però els dos 
primers arcs presenten capitells motllurats i la primera dovella 
treballada en dues direccions. S'accedeix al celler a través d'un 
portal allindanat amb brancals de marès situat a l'ala dreta 
anteriorment esmentada i del qual destaca l'obertura d'un arc rodó 
que comunica amb els cups i un pou amb pica de pedra viva i 
corriola sostinguda per una mena de permòdol de pedra viva.  
 Corral: avui convertit en un pati enllosat amb una cisterna 
adossada a la façana posterior del casal. L'antic corral articulava 
el casal amb el celler i la zona dels cups, i es comunicava amb 
l'hort per un petit pas enllosat que encara conserva una canal 
d'aigua obrada en pedra viva. 
 Hort: avui de petites dimensions i convertit en una zona 
ajardinada on se situen diverses dependències per a animals.  
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS: el celler presenta la teulada en molt mal 
estat. 
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar i producció vinícola. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
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9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983 segons R.D. 828/1983. 
  
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 A. Pascual, 1997: 66, 67, 68, 69, il l.: 69. 
 
11.- OBSERVACIONS: 
    Cal esmentar la conservació del fustam de les portes i el 
mobiliari d'època.  
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques: conjunt format per: 
 - Casal de planta rectangular, de tres crugies, tres plantes a 
les dues primeres crugies i dues plantes a la tercera, dos 
aiguavessos amb vessant cap al frontis i entre mitgeres. 
 - Celler de planta rectangular, de dos aiguavessos i amb cups. 
 - Corral (ara pati) a la part posterior. 
 - Dependències auxiliars d'un cos adossat al casal, de tres 
crugies, la tercera d'elles és de dos aiguavessos, on s'ubiquen les 
obertures dels cups i des de la qual es comunica amb el celler i 
amb el corral. 
 - Hort amb petit pas que comunica amb el corral. Ara és un 
jardí amb dependències per a animals. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Façana de carreus vists de 
pedra viva. Mur intermedi amb arc. Forjat de bigues de fusta a 
escaire del carrer. Estança a la tercera crugia coberta amb volada 
d'aresta. Coberta de teula. 
 - Celler amb mur intermedi amb arcuació de tres arcs. 
 - Pas entre crugies amb trespol de lloses de pedra. 
 - Pati enllosat. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva.  
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, s. XVII-XIX. 
 Frontis: 
 - Façana: composició simètrica de les obertures. Paredat de 
carreus vists de pedra viva amb junta ampla. 
 - Façanes del celler:  
  - Façana al corral: aterracada i pintada de blanc. 
  - Façana a l'hort: paredat en verd aterracat amb morter de 
calç. 
 - El ràfec és una cornisa motllurada i teula volada. 
 - Balcons: balcons centrals amb volada motllurada. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal rodó amb carcanyol, brancalades i dovellam 
d'amplària progressiva des de la clau a l'inici, tot de pedra viva. 
 - Portassa auxiliar d'arc ansa-paner de marès amb esplandit cap 
a l'exterior, amb brancalades i escopidors de pedra viva. 
 - Portes balconeres emmarcades amb peces de pedra viva, a la 
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planta noble. 
 Finestres: rectangulars en vertical, exceptuant els finestrons. 
  - A la planta baixa: finestres amb llinda, brancals i ampit 
llis ressortit (variant D) de pedra viva. Finestres a la façana del 
celler. 
  - A planta noble: finestres balconeres emmarcades amb peces 
de pedra.   - A planta porxo: finestrons emmarcats amb peces 
llises ressortides (variant D) de pedra viva.   
 Interiors: 
 - Arc intermedi d'ansa-paner amb capitells motllurats i 
dovellam amb la junta remarcada, de pedra viva. 
 - Escala a la catalana amb graons amb caires de fusta i rajola 
de pols, barana del s.XIX amb passamà de fusta. 
 - Porxet de dalt obert cap al corral, sostingut per pilars de 
marès. 
 Cos adossat amb arcs de marès entre les dues primeres crugies. 
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 Celler: 
 - Arcuació de tres arcs rebaixats amb brancals de pedra viva i 
dovellam de marès. 
 - Obertura d'arc rodó que comunica amb els cups. 
 - Pou amb pica de pedra viva i corriola sostinguda per permòdol 
de pedra viva. 
 Altres elements: canal d'aigua obrada en pedra viva, en el 
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 tipològic amb tots els 
casals de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer i a més, forma un conjunt 
tipològic amb els edificis que tenen celler. 
 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, canals, forma de la cisterna, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - Els diferents carreus de façana evidencien una evolució en 
alçària de dues etapes. 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana. 
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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 tradicional.  
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 Carrer estret de traçat sinuós que repercuteix en l'alineació 
de les façanes. Comunica els carrers de sa Creu i del Dr. Jaume 
Terrassa, i també s'hi obre el carrer Nou. Aquest carrer alberga 
cases importants com Can Jaitit, Can Guillem d'es Metge i Ca Don 
Pep Perico, totes catalogades. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Cion Sales Marí. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Antic celler i corral a la part posterior, inscrit dintre d'una 
parcel la molt estreta de frontis i allargada. El celler és alineat 
al carrer i situat entre mitgeres, de planta rectangular i dos 
aiguavessos amb vessant cap al frontis. 
 Façanes: el frontis presenta els paredats de carreus de pedra 
viva amb la junta plena. El ràfec és de lloses de pedra i una 
filada de teules girades, canal de zinc i teulada. Obertures: a la 
planta baixa, a la dreta, una portassa allindanada amb brancals de 
pedra viva i la llinda és una biga de ferro vista i, a l'esquerra, 
una finestra quadrangular amb la llinda d'una peça i brancals de 
dues peces i ampit de carreus, tot de pedra viva; al pis, una 
petita finestra amb les brancalades d'una peça i l'ampit motllurat 
i ressortit, tot de pedra. 
 Interiors: hi ha una porxada oberta cap a la part posterior que 
és de dues crugies. Cal destacar un trespol, vora l'accés, de grans 
lloses regulars de pedra viva i la presència de vuit pilastres, 
quatre embotides a cada una de les dues parets mitgeres; les 
pilastres són de gran alçària, de grans peces de pedra viva i 
presenten cada una en el seu terç superior un permòdol i un 
acabament ressortit de grans mènsules triangulars de sosteniment 
d'una possible coberta, avui desapareguda. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
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 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: producció vinícola. 
 B.- ACTUAL: magatzem. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclós en el 
perímetre del Conjunt Historicoartístic, declaració de 2 de Març de 
1983 segons R. D. 828/1983. 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
11.- OBSERVACIONS: 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques: 
 - Celler de planta rectangular, de dues crugies, de dos 
aiguavessos amb vessant cap al frontis i entre mitgeres. 
 - Corral a la part posterior, estret i allargat. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Façana de carreus vists de 
pedra viva i coberta de teula. 
 - Trespol de grans lloses regulars de pedra viva. 
 - Obertures emmarcades de pedra viva. 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional. 
 Frontis: 
 - Façana: composició austera, asimètrica i sense eixos 
verticals de les obertures. Paredat de carreus amb junta plena. Amb 
tres forats a l'esquerra de la finestra de dalt. 
 - El ràfec és una cornisa formada per lloses de pedra i filada 
de teules girades i teula volada. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portassa principal allindanada amb llinda de biga de ferro i 
brancalades de vàries peces. 
 Finestres: rectangulars en vertical. 
 - A la planta baixa, finestra amb llinda d'una peça, brancals 
de dues peces i ampit de varis carreus. 
 - A la planta pis, finestra petita amb llinda i brancals d'una 
peça de pedra viva, ampit motllurat de modilló (variant A). 
 Altres elements:  
 Interiors: 
 - Porxada oberta a la part posterior. 
 - Vuit pilastres embotides a les parets mitgeres (quatre a cada 
paret), de gran alçària i grans peces de pedra viva. El terç 
superior amb permòdol i acabament ressortit de grans mènsules 
triangulars, possible estructura de coberta ja desapareguda. 
 
2.- ELEMENTS A SALVAGUARDAR: 
 Tots els que li donen el seu valor tipològic i estilístic. 
 
3.- CONDICIONS D'UNITARIETAT: 
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 A.- AMB L'ENTORN: forma conjunt amb la resta dels cellers de 
Binissalem; també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer. 
 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 
laterals i frontals, canals, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - La llinda del portam està molt deteriorada i desdiu del 
conjunt. 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana.  
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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 tradicional. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 Carrer estret de traçat sinuós que repercuteix en l'alineació 
de les façanes. Comunica els carrers de sa Creu i del Dr. Jaume 
Terrassa, i també s'hi obre el carrer Nou. Aquest carrer alberga 
cases importants com Can Jaitit, Ca Don Pep Perico i l'antic Celler 
de Can Jordà, tots catalogats. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Magdalena Bibiloni Nicolau. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
  La casa és alineada al carrer amb el frontis de traçat convex 
i situada entre mitgeres, és de planta rectangular, de dues plantes 
i dos aiguavessos amb vessant cap al frontis. 
 Façanes: el frontis presenta els paredats de carreus de pedra 
viva amb la junta plena, de ciment a la planta baixa. El ràfec és 
una cornisa de pedra de mitja canya i una filada de teules girades, 
canal de zinc i teulada. Obertures: a la planta baixa, el portal 
d'accés és rodó, amb carcanyols, de poc regràs, no presenta clau, 
amb gradació del dovellam, i brancals de carreus, tot de pedra 
viva, dues portasses situades a esquerra i dreta del frontis, la de 
l'esquerra és d'arc ansa-paner, amb brancals de pedra viva i arc de 
marès, presentant esplandit cap a l'exterior. La portassa de la 
dreta, és més petita, amb arc escarser amb la llinda d'una peça i 
brancals amb vàries peces, tot de pedra viva; a més hi ha dues 
finestres amb brancalades de pedra ressortides i l'ampit sense 
motllurar més ressortit. Al pis, una finestra balconera central amb 
les brancalades de pedra ressortides i ampit d'una peça, llis i més 
ressortit que la resta, tres finestres amb les brancalades de pedra 
viva d'una peça, estilització conopial a la llinda i ampit 
ressortit i motllurat, i, a la dreta del pis, hi ha un finestró amb 
esplandit exterior amb brancalades de quatre peces de pedra viva. 
Totes les finestres presenten la proporció mallorquina de 
rectangular en vertical. 
 Interiors: els propietaris no han deixat visitar els interiors 
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de la casa. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: deshabitada. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclós en el 
perímetre del Conjunt Historicoartístic, declaració de 2 de Març de 
1983 segons R. D. 828/1983. 
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10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
  
11.- OBSERVACIONS: 
 La present casa presenta el núm. 10 sobre la portassa de la 
dreta del frontis. Cal fer constar que malgrat no poder visitar els 
interiors de la casa, la visualització des de l'exterior fa 
sospitar que podria mantenir els trets tipològics de les cases de 
Binissalem i que a la part posterior de la casa hi ha un possible 
jardí amb arbres singulars. 
 Aquesta fitxa contempla la protecció de la façana exterior que 
forma conjunt amb altres semblants del mateix carrer. Els interiors 
no s'han visitat. El nom del propietari és el que consta a la fitxa 
cadastral.  
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques: 
 - Casa de planta rectangular, de dues crugies, de dues plantes, 
dos aiguavessos amb vessant cap al frontis i entre mitgeres. 
 - Corral a la part posterior. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de carreus vists de pedra viva i coberta de 
teula. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva.  
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional. 
 Frontis: 
 - Façana: de composició austera, simètrica i amb eixos 
verticals de les obertures. Paredat de carreus amb junta ampla. 
 - El ràfec és una cornisa motllurada de mitja canya de pedra 
acabament de teules girades i teula volada. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal rodó amb carcanyols. Dovelles estretes 
progressives sense clau. Brancals de carreus. Tot en pedra viva. 
 - Portassa amb arc d'ansa-paner de marès amb esplandit cap a 
l'exterior i els brancals de peces de pedra viva. 
 - Portassa d'arc escarser amb llinda d'una peça i brancals de 
vàries peces de pedra viva. 
 Finestres: rectangulars en vertical. 
 - A la planta baixa, finestres amb la llinda i brancals d'una 
peça, ampit llis ressortit (variant D). 
 - A la planta pis, finestra balconera amb llinda i brancals 
d'una peça i ampit llis i ressortit (variant D), a l'eix amb el 
portal principal; finestres, amb llindes amb estilització conopial 
i brancals d'una peça, ampits motllurats i ressortits (variant D); 
i un finestró, quadrat amb brancalades de quatre peces de pedra 
viva amb esplandit cap a l'exterior. 
 Altres elements:  
  
2.- ELEMENTS A SALVAGUARDAR: 
 Tots els que li donen el seu valor tipològic i estilístic. 
 
3.- CONDICIONS D'UNITARIETAT: 
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 A.- AMB L'ENTORN: forma un conjunt tipològic amb totes les 
cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer.  
 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 
laterals i frontal, canals, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - Malgrat que no s'ha pogut visitar l'interior sospitam que a 
la part posterior hi ha un jardí amb arbres singulars. El portal 
amb esplandit cap a fora és important perquè marca una 
característica diferencial de Binissalem respecte de la resta de 
l'illa. 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana.  
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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 tradicional, s. XIX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 Carrer estret de traçat sinuós que repercuteix en l'alineació de les 
façanes. Comunica els carrers de sa Creu i del Dr. Jaume Terrassa, i també s'hi 
obre el carrer Nou. Aquest carrer alberga cases importants com Can Jaitit, Can 
Guillem d'es Metge i l'antic Celler de Can Jordà, tots catalogats. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Carles E. Marieges Trapero. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
  Casal, corral i dependències auxiliars. El casal és de planta rectangular, 
de tres plantes i dos aiguavessos amb vessant cap al frontis. 
 Façanes: el frontis presenta un sòcol folrat de pedres irregulars amb una 
faixa de pedra viva motllurada a la part superior; tota la resta és enllestida 
d'un arenat amb grafiat de cantons. El ràfec és una ampla volada de fusta amb els 
taulons motllurats, canal de zinc i teulada. Obertures: presenten la distribució 
simètrica; a la planta baixa, el portal d'accés, rodó, amb carcanyols, de poc 
regràs, tot de pedra viva amb els brancals d'una sola peça, i dues finestres amb 
les brancalades de pedra, d'una peça i l'ampit ressortit sense motllurar; al pis, 
un balcó central amb volada de pedra i barana amb ferros ornats amb nusos i 
reganyols i dues finestres balconeres amb els mateixos ferros, totes les 
brancalades són de pedra viva amb l'ampit més ressortit; al porxo, tres 
finestrons apaïsats amb les brancalades de pedra viva i els ampits ressortits i 
motllurats. Totes les finestres presenten la proporció mallorquina de rectangular 
en vertical. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre adequació de les 
xarxes d'instal lacions a les condicions historicoambientals dels nuclis de 
població. Edifici inclòs en el perímetre del Conjunt Historicoartístic, 
declaració de 2 de Març de 1983 segons R. D. 828/1983. 
  
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
  
11.- OBSERVACIONS: 
 Aquesta fitxa contempla la protecció de la façana exterior que forma conjunt 
amb altres semblants del mateix carrer. Els interiors no s'han visitat.  
 

Catàleg 2000 Realització   A.R.C.A. 



CA DON PEP PERICO 

CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 
I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 

c. d'en Laparra, núm. 14 
Prot.: A 

Ref. Cad.: 6532506 
Clau: 097 

 CENTRE URBÀ DE BINISSALEM   
 
 

 
 
 
2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques:  
 Volumètriques i urbanístiques: conjunt format per: 
 - Casal de planta trapezoidal de tres crugies, de tres plantes, de dos 
aiguavessos amb vessant cap al frontis i entre mitgeres. 
 - Corral a la part posterior. 
 - Dependències auxiliars a la part posterior. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra viva i coberta de teula. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva i marès. 
 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura tradicional, s. XIX. 
 Frontis: 
 - Façana: de composició simètrica amb eixos verticals de les obertures. 
Enllestit d'arenat amb grafiat de carreus. Sòcol de pedres irregulars amb junta 
estreta. Faixa de pedra motllurada a la part superior del sòcol, a nivell dels 
ampits de les obertures. 
 - A l'eix del portal principal, balcó amb la volada de pedra motllurada. 
Barana de ferro. 
 - El ràfec és una volada important de taulons de fusta motllurats i teula 
volada. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal rodó amb carcanyols, brancalades de gran amplària d'una 
sola peça, dovellam amb molt de regràs; tot de pedra viva. 
 - Porta balconera, amb brancals de tres peces, ampit llis ressortit (variant 
D).  
 Finestres: rectangulars en vertical, excepte els finestrons. 
 - A la planta baixa, finestres amb la llinda, brancals, ampits llisos 
ressortits (variant D), a ambdós costats del portal principal. 
 - A la planta pis, finestres balconeres, amb brancals de tres peces, ampits 
llisos ressortits (variant D), de pedra viva. Baranes de ferro. 
 - A la planta superior, finestrons amb llinda i brancals de peces senceres, 
ampit motllurat (variant B), 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 tots els casals de 
Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi tipològic); també forma un 
conjunt ambiental amb la resta d'edificis catalogats del mateix carrer. 
 B.- DINS L'EDIFICI: tot el conjunt forma una unitat. 
 
4.- JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 
 Adobar l'aterracat de façana. 
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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 laterals i 
frontals, canals, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig de la façana. 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 Les primeres notícies d'aquesta casa es localitzen al Cadastre de 1685; els 
propietaris foren els Pasquals, una família de Binissalem domiciliada a Palma a 
final del segle XVII. 
 
2.- AUTORIA: 
 
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional, s. XVIII-XIX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 Carrer estret de traçat sinuós que repercuteix en l'alineació de les 
façanes. Comunica els carrers d'en Laparra i la confluència del c. de Jesús amb 
el c. del Reg. Ben davant aquesta casa s'obre el c. de Maria, per la qual cosa 
Can Marilla és una fita visual des de la pl. de la Quartera. Aquest carrer, 
juntament amb el c. d'en Laparra alberga cases com Cal metge Servera i Can Lluís 
Tiró, Can Jaitit, Ca Don Pep Perico i l'antic Celler de Can Jordà —totes incloses 
en aquest catàleg— que formen un conjunt d'alt valor arquitectònic. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Joan Pons Pons. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Casal i corral a la part posterior. El casal situat entre mitgeres i alineat 
al carrer, és de planta rectangular, de tres plantes amb vessant cap al frontis. 
 Façanes: el frontis presenta els paredats de carreus de pedra viva amb la 
junta plena; el ràfec és una ampla cornisa motllurada de marès, canal de zinc i 
teulada. Obertures: presenten la distribució simètrica de tres obertures per 
planta; a la planta baixa, un portal rodó amb carcanyols de poc regràs amb cinc 
amples dovelles, brancals d'una peça, tot de pedra, i dues finestres amb totes 
les brancalades de pedra d'una peça i l'ampit ressortit i llis; al pis, tres 
finestres balconeres amb brancalades de pedra i llinda ressortida i llisa d'una 
peça; al porxo, tres finestrons apaïsats �un d'ells cegat amb planxa de ferro� 
amb les brancalades enrasades, formades per quatre peces de pedra. Totes les 
finestres presenten la proporció mallorquina rectangular en vertical a excepció 
dels finestrons. 
 Interiors: no visitats. Cal destacar que aquests interiors podrien conservar 
qualque element tipològic interessant.  
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre adequació de les 
xarxes d'instal lacions a les condicions historicoambientals dels nuclis de 
població. Edifici inclòs en el perímetre del conjunt historicoartístic, 
declaració de 2 de març de 1983 segons R. D. 828/1983. 
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10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 A. Pascual, 1997: 70. 
 
11.- OBSERVACIONS: 
 Fou coneguda com Can Pasqual i posteriorment com Can Marquet. 
 El nom del propietari és el que figura a la fitxa cadastral, si bé se sap 
que dit propietari és mort i que la casa ha estat venuda. 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques:  
 - Casal de planta rectangular, de dues crugies, de tres plantes, amb 
vessants cap al frontis. Entre mitgeres. 
 - Corral a la part posterior. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Façana de carreus vists de pedra viva. 
 - Obertures emmarcades de pedra viva.  
 
 Característiques estilístiques bàsiques: Arquitectura tradicional, s. XVIII. 
Façana s. XIX. 
 Frontis: 
 - Façana simètrica, amb eixos verticals de les obertures. Paredat de carreus 
de pedra viva escairats, amb junta estreta. 
 - El ràfec és una cornisa de gran volada de pedra viva motllurada i teula 
volada. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal rodó: dovellam és progressiu des de la clau a l'inici, 
amb poc regràs, brancalades de gran amplària, d'una peça, de pedra viva. 
S'insinua carcanyol. 
 Finestres: rectangulars en vertical (a excepció dels finestrons). 
 - A la planta baixa: 
  - Finestres: llinda d'una peça, brancals de dues peces i ampits llisos 
i ressortits (variant D) a ambdós costats del portal principal. 
 - A la planta pis: 
  - Finestres balconeres: llinda, brancals d'una i dues peces, ampits 
llisos ressortits (variant D). 
 - A la planta porxo: 
  - Finestrons emmarcats amb peces de pedra viva llises i enrasades. Un 
d'ells cegat amb planxa de ferro. 
 
 Altres elements:  
 
2.- ELEMENTS A SALVAGUARDAR: 
 Tots els que li donen el seu valor tipològic i estilístic. 
 
3.- CONDICIONS D'UNITARIETAT: 
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 A.- AMB L'ENTORN: forma un conjunt tipològic amb tots els casals de 
Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi tipològic); també forma un 
conjunt ambiental amb la resta d'edificis catalogats del mateix carrer. 
 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 laterals i 
frontal, canals, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig de la façana. 
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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 tradicional. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 El carrer del Dr. J. Terrasa s'obre al carrer del Reg i 
juntament amb el carrer de Laparra formen una artèria que va a 
obrir-se per l'altre extrem al carrer de la Creu. Aquest darrer és 
una via cèntrica i allà on podem trobar una sèrie de construccions 
catalogades: Ca Don Gaspar, Cal Senyor Pau... Destacar també dues 
cases del carrer de Maria, núm. 2 i 4, el qual connecta amb la 
plaça de la Quartera. Aquesta plaça va esser durant segles el 
centre neuràlgic de Binissalem, acollint l'ajuntament, 
l'escorxador, la carnisseria. El 1898 va ésser el final de la 
quartera pròpiament dita. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Maria Aloy. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Conjunt format per casa, antic corral actualment pati, antic 
hort avui jardí en part, i celler. Organització dels elements: des 
del carrer podem accedir a la casa i al celler, el qual està situat 
a la seva dreta. A la part posterior de la casa hi ha el pati. 
Seguidament i a nivell més alt hi ha un jardí que forma part de 
l'antic hort, la resta del qual es situa a la part posterior de la 
casa i el celler. La casa, amb una planta bàsicament rectangular, 
està alineada i entre mitgeres. Compta amb dos vessants i dues 
crugies. Té planta baixa i pis, i coberta de teules inclinada cap a 
la façana principal i cap a la del pati. 
 Façana: la principal té un enllestit de carreus de pedra viva, 
així com les brancalades del portal i les de dues finestres. Les 
obertures es disposen de forma regular i estan formades a la planta 
baixa per portal allindanat i tres finestres rectangulars en 
vertical, amb ampit ressortit; al pis, dos finestrons i dues 
finestres rectangulars en vertical, més petites que a la planta 
baixa, una d'elles amb ampit motllurat. El ràfec és una cornisa 
motllurada, fila de teules girades, canal de zinc i fila de caps de 
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teules. 
 Interiors: destaca l'arc d'ansa-paner amb els brancals de pedra 
viva que separa les dues crugies. Al lateral dret de la segona 
crugia se situa una escala de pedra viva de factura senzilla. 
 Part de l'antic hor, ara jardí: des de la casa s'accedeix al 
pati, rectangular, i al qual s'obren dependències laterals de la 
casa i els cups, i des d'aquest i per uns escalons s'accedeix al 
jardí. Aquest és de forma rectangular i un passadís en forma de 
creu i cobert per una pèrgola (construïda fa uns 50 anys) el 
divideixen en quatre àrees. L'estructura de la pèrgola està formada 
per pilastres quadrangulars i octogonals, de formigó, que sostenen 
jàsseres i travessers. Podem observar-hi un fasser, buganvílies, 
tuies, tarongers... 
 Celler: alineat i entre mitgeres, no té accés directe des de la 
casa, s'hi accedeix bé per un estret passadís des del corral, bé 
des de l'exterior. De planta en forma de trapezi i una sola vessant 
de teules cap a la façana, té una sola planta. La façana és de 
tàpia i les brancalades de l'arc són de marès. Aquest arc 
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rodó i un finestró amb esplandit a la part superior esquerra de la 
façana són les dues úniques obertures. El ràfec està format per una 
fila de teules girades, canal de zinc i filada de teules. A 
l'interior dues crugies, separades per dos arcs apuntats (d'un 
d'ells, només en resta mig) de carreus de pedra viva. Les parets 
laterals són de tàpia i de marès, amb restes de calç, i el trespol 
de terra pitjada. El sostre és de teules sobre taulons i 
travessers. Té un portal allindanat posterior que comunica amb el 
corral. Al cup, actualment només s'hi pot accedir des del pati de 
la casa.  
 Par de l'antic hort: se situa a banda i banda del jardí. Dos 
espais actualment sense cultivar, ni sense cap funció específica, 
però allà on queden restes de l'antic forn, galliners, soll... 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS: reforma de la casa efectuada fa uns 10 anys. 
Per sota de l'actual trespol de l'entrada de la casa es conserva 
l'antic, d'emmacat, (f.0). 
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar i producció vinícola. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar i magatzem. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983 segons R. D. 828/1983. 
  
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 G. Martí, 1978: 77, 85, 86. 
 
11.- OBSERVACIONS: 
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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, dues crugies, dues plantes, dos 
aiguavessos amb vessant cap als frontis, dues plantes, entre 
mitgeres, escala a la segona crugia. 
 - Celler de planta trapezoïdal, dues crugies, un aiguavés amb 
vessant cap al frontis, una planta, ubicat a la dreta del casal. 
 - Corral a la part posterior, (ara pati). 
 - Dependències auxiliars: antic forn, galliners, soll. 
 - Antic hort, avui jardí, en part, rectangular amb passadís en 
forma de creu amb una pèrgola. 
 Constructives: 
 - Casa: 
  - Edifici de murs de façana de pedra viva vista. Mur 
central amb arc intermedi d'ansa-paner, de pedra viva. Coberta de 
teula. 
  - Obertures emmarcades amb peces de pedra viva, tret dels 
finestrons. 
 - Celler:  
  - Sostre de bigues de fusta a escaire del frontis, i 
travessers. 
  - Parets de tàpia i marès, amb restes de calç. 
  - Trespol de terra. 
 - Pèrgola del jardí amb pilastres i jàsseres de formigó i 
travessers de fusta.  
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional. 
 Façanes: 
 - Façana principal: composició austera amb eixos verticals de 
les obertures. Paredat de carreus vists amb junta plena. Als 
extrems el paredat és de pedra en verd. 
 - Façana del celler: composició austera i asimètrica. Paredat 
de pedra en verd amb aterracat de terra.  
 Ràfec: 
 - Casa: cornisa motllurada, filada de caps de teula girada i 
teulada. 
 - Celler: filada de caps de teula girada i teula volada. 
 Obertures: 
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 - Portals: 
  - Portal principal: allindanat amb llinda d'una peça, 
brancalades de vàries peces, tot de pedra viva. 
  - Portals del celler: 
   - Al carrer: portal rodó amb brancalades de vàries 
peces i dovellam d'amplària progressiva des de la clau a l'inici, 
de marès. 
   - Al corral: allindanat. 
 - Finestres: rectangulars en vertical (tret del finestró). 
  - A la planta baixa: finestres rectangulars en vertical amb 
llinda i brancals d'una peça i ampit ressortit (variant D). 
  - A planta pis: 
   - Finestra amb llinda i brancals d'una peça, ampit 
motllurat de modiló (variant A), de pedra viva. 
   - Finestra emmarcada amb peces de pedra viva llises 
enrasades. 
   - Finestró emmarcat amb peces de pedra viva llises enrasades. 
   - Finestró emmarcat amb morter. 
 - Al celler: finestró amb esplandit cap a l'exterior. 
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 Interiors: 
 - Arc intermig d'ansa-paner amb brancals de pedra viva. 
 - Escala de pedra viva de factura senzilla. 
 Celler: 
 - Dos arcs apuntats de carreus de pedra viva. 
 - Amb cups. 
 Jardí: 
 - Passadís en forma de creu que divideix el jardí en quatre 
zones. Cobert per la pèrgola. 
 - Pèrgola amb pilastres quadrangulars i octogonals de formigó, 
amb jàsseres i travessers. Construïda fa uns cinquanta anys. 
 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 totes les 
cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer i a més, també forma 
conjunt tipològic amb els edificis que tenen celler.  
 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 
laterals i frontal, canals, etc.  
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa per 
enmig de la façana. 
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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 posada de Can Lluís Tiró era originàriament una edificació 
del s. XVII, posada a Binissalem dels Ponç `Tiró' de Biniagual, 
fins que a final del segle passat els Ponç la varen vendre a la 
família Mas de Binissalem, moment en què la casa fou ampliada i 
reformada. A hores d'ara conserva molt bé l'estil d'aquella 
intervenció. 
 
2.- AUTORIA: 
  
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional, s. XIX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 Casa situada en un carrer estret, de traçat sinuós que 
repercuteix en l'alineació de les façanes. El carrer comunica els 
carrers d'en Laparra i l'antic camí del Reg i s'hi troben cases 
catalogades com Can Marilla o Cal Metge Servera.  
 
5.- PROPIETAT: 
 Germanes Bibiloni Jaume. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Conjunt format per casa, corral i hort. La casa està alineada 
al carrer per mitgera lateral dreta i forma cap de cantó amb el c. 
del Reg. És de dues plantes i dos aiguavessos —el segon, de menor 
alçària— amb vessants cap al frontis i presenta un tercer aiguavés 
posterior i d'una sola planta amb vessant cap a l'hort. 
Organització dels elements: la casa presenta planta rectangular amb 
el corral situat al costat esquerre i l'hort que ocupa tota la zona 
posterior de la parcel la.  
 Façanes: el frontis principal, de composició simètrica, és 
llis, de pedra i terra. Obertures: a la planta baixa, portal 
principal escarser i dues finestres amb ampit llis ressortit, de 
pedra viva. Totes les brancalades de la planta baixa són 
ressortides, d'una sola peça i de pedra viva; en el pis, finestra 
balconera central amb ampit ressortit, llis, de pedra viva, i dues 
finestres laterals amb ampits motllurats. Totes les brancalades del 
pis són de marès i pintades de color blanc. Totes les finestres 
presenten la proporció mallorquina rectangular en vertical. El 
ràfec és de lloses de pedra viva i teulada. 
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 Interiors: la distribució de la planta correspon a la tipologia 
B. Presenten la incorporació d'un tercer aiguavés d'una sola planta 
destinat a cuina i menjador. Les dues primeres crugies estan 
comunicades per un arc d'ansa-paner pintat de color gris, presenten 
sostrat de taulons a escaire del carrer i trespol enrajolat. Les 
cambres laterals de la primera crugia estan aixecades per un graó 
de pedra viva amb rajola de pols a la cambra esquerra i amb rajola 
hidràulica a la dreta. A la segona crugia trobam un safareig d'oli 
a la part dreta i una escala de dos trams a escaire amb barana de 
ferro que comunica amb el pis superior, el qual conserva la 
distribució longitudinal de les sales de la primera crugia i el 
mobiliari d'època.  
 Corral: està tancat per dues bandes per paret en verd amb 
esquena d'ase. Presenta dos colls de cisterna, dependències 
auxiliars i un tancat amb pedrissos i emparrat, destacant un gran 
fasser. 
 Hort: separat del corral per un tancat de paret en verd amb una 
petita barrereta, actualment es troba en desús.  
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7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 1983 segons 
R. D. 828/1983. 
  
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 A. Pascual, 1997: 71, 73, il l.: 72. 
 
11.- OBSERVACIONS: 
 Vora el portal principal s'observen romanalles d'un antic 
portal allindanat que porta a la llinda la data de 1634.  
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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, de dues crugies, dues plantes, 
dos aiguavessos amb vessant cap al frontis i una tercera crugia 
posterior, d'una planta amb l'aiguavés cap a l'hort. Fa cantonada. 
Escala a la segona crugia (tipologia B). 
 - Corral, ara ajardinat. Dues cisternes. Dependències 
auxiliars. 
 - Hort que confronta amb el corral i la tercera crugia. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Mur intermedi amb arc. 
Sostrat de bigues de fusta a escaire del carrer i coberta de teula. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva.  
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, s. XIX. 
 Frontis: 
 - Façana: composició senzilla, simètrica amb eixos verticals de 
les obertures. Paredat de pedra i terra roja. 
 - El ràfec és una cornisa formada per lloses de pedra i teula 
volada. 
 Obertures: totes les brancalades són d'una peça. 
 Portals: portal principal escarser amb brancalades ressortides 
i sòcol també ressortit. 
 Finestres: rectangulars en vertical. 
 - A la planta baixa, finestres amb brancalades ressortides i 
ampits llisos també ressortits (variant D). 
 - A la planta pis: 
  - Finestra balconera amb ampit llis ressortit (variant D). 
  - Finestres amb ampit motllurat (variant B). 
 Interiors: 
 - Arc intermedi entre la primera i segona crugia d'ansa-paner 
amb capitells i basament motllurats. 
 - Escala de dos trams.  
 Altres elements:  
 - Safareig d'oli. 
 - Data de 1634 inscrita en una part de la llinda amb 
estilització conopial, vora el portal principal. 
 
2.- ELEMENTS A SALVAGUARDAR: 
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 Tots els que li donen el seu valor tipològic i estilístic. 
 
3.- CONDICIONS D'UNITARIETAT:  
 
 A.- AMB L'ENTORN: forma un conjunt tipològic amb totes les 
cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta dels 
edificis catalogats del mateix carrer.  
 B.- DINS L'EDIFICI: tot el conjunt forma una unitat. 
 
4.- JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 
 Si es compleix tot l'anterior, no cal. 



CAN LLUÍS TIRÓ 
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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 
laterals i frontal, canals, forma de la cisterna, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - Actualment la primera crugia té més alçària que la segona, 
perquè la primera s'ha pujat. 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana. 



CAN LLUÍS TIRÓ 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
 



CAN LLUÍS TIRÓ 

 

Catàleg 2000 Realització   A.R.C.A. 

c. del Dr. J. Terrassa, núm. 
14  CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 

 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL Prot.: A 
Ref. Cad.: 6532501  I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 

Clau: 100  CENTRE URBÀ DE BINISSALEM   
 
 

 
 
 
 
4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
 
 



CAS MESTRE CION 

 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 
 I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 

c. de Maria, núm. 4 
Prot.: B 

Ref. Cad.: 6633923 
Clau: 101 

  CENTRE URBÀ DE BINISSALEM   
 
 

 
 
 
1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 Aquesta plaça va esser durant segles el centre neuràlgic de 
Binissalem, acollint l'ajuntament, l'escorxador, la carnisseria. El 
1898 va ésser el final de la quartera pròpiament dita. 
 
2.- AUTORIA: 
 
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 El carrer de Maria és un petit carrer molt cèntric que uneix el 
carrer del Dr. J.Terrassa amb la plaça de la Quartera. Tant els 
edificis del carrer del Dr. J.Terrassa (Cal Metge Servera, Can 
Lluís Tiró, Can Marilla), com els de la plaça (Ca n'Amengual, Cal 
Capità Bissó), com el núm. 4 del propi carrer, són exemples de 
construccions rellevants inclosos en aquest catàleg.  
 
5.- PROPIETAT: 
 Gabriel Oliver Segura. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Casa i corral que fa cantonada i està alineada al carrer 
respecte de la mitgera del lateral dret. La casa compta amb dues 
vessants. Té planta baixa i pis, i coberta inclinada de teula cap a 
la façana principal i cap a la del corral.  
 Façana: la principal és de carreus per filades de pedra viva, 
mentre que la façana del capcer és de pedra en verd amb restes 
d'aterracat al pis; a la cantonada carreus escairats de pedra viva. 
Del mateix material són les brancalades de totes les obertures, 
tret de les de la porta de la façana del capcer. Les obertures a la 
façana principal estan formades per un portal allindanat amb escaló 
i una finestra rectangular en vertical amb ampit ressortit a la 
planta baixa, mentre que al pis s'obren dues finestres rectangulars 
en vertical amb ampit motllurat, situades a sobre de les obertures 
de la planta baixa. A la façana del capcer s'obre a la planta baixa 
portal d'arc escarser, amb esplandit cap a l'exterior i escopidors, 
i finestra rectangular en vertical amb ampit ressortit; al pis 
s'obri una finestra rectangular vertical amb ampit motllurat. El 
ràfec de la façana principal està format per cornisa de mitja 
canya, filada de teules girades, canal i filada de caps de teula; 
el de la façana del capcer està format per caps de teula.  
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7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS: reformada recentment.  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímere del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983, R. D. 828/1983. 



CAS MESTRE CION 

 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 
 I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 

c. de Maria, núm. 4 
Prot.: B 

Ref. Cad.: 6633923 
Clau: 101 

  CENTRE URBÀ DE BINISSALEM   
 
 

 
 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
  G. Martí Coll, 1978: 85, 86. 
 
11.- OBSERVACIONS: 
 Aquesta fitxa contempla la protecció de la façana exterior. Els 
interiors no han estat visitats. La tipologia de la façana, 
especialment l'amplària del portal, evidencia un antic accés a un 
celler que devia formar part de la casa veïna. Vegeu fitxa 102. El 
propietri esmentat és el que figura a la fitxa cadastral. 
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CAS MESTRE CION 

 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 

c. de Maria, núm. 4 
Prot.: B 

Ref. Cad.: 6633923 
Clau: 101  I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 

  CENTRE URBÀ DE BINISSALEM   
 
 

 
 
 
2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques: 
 - Casa de planta rectangular, de dues crugies, dues plantes, 
dos aiguavessos amb vessant cap als frontis que fa cantonada. 
 - Corral a la part posterior. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra, essent la façana de carreus 
vists de pedra viva. Coberta de teula. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva. 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional. 
 Façanes: 
 - Façana principal: amb gran proporció de massís respecte a les 
obertures,composició pràcticament simètrica, amb eixos verticals de 
les obertures. Paredat de carreus vists amb junta estreta. 
Cantonada de carreus escairats. 
 - El ràfec és cornisa de pedra de mitja canya i una filada de 
caps de teula girada i teula volada. Al capcer filada de caps de 
teula. 
 - Façana lateral: paredat de pedra en verd amb restes 
d'aterracat a la planta pis. 
 Obertures: 
 - Portals: 
 - Portal principal: allindanat amb llinda d'una peça, brancals 
d'una i dues peces. 
 - Portal d'arc escarser amb esplandit i escopidors, a la façana 
lateral.  
 - Finestres: rectangulars en vertical. 
 - A la planta baixa: 
 - Finestra: llinda i brancals llisos, ampit llis ressortit 
(variant D). 
 - Finestra: llinda i brancals, ampit llis ressortit (variant 
D), a la façana lateral. 
 - A la planta pis: 
 - Finestres: llinda i brancals llisos, ampit motllurat. 
 - Finestra: llinda i brancals, ampit motllurat (variant B), a 
la façana lateral. 
 Altres elements:  
 
2.- ELEMENTS A SALVAGUARDAR: 
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 Tots els que li donen el seu valor tipològic i estilístic. 
 
3.- CONDICIONS D'UNITARIETAT: 
 
 A.- AMB L'ENTORN: forma un conjunt tipològic amb totes les 
cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer. 
 B.- DINS L'EDIFICI:  
 
4.- JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 
 Si es compleix tot l'anterior, no cal. 



CAS MESTRE CION 
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5.- CONDICIONS DE DIGNITAT A L'EXECUCIÓ: 
 El sistema construtiu, 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 
laterals i frontal, canals, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS:  
 - Frontis amb gran proporció de massís respecte dels buits. 
 - La finestra de la planta baixa és posterior a la de la planta 
pis. 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa per 
enmig de la façana. 



CAS MESTRE CION 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
 



CAS MESTRE CION 
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
 



CAN BERNADÍ CASSOT 

 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 
 I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 

c. de Maria, núm. 2 
Prot.: B 

Ref. Cad.: 6633922 
Clau: 102 

  CENTRE URBÀ DE BINISSALEM   
 
 

 
 
 
1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 Aquesta plaça va esser durant segles el centre neuràlgic de 
Binissalem, acollint l'ajuntament, l'escorxador, la carnisseria. El 
1898 va ésser el final de la quartera pròpiament dita. 
 
2.- AUTORIA: 
  
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 El carrer de Maria és un petit carrer molt cèntric que uneix el 
carrer del Dr. J. Terrassa amb la Plaça de la Quartera. Tant els 
edificis del carrer Dr. J. Terrassa (Cal Metge Servera, Can Lluís 
Tiró, Can Marilla), com els de la plaça (Ca n'Amengual, Cal Capità 
Bissó), com el núm. 4 del propi carrer, són exemples de 
construccions rellevants inclosos en aquest catàleg.  
 
5.- PROPIETAT: 
 Miquel Rosselló Torrens.  
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Casa i corral, la casa alineada i entre mitgeres (tret del pis 
del lateral dret). Compta amb dues vessants (la posterior, més 
llarga), i el corral té sortida pel carrer lateral de l'esquerra. 
Té planta baixa i pis, i coberta de teules inclinada cap a la 
façana principal i cap a la del corral. 
 Façana: el seu enllestit és a la planta baixa de carreus de 
pedra viva i al pis, aterracat, i les obertures tenen les 
brancalades de pedra viva. Les obertures es disposen de forma 
simètrica i estan formades a la planta baixa per portal rodó, amb 
escaló ressortit respecte de la façana i carcanyols, i finestra 
rectangular en vertical amb ampit motllurat. Al pis, dues finestres 
rectangulars en vertical amb ampit ressortit i situades a sobre de 
les obertures de la planta baixa. El ràfec està format per una 
cornisa, una filada de caps de teules girades, canal de zinc i 
teula volada. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS: reformada recentment. 
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS: 
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8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983, R. D. 828/1983. 



CAN BERNADÍ CASSOT 

 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 
 I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 

c. de Maria, núm. 2 
Prot.: B 

Ref. Cad.: 6633922 
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10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
  G. Martí, 1978: 85, 86. 
 
11.- OBSERVACIONS: 
  Aquesta fitxa contempla la protecció de façana exterior. Els 
interiors no han estat visitats. La tipologia de la façana i la 
forma de la parcel la evidencien que, antigament aquest edifici 
formava part de la casa veïna. Vegeu fitxa 101. 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques: 
 - Casa de planta pràcticament rectangular (allargada en 
profunditat), dues crugies, dues plantes, dos aiguavessos amb 
vessant cap als frontis, entre mitgeres. 
 - Corral a la part posterior. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Façana de carreus vists de 
pedra viva a planta baixa. Coberta de teula. 
 - Obertures emmarcades amb peces de pedra viva. 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional. 
 Façana: composició austera, pràcticament simètrica i amb eixos 
de les obertures. Paredat de carreus vists de pedra viva amb junta 
plena. Terç superior aterracat amb calç. 
 - El ràfec és una cornisa senzilla, filada de caps de teula 
girada i teula volada. 
 Obertures: 
 - Portal principal: rodó amb carcanyols, brancalades amples de 
dues i tres peces, dovellam d'amplària progressiva des de la clau a 
l'inici, tot de pedra viva. 
 - Finestres: 
  - A la planta baixa: finestra rectangular en vertical amb 
llinda i brancals d'una peça, ampit motllurat (variant B). 
  - A la planta pis: finestres amb llinda, brancals de dues 
peces i ampit ressortit (variant D). 
 Altres elements:  
 - Graó de pedra viva davant el portal. 
 
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 totes les 
cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer. 
 B.- DINS L'EDIFICI:  
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4.- JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 
 Si es compleix tot l'anterior, no cal. 



CAN BERNADÍ CASSOT 
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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 intervenvió 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 
laterals i frontal, canals, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa per 
enmig de la façana.  



CAN BERNADÍ CASSOT 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
 



CAN BERNADÍ CASSOT 
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
 



CAN TOUS 

 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 
 I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 

c. de la Concepció, núm. 1-3 
Prot.: A 

Ref. Cad.: 6634903 
Clau: 103a 

  CENTRE URBÀ DE BINISSALEM   
 
 

 
 
 
1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES:  
 Aquest casa, ja propietat dels Tous al segle XVI, confrontava 
amb la plaça dels Lledoners i Can Morro. Arribà a la seva màxima 
esplendor a la segona meitat del segle XVIII, en què es convertí en 
el centre neuràlgic d'un important patrimoni i fou reformat. Un 
dels seus principals valors rau en el manteniment de la distribució 
tradicional del segle XVIII i molts d'elements originals. En la 
dècada dels 40 del segle XX fou adquirit per les religioses, 
aleshores ja propietàries de Can Maiol, que l'ocupen en 
l'actualitat. 
 
2.- AUTORIA: 
 
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA:  
 Arquitectura tradicional, s. XVIII-XIX. Reformes s. XX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT:  
 Situat a la plaça de l'Església, davant Can Morro i a la 
mateixa voravia de Can Bissó, constitueix una edificació singular, 
d'identitat comparable a Can Gelabert de la Portella o Can Garriga 
i exemple del que era un casal típic de mà major, que enquadra el 
principal accés a la plaça. 
 
5.- PROPIETAT:  
 Germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paül. 
 
6.- DESCRIPCIÓ:  
 Conjunt format per casal, celler i corral. Organització dels 
elements: el casal s'alinea sobre el carrer de la Concepció. 
L'espai que antigament ocupava el celler té forma rectangular 
allargada i perpendicular al frontis i està adossat al casal per la 
seva banda dreta. Casal i antic celler conformen així un angle 
recte que deixa enmig el corral, avui transformat en pati i jardí. 
El casal alineat i entre mitgeres compta amb tres crugies, planta 
baixa, planta noble i porxo. 
 Façanes: frontis de carreus de pedra viva amb junta ressortida 
a la part noble del frontis i paredat de pedra i terra amb 
aterracat de calç a la dependència annexa a la seva dreta, mostra 
un predomini del massís sobre les obertures, està emmarcat per 
pedres cantoneres al seu extrem dret i capcimat per cornisa de 
motllura doble i volada de caps de teula. Obertures: a la planta 
baixa observam portal rodó, portal del pis, portassa, accés al 

 

Catàleg 2000 Realització   A.R.C.A. 



 

Catàleg 2000 Realització   A.R.C.A. 

celler, dues finestres amb la proporció mallorquina rectangular en 
vertical i una finestra quadrangular. En el portal rodó, de pedreny 
obrat llis, uns brancals d'una peça, calçats, sostenen una arc rodó 
amb dovelles d'amplària progressiva des de la clau a l'inici i 
regràs mitjà. Carcanyol obrat de la mateixa manera i restes de 
numeració en mangra. Llindar d'una peça. Portal del pis amb 
brancals compostos i fals arc. Portassa en forma d'arc d'ansa-paner 
sobre brancals amb guardacantons de bones proporcions i emmarcada 
amb junta ressortida. Al portal del celler observam llinda amb 
mòssa conopial sobre brancals calçats de dues peces cada un i 
caires bisellats. Les finestres amb proporció mallorquina 
rectangular en vertical tenen els seus elements d'una peça i estan 
lleugerament ressortits. La finestra quadrangular mostra un notable 
esplandit cap a l'exterior i una sola peça obra com a llinda i part 
superior d'ambdós brancals. Una segona peça completa els elements 
restants. A la planta noble observam dues portes balconeres 
precedides de balcons i quatre finestres. Els balcons tenen volada 
de pedra motllurada i barana de ferro forjat. Les portes balconeres 
presenten brancals de dues peces i llinda d'una sola. Les quatre 
finestres presenten elements d'una peça i ampit motllurat i 
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ressortit. Al porxo, quatre finestrons quadrangulars amb esplandit 
i un de més gran apaïsat. La façana posterior mostra dos enllestits 
diferents separats per cantoneres de pedra. Inclou un ull de bou i 
dos finestrons amb esplandit al porxo. 
Al capcer esquerre de la tercera crugia un altre finestró apaïsat, 
a l'altura del porxo, interessa pel seu esplandit i compta amb un 
petit trencaaigües. 
 Interiors: la distribució de la planta correspon a la tipologia 
C tot i que el pas a la segona crugia es verifica per un arc de 
marès rebaixat, avui cec però que inclou una vidriera de pas. El 
pas a la tercera crugia es fa per un arc d'ansa-paner. Ambdós arcs 
es sostenen sobre capitells motllurats, fusts d'una peça i basament 
també motllurat. L'escala, situada a la tercera crugia, mostra tres 
trams sobre nients amb escalons d'estesa superior a l'altària, 
arrambador de platines de ferro i poms de llautó que donen accés a 
una naia amb arrambador mallorquí. En aquesta naia un gran portal 
allindanat en pedra vista dóna pas a la planta noble. Sota el 
primer nient apareix un portalet de brancals en pedra vista. 
 Celler: avui molt transformat se situa a la dreta del frontis. 
L'accés actual no és l'original. Està dividit en dues crugies i 
precedit per un espai obert parcialment cobert que inclou: el coll 
quadrangular d'una cisterna amb corriola sostinguda per biga volada 
que descansa sobre un estaló i traces de l'emplaçament dels antics 
cups que encara conserven alguns traus de les dents. S'entra al 
celler per un portal amb llinda d'una peça de grans proporcions i 
mòssa conopial que descansa sobre brancals compostos. Llinda i 
brancals tenen els seus caires bisellats. S'entra a la segona 
crugia per un arc rebaixat amb brancal esquerre sobre un gran pilar 
quadrangular del qual surt l'arrencada d'un segon arc de la mateixa 
factura, que es perd en el massís de la casa. 
 Corral: transformat en la major part en pati, inclou un petit 
jardí. D'aquest destacam els següents elements: el coll d'un pou 
situat enmig del pati del col legi, ara separat del pati de la casa 
i jardí per una paret entre pilarets. Sobre un bassament 
quadrangular de dos escalons descansa un coll quadrangular amb 
motllures al peu i l'ampit. Adossades al coll, dues pilastres 
capcimades per motllures sostenen un travesser arquejat que aguanta 
la corriola. Aquest travesser, capcimat per un petit dau i una 
esfera, mostra ornamentaciò en relleu que inclou una creu d'extrems 
eixamplats —excepte el capçal que és arrodonit— i la data de 1780. 
El jardí se situa davant la sortida de la casa: tres parells de 
pilars de ciment de secció octogonal en la part central de la seva 
altària i quadrada als seus extrems, sostenen una petita pèrgola 
amb vegetació.  
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7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: convent de religioses. 
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9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983 segons R. D. 828/1983. 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 A. Pascual, 1997: 85-87; il ls. 86 i 88. 
 
11.- OBSERVACIONS:  
 La parcel la cadastral també mira sobre el carrer de Sant Vicenç 
de Paül i inclou una altra edificació així mateix catalogada, Can 
Maiol, amb el núm. de fitxa 103b. 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques: conjunt format per: 
 - Casal de planta rectangular, de tres crugies, tres plantes i 
dos aiguavessos amb vessant cap al frontis. Entre mitgeres. Escala 
a la tercera crugia (tipologia C). 
 - Celler situat en un costat del casal de dues crugies i 
alçària d'una planta. Cups i cisterna en un espai obert contigu. 
 - Dependències auxiliars amb portassa. 
 - Corral a la part posterior. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Façana de carreus de pedra 
viva a la façana principal i de pedra i terra amb aterracat de calç 
a la resta. Arcs en els murs intermedis. Sostre de bigues de fusta 
amb revoltons a escaire del carrer i coberta de teula. 
 - Celler amb murs de pedra i terra. Arcs geminats (a l'origen) 
amb pilar enmig. Cobert de teula. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva.  
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, s. XVIII-XIX. Reformes s. XX. 
 Frontis: 
 - Façana de composició austera amb predomini del massís, 
asimètrica i amb eixos verticals de les obertures. Paredat de 
carreus vists de pedra viva amb junta ressortida. 
 - Ràfec: cornisa de doble motllura i teula volada. 
 - Balcons: dos balcons, un a eix del portal principal, 
motllurats i amb barana de ferro. 
 Obertures: 
 Portals: 
 A la planta baixa: 
 - Portal principal rodó amb carcanyols. El dovellam és 
progressiu des de la clau a l'inici. Brancals d'una peça. 
 - Portassa amb arc d'ansa-paner. Brancals de més d'una peça amb 
guardacantons. 
 - Portal al celler allindanat. Llinda d'una peça, de notables 
dimensions, amb estilització conopial. Brancalades de dues peces i 
amb tots els cantells bisellats. 
 A la planta noble: 
 - Portes balconeres. 
 Finestres: rectangulars en vertical,(a excepció dels 
finestrons). Totes les brancalades són d'una peça a excepció dels 
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brancals de les balconeres. Tots els ampits són ressortits excepte 
els corresponents als finestrons. 
 - A la planta baixa: 
  - Finestres amb ampits llisos (variant D). 
  - Finestró quadrat amb esplandit cap a l'exterior. 
 - A la planta noble: 
  - Finestres balconeres. 
  - Finestres amb ampits motllurats (variant B). 
 - A la planta porxo: 
  - Finestrons quadrats amb esplandit cap a l'exterior. 
  - Finestró apaïsat amb ampit enrasat (variant C). 
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 Interiors: 
 - Tots els arcs se sostenen sobre capitells motllurats, amb 
fusts d'una peça i basament també motllurat. El primer arc és 
rebaixat i el segon és d'ansa-paner. 
 - Escala de tres trams amb graons de pedra viva i arrambador de 
ferro. 
 Celler: 
 - Portal amb llinda amb estilització conopial. 
 - Arcs geminats rebaixats i pilar central amb capitell 
motllurat. 
 Corral: 
 - Pou sobre basament quadrat de dos graons, de planta quadrada, 
motllurat a la base i l'ampit. Dues pilastres capcimades per 
motllura sostenen un arc motllurat. 
 Altres elements:  
 
2.- ELEMENTS A SALVAGUARDAR: 
 Tots els que li donen el seu valor estilístic i tipològic. 
 
3.- CONDICIONS D'UNITARIETAT: 
  
 A.- AMB L'ENTORN: forma un conjunt tipològic amb tots els 
casals de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer i a més, forma un conjunt 
tipològic amb els edificis que tenen celler. 
 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 
frontal, forma de la cisterna, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - Portal al pis de factura recent. 
 - El celler està molt transformat. Actualment està absorbit per 
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l'edificació. Li falta una crugia i part d'un arc geminat. 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana. 
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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 Maiol era l'antiga posada de la Cabana d'en Maiol, que fou 
durant segles una de les cases més grans de Binissalem. Aquesta 
casa està ben documentada en els cadastres de 1576, 1688, 1728 i 
1773. Amb la possessió va pertànyer durant segles a la família 
Maiol, ciutadans militars, i passà per herència als Rossinyol de 
Defla i d'aquesta als Espanya. A principi del s. XIX, en plena 
decadència, Can Maiol fou valorat en només 125 lliures. Pocs anys 
després s'uní a la casa confrontant que era del prevere Jaume Moià 
i Bestard, fundador del convent, i el 1851, Sor Catalina Jaume, 
primera superiora, adquirí Can Maiol, nucli del primer convent i 
col legi. Fa unes dècades s'adquirí Can Tous, on traslladaren les 
dependències conventuals.  
 
2.- AUTORIA: 
  
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional, s. XVIII-XIX. Capella neogòtica amb 
decoracions modernistes. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 El carrer de Sant Vicenç de Paül és un carrer molt cèntric que 
va des del carrer de la Concepció al de Pere Estruch. Juntament amb 
aquest darrer forma una important artèria que arriba fins a la via 
del ferrocarril. Alberga casals tan importants com Can Enric 
Sureda, Cal Gral. Morante o Can Garriga, entre d'altres. Actualment 
s'hi obre la part posterior de l'Ajuntament, l'entrada al local de 
la Tercera Edat, així com l'entrada a l'escola de les Monges de la 
Caritat; per aquest fet és un dels carrers més transitats del 
poble.  
 
5.- PROPIETAT: 
 Germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paül. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Conjunt format per casal i antic corral, avui convertit en 
pati. El casal està situat entre mitgeres i alineat al carrer, és 
de tres plantes amb dos cossos annexos —el segon, de major alçària— 
a l'extrem dret del frontis, la qual cosa fa que destaqui una 
façana de gran llargària per les diverses ampliacions. Presenta dos 
aiguavessos —el segon, de major alçària— amb vessant cap al 
frontis. Organització dels elements: el buc principal és de planta 
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rectangular i l'antic corral està situat a la zona posterior. 
 Façanes: el frontis principal i original, de composició 
simètrica, és de carreus de pedra viva, destacant el terç superior 
que presenta un obrat dels carreus més treballat i uniforme que el 
dels dos terços inferiors, evidenciant una possible evolució en 
alçària del casal. Obertures: a la planta baixa, portal principal 
rodó amb carcanyol, dovellam d'amplària progressiva i molt de 
regràs, i brancals formats per carreus escairats, tot de pedra 
viva, i tres finestres amb ampits llisos ressortits i brancalades 
d'una sola peça, tot de pedra viva, i estilització conopial a la 
llinda, exceptuant la finestra de l'extrem esquerre; en el pis, 
dues finestres balconeres centrals i dues finestres en els extrems 
amb ampit motllurat, totes amb brancalades d'una sola peça de pedra 
viva i estilització conopial a la llinda; en el porxo de dalt, cinc 
finestrons quadrangulars amb brancalades de pedra viva. El ràfec és 
una cornisa motllurada 
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de pedra viva i teulada. Els dos cossos annexos presenten paredat 
en verd, excepte el sòcol del primer cos que és de carreus de pedra 
viva. Obertures: a la planta baixa, portal allindanat amb els 
brancals de pedra viva, i dues finestres amb els ampits llisos, 
ressortits i de pedra viva, i brancalades de marès; en el pis, una 
finestra balconera, una finestra amb ampit llis, ressortit, de 
pedra viva, i brancalades de marès, dues finestres amb ampit i 
brancalades de marès i dues finestres balconeres paredades; en el 
porxo de dalt, quatre finestrons amb brancalades de marès i dues 
finestres amb ampit llis ressortit i brancalades de marès. El ràfec 
segueix la mateixa factura que el frontis principal. 
 Interiors: la distribució de la planta correspon a la tipologia 
A. Els interiors han estat reformats per adequar-se a la nova 
finalitat de col legi, però mantenen la distribució tradicional. La 
distribució de la planta correspon a la tipologia A. Presenten dues 
crugies comunicades a l'entrada per un arc d'ansa-paner amb els 
capitells motllurats, tot de pedra viva, i una tercera crugia de 
factura posterior, que ocupa la zona posterior dreta. El trespol és 
de macolí encimentat emmacat per faixes de pedra viva a la zona del 
pas de bístia i el sostrat és de taulons a escaire del carrer. A la 
segona crugia, se situa a l'esquerre una cisterna adossada de coll 
circular de pedra viva amb ferros ornats que suporten la corriola i 
que porten la data de 1850, i a la dreta, se situa l'escala de dos 
trams a escaire amb graons i llit d'escala de pedra viva i barana 
de ferros llisos. A la dreta de la primera crugia trobam la 
capella, paral lela al carrer, a la qual s'accedeix per un portal 
allindanat amb porta decorada amb motius modernistes. La capella és 
de planta rectangular i d'una sola nau que presenta en el primer 
tram una tribuna oberta per una arcuació d'arquets apuntats i la 
resta coberta per tres voltes de creueria —una de les quals porta a 
la clau la data de 1910— amb els arrencaments de guix ornats amb 
motius geomètrics; a la zona de l'altar presenten tres vitralls. Corral: situ
i amb la resta de les dependències conventuals.  
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: col legi. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
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 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983 segons R. D. 828/1983. 
  
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 A. Pascual, 1997: 87, il l.: 88. 
 
11.- OBSERVACIONS: 
 La parcel la cadastral també mira sobre el carrer de la 
Concepció i inclou una altra edificació, també catalogada, 
anomenada Can Tous, amb fitxa clau núm. 103a. A l'esquerra del 
portal principal s'observen plaques de pedra i una imatge tallada 
en pedra de la Verge.  
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques: conjunt format per: 
 - Casal de planta rectangular, de dues crugies, tres plantes, 
dos aiguavessos amb vessant cap al frontis i entre mitgeres. Escala 
a la segona crugia (tipologia A). 
 - Corral de petites dimensions, ara pati, a la part posterior. 
 - Dependències auxiliars de tres plantes. 
 - Capella de planta rectangular, d'una sola nau. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Façana de carreus vists de 
pedra viva. Forjat de bigues de fusta a escaire del carrer. Coberta 
de teula. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva.  
 - Trespol de macolí cimentat i emmarcat per faixes de pedra 
viva a la zona del "pas de bístia". 
 - Capella amb tres voltes de creueria. 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, s. XVIII-XIX. Capella neogòtica amb decoracions 
modernistes. 
 Frontis: 
 - Façana de composició simètrica i amb eixos verticals de les 
obertures. Paredat de carreus vists de pedra viva amb junta ampla. 
Paredat de carreus escairats amb junta ressortida en el terç 
superior i envoltant el portal principal. 
 - Façana de les dependències auxiliars: de composició austera, 
asimètrica. Paredat de pedra en verd. Sòcol de carreus de pedra en 
verd. Conserva restes d'obertures (finestres balconeres), ara 
paredades, a la planta pis. 
 - El ràfec és una cornisa motllurada de volada important, de 
pedra viva i teula volada. A la part dreta, la coberta és de més 
alçària. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal: rodó amb carcanyols, brancalades de carreus 
escairats i dovellam progressiu des de la clau a l'inici. 
 - Portal auxiliar allindanat amb llinda i brancals de tres 
peces. 
 Finestres: rectangulars en vertical, exceptuant els finestrons. 
 - A la planta baixa: 
  - Finestres amb llinda de mòssa d'estilització conopial 
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(tret d'una d'elles), brancals d'una peça, ampits llisos i 
ressortits (variant D). 
  - Finestres amb llinda, brancals de peces de marès i ampit 
llis ressortit de pedra viva. 
 - A la planta pis: 
  - Finestres balconeres: llinda amb mòssa d'estilització 
conopial, brancals de dues peces i ampit llis enrasat (variant C), 
de pedra viva. 
  - Finestres: llinda amb mòssa d'estilització conopial, 
brancals d'una peça, ampits motllurats (variant B), caires 
bisellats a l'intradós, tot de pedra viva. 
  - Finestra: llinda i brancals de marès, ampit llis i 
ressortit de pedra viva. 
  - Finestres llargueres: brancals, llinda i ampit de marès. 
  - Finestra balconera emmarcada amb marès, a les 
dependències auxiliars. 
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 - A la planta porxo: 
  - Finestres llargueres: llinda, brancals i ampit de marès. 
  - Finestrons: quatre d'ells emmarcats amb peces de pedra 
viva llises i enrasades, a la façana principal, i altres quatre 
emmarcats amb peces de marès a les dependències auxiliars. 
 Interiors: 
 - Arc intermedi d'ansa-paner, capitells motllurats, brancals de 
carreus escairats, tot de pedra viva amb caires bisellats. 
 - Escala de dos trams a escaire. Graons de pedra llisos i 
rectes. Llit d'escala paredat amb carreus de pedra escairats en el 
primer tram. Barana de ferro i passamans de fusta. 
 - Cisterna adossada en una cantonada. Coll circular de pedra 
viva. Suport ornat de la corriola de ferro.   
 - Capella: arrencaments de les voltes de guix ornats amb motius 
geomètrics, vitralls a l'altar, tribuna oberta amb arcuació d'arcs 
apuntas i accés per portal allindanat interior amb motius 
modernistes.  
 Altres elements: imatge tallada en pedra de la Verge i plaques 
de pedra incrustades a la façana, a l'esquerra del portal 
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 tipològic amb tots els 
casals de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer. 
 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, canals, forma de la cisterna, etc. 
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6.- OBSERVACIONS: 
 - La diferent forma de paredat de la façana en el terç superior 
denota una evolució en alçària. 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana i portal petit, adossat al portal principal. 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
 



CAN MAIOL 

 

Catàleg 2000 Realització   A.R.C.A. 

c. St. Vicenç de Paül, núm. 9 
 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS Prot.: A 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL Ref. Cad.: 6634903 

Clau: 103b  I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 
  CENTRE URBÀ DE BINISSALEM   
 
 

 
 
 
4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 Aquest casal també és conegut com Can Verd per mor de la 
família d'aquest nom que en fou la propietària durant segles. Es 
tracta de la branca dels Verds amb el malnom de `Seda'. Aquesta 
edificació ja pertanyia a aquesta família al 1645. Devers el 1870 
es vengué a Andreu Julià i Villalonga `Bissó'. Al darrer terç del 
segle XIX, el seu fill, Guillem Julià i Quintana, hi realitzà 
importants obres de reforma que donaren al casal el seu aspecte 
actual. El 1929 un descendent seu, també anomenat Guillem Julià i 
Quintana la vengué a l'Ajuntament. A l'interior tenim dos arcs 
rebaixats que provenen de l'esbucat casal de Can Simó (plaça de 
l'Església). 
 
2.- AUTORIA: 
 
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura vuicentista amb ressó neoclàssica.  
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 Es troba situat al carrer de la Concepció, a mig camí entre la 
plaça de la Quartera, antic centre social i econòmic del poble, amb 
casals tan importants com Cal Capità Bissó o la desapareguda Can 
Seda Negra, i la plaça de l'Església on trobam casals tan notables 
com Can Tous, Can Morro, Can Ramonell, Can Ximarró, tots catalogat. 
També comunica amb el carrer de Sant Vicenç de Paül.  
 
5.- PROPIETAT: 
 Ajuntament de Binissalem.  
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Casal i corral (avui pati). El casal és alineat amb els carrers 
de la Concepció i Sant Vicenç de Paül amb els que fa doble 
cantonada, adossat per la mitgera lateral, amb planta baixa, planta 
noble i porxos, Presenta un buc principal amb entrada pel carrer de 
la Concepció, de planta rectangular de triple crugia i a la seva 
part posterior tenim un segon buc, alineat al carrer de Sant Vicenç 
de Paül, de planta rectangular i dues crugies; i adossat a aquest 
darrer tenim un tercer buc de planta rectangular i una crugia, 
creant tots els bucs una sola edificació en forma de "C" que tanca 
el corral al seu interior. El buc principal presenta una coberta de 
de dos aiguavessos amb vessant cap al frontis, mentre que el buc 
secundari presenta una coberta de teula de dos aiguavessos amb 

 

Catàleg 2000 Realització   A.R.C.A. 



 

Catàleg 2000 Realització   A.R.C.A. 

vessant cap al frontis i finalment el tercer buc presenta una 
coberta d'un sol aiguavés amb vessant cap el frontis. 
 Façanes: façana principal (c. de la Concepció) i lateral (c. de 
Sant Vicenç de Paül núm.1) presenta composicó simétrica i 
estratificació en alçària. El paredat és de carreus de pedra viva 
amb junta fina a la façana principal i amb junta ressortida a la 
façana lateral, presenten un sòcol motllurat de pedra al llarg de 
ambdues façana i una faixa horitzontal que separa els diversos 
pisos. El ràfec és en forma de cornisa plana motllurada de volada 
considerable, teula volada i canal de zinc. Presenta una cantonada 
arrodonida amb lloses de pedra. Obertures: A la façana principal 
tenim a la planta baixa, un portal central amb una finestra a cada 
costat. Aquest portal és de pedra amb una llinda d'una peça en 
forma d'arc rebaixat, brancals recolzats sobre el sòcol obrat, amb 
capitells, tot motllurat i ressortit. Les finestres presenten una 
forma rectangular en vertical, amb llinda obrada amb dibuixos 
geomètrics, d'una peça en forma d'arc rebaixat i brancals sense 
motllures recolzats sobre un ampit lleugerament ressortit i també 
obrat amb formes geomètriques, tot de pedra. A la planta noble, 
tenim al centre un balcó amb 
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una finestra balconera a cada costat. La porta del balcó és 
rebaixada amb una llinda i brancals de pedra d'una sola peça i 
enrasats, presentant un guardapols sobre dues mènsules amb frontó 
entretallat amb formes triangulars d'estil clàssic; la volada del 
balcó és motllurada i la barana és de ferro forjat amb formes 
geomètriques; les finestres balconeres presenten una llinda amb 
forma d'arc rebaixat, brancals i ampit (es confon amb la imposta) 
de pedra d'una sola peça, excepte els brancals que són de dues. Als 
porxos de dalt tenim tres finestrons apaïssats amb llinda en forma 
d'arc rebaixat, brancals, ampit amb petita motllura, d'una sola 
peça i tot de pedra viva. A la façana lateral, a la planta baixa 
tenim un portal descentrat de l'eix de la façana amb una finestra a 
un costat i quatre a l'altre. El portal és amb llinda d'arc 
rebaixat, brancals i llindar sense motllures i d'una sola peça. Les 
finestres són amb llinda d'arc rebaixat, de pedra, brancals i 
ampits (lleugerament ressortits) d'una sola peça i llisos. A la 
planta noble tenim, a la zona central, dues finestres i a cada 
costat un balcó i una finestra. Totes aquestes obertures i elements 
de la façana són de les mateixes característiques que les ja 
descrites a la façana del carrer de la Concepció (façana 
principal). Al porxo de dalt tenim  sis finestrons iguals als ja 
descrits a la façana principal. Façana posterior (c. de Sant Vicenç 
de Paül núm. 3 i 5): de composició quasi simètrica, presenta un 
paredat de pedra en verd bastant regular amb junta repicada; el 
ràfec presenta una cornisa motllurada, teula volada i canal de 
zinc. Obertures: al centre de la planta baixa tenim dues finestres 
i a cada costat un portal auxiliar (un d'accés al corral i l'altre 
a dependències administratives) i una finestra. Totes les finestres 
són allindanades, rectangulars en vertical amb ampits ressortits, 
brancals i llindes de pedra, llisos d'una sola peça. Els portals 
auxiliars són de pedra, en forma d'arc ansa-paner, amb l'arc i els 
brancals amb esplandit cap a l'exterior. A la planta noble tenim 
sis finestres balconeres allindanades amb ampit ressortit, brancals 
i llinda de pedra llisos, també hi ha una finestra rectangular en 
vertical, (que romp la simetria de la façana), mentre que al porxo 
de dalt tenim sis finestrons apaïsats, allindanats amb brancals, 
ampits ressortits i llindes de pedra, sense motllures. Façana del 
corral: presenta un paredat de pedra en verd amb un referit de 
calç. El portal de sortida cap al carrer és en forma d'arc ansa-
paner, els portals que donen al casal són allindanats amb brancals 
i llindes de pedra. Les finestres són majoritàriament rectangulars 
en vertical, allindanades amb brancals, llindes i ampits ressortits 
de pedra i sense motllures, encara que n'hi ha quatre que presenten 
ampit motllurat. 
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 Interiors buc principal: La distribució de la planta del casal 
es correspon amb la tipologia C. De triple crugia separades per dos 
arcs d'ansa-paners peraltats, sustentats per pilastres amb brancals 
de pedra d'una sola peça, rodapeu i capitell amb motllures. A la 
primera crugia tenim la sala o rebedor amb una cambra a cada 
costat, amb portes d'accés centrades a la mitjanada que presenten 
decoració del s. XIX; el trespol de la sala és en forma de lloses 
regulars de pedra en punta. A la segona crugia, tenim al centre la 
continuació de la sala, amb una cambra a cada costat, una de les 
quals dóna al carrer Sant Vicenç de Paül i l'altra al corral. A la 
tercera crugia tenim al centre l'escala de tres trams o catalana, 
amb escalons de pedra; en el tram d'arrencada els primers escalons 
són de major amplària i la barana és de ferro forjat. Aquesta 
escala finalitza amb una naia sustentada per nients. Adossat al buc 
de l'escala trobam per un costat una cambra que dóna al c. de Sant 
Vicenç de Paül i per l'altre l'accés al corral i a les dependències 
auxiliars de l'Ajuntament.  
 Corral: té accés al carrer des de Sant Vicenç de Paül per la 
portassa abans esmentada. Presenta un trespol de lloses de pedra 
irregular amb una canal obrada de pedra viva al centre que va de la 
cisterna a l'accés del carrer. 
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7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS: reformada als anys 70 del segle XX. 
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS: 
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: administratiu i social (Ajuntament-llar de majors). 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983 segons R. D. 828/1983. 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
  G. Martí, 1978: 194. A. Pascual, 1997: 89, 90, il l: 88.  
 
11.- OBSERVACIONS: 
 Aquest casal tenia un celler que en les succesives reformes ha 
desaparegut. També té accés des del carrer de Sant Vicenç de Paül, 
núms. 1, 3 i 5. 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques: 
 - Casal de planta rectangular (buc principal), tres crugies, 
tres plantes, dos aiguavessos amb vessant cap als frontis. Fa 
cantonada. Escala a la 3 crugia (tipologia C). 
 - Corral a la part posterior (amb accés des del carrer de Sant 
Vicenç de Paül). 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Façana de carreus vist de 
pedra viva. Murs intermedis amb arcs. Coberta de teula. 
 - Trespol de lloses regulars de pedra viva en forma de punta a 
la sala o rebedor. Al corral: trespol de lloses de pedra irregulars 
amb la canal al centre que va de la cisterna al portal d'accés al 
carrer. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva. 
 Característiques estilístiques bàsiques: Arquitectura 
vuicentista amb ressó neoclàssica. 
 Façanes: 
 - Façana principal: composició simètrica de les parts, amb 
eixos verticals de les obertures. Paredat de carreus vists de pedra 
viva amb junta fina (ressortida a la façana lateral). Sòcol de 
lloses de pedra viva amb motllura a la part superior. Imposta de 
pedra viva llisa i ressortida separant els diversos pisos. 
Cantonada arrodonida amb lloses de pedra. 
  - Ràfec: cornisa plana motllurada i teula volada. 
 - Façana posterior: composició quasi simètrica amb eixos 
verticals de les obertures. Paredat de pedra en verd amb junta 
repicada. 
  - Ràfec: cornisa volada de pedra motllurada i teula volada. 
 - Balcons (façana principal): tres balcons individuals amb 
volada de pedra viva motllurada. Barana de ferro amb motius 
decoratius. Dos d'ells a eix dels dos portals. A nivell de la 
imposta llisa ressortida. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - A la planta baixa: 
  - Portal allindanat amb llinda amb forma d'arc rebaixat i 
motllurada, capitells motllurats i brancals amb dibuix geomètric 
obrat, tot d'una peça, recolzats sobre el sòcol, també obrat. Tot 
ressortit. 
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  - Portal allindanat amb llinda amb forma d'arc rebaixat, 
brancals sobre el sòcol de la façana, tot d'una peca,  ressortit i 
emmarcat per junta de morter. 
  - Dos portals a la façana posterior: arc d'ansa-paner, 
brancals de carreus a la part superior i de lloses de pedra a la 
part inferior. Amb esplandit cap a l'exterior. 
 - A la planta noble: 
  - Tres portes balconeres amb balcó: llinda amb forma d'arc 
rebaixat, brancals, tot d'una peça. Sobre la llinda, entaulament 
sobre dues mènsules amb un frontó entretallat amb formes 
triangulars d'estil clàssic. 
 Finestres: rectangulars en vertical (a excepció dels 
finestrons) 
 - A la planta baixa: 
  - Finestres amb llinda en forma d'arc rebaixat, brancals i 
ampit  ressortit, tot de pedra i d'una peça. La llinda i l'ampit 
s'han obrat en formes geomètriques. 
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 - A la planta noble: 
  - Finestres balconeres: llinda d'una peça en forma d'arc 
rebaixat, brancals de dues peces, ampit llis ressortit coincidint 
amb la imposta. 
 - A la planta porxo: 
  - Finestrons amb llinda en forma d'arc rebaixat, brancals, 
ampit amb petita motllura, tot de peces senceres. A la planta 
superior a l'eix de les obertures inferiors. 
 A la façana posterior: 
 - A la planta baixa: 
  - Finestres amb llinda, brancals d'una peça, ampits llisos 
ressortits (variant D). Tot emmarcat per junta de morter. 
 - A la planta pis: 
  - Finestres balconeres: llinda, brancals de dues peces, 
ampits llis ressortit (variant D). Tot emmarcat per junta de 
morter. 
  - Finestrons: llinda, brancals d'una peça, ampit llis 
ressortit (variant D). Tot emmarcat per junta de morter. 
 Interiors: 
 - Arc intermedi d'ansa-paner: dovellam amb junta remarcada, 
capitells motllurats, brancals d'una peça i base de pedra viva. 
 - Escala de tres trams a escaire, a la catalana. Graons de 
pedra. Barana de ferro forjat. 
 Corral: 
 - Façana del corral: paredat de pedra en verd amb referit de 
calç. 
 - Portal d'accés: arc d'ansa-paner amb dovellam i brancals de 
carreus. 
 - Portals de sortida del casal i finestres allindanades: llinda 
i brancals. Ampits: uns de llisos i ressortits (variant D), altres 
de motllurats de modilló (variant A). 
 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 tots els 
casals de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer. 
 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, 
canals, forma del pou, etc. 
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6.- OBSERVACIONS: 
 - La portassa amb esplandit cap a l'exterior és important 
perquè marca una característica diferencial de Binissalem respecte 
de la resta de l'illa. 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa per 
enmig de la façana. 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 Aquesta casa formava part antigament d'una sola unitat de 
propietat juntament amb la veïnada Can Barruf (núm. 11, en mans de 
la família Alorda Pons des de fa unes dècades) i amb el celler de 
Can Melcion (núm. 13, dels mateixos propietaris que la casa que ens 
ocupa). Propietat actualment de la família Borràs Oliver, ha estat 
vinculada als Oliver durant segles. Els Oliver estan documentats a 
Binissalem des del s. XVI, encara que la seva primera referència 
com a propietaris d'aquesta casa és del Cadastre de 1685. 
L'estructura primitiva d'aquesta propietat, dues cases 
confrontants, s'ha mantingut fins avui. Al seu interior s'ha pogut 
observar un portal paredat que comunicava els dos edificis quan 
eren d'un mateix propietari.  
 
2.- AUTORIA: 
 
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional, s. XVII-XIX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 El carrer de la Concepció forma part del que podríem anomenar 
carrer major del poble i que el recorre de sud a nord. Aquest tram 
uneix la plaça de la Quartera amb la plaça de l'Església. El 
lateral dret del carrer, pujant cap a la plaça de l'Església, forma 
tot un conjunt d'arquitectura ben rellevant i inclosa en aquest 
catàleg (Ca n'Amengual, Can Barruf, Can Melcion). El lateral 
esquerre ha estat molt modificat, desapareixent les cases Can 
Barcella, Can Climent o Can Escolàstic, Can Morlà o part del celler 
de Can Melcion, substituïdes per moderns edificis. Fins al 1948 que 
va esser eixamplat, era un carrer molt estret que no feia els 3 m. 
d'amplària. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Germans/es Borràs i Oliver. 
 
6.- DESCRIPCIÓ:  
 Casa i corral fent cantonada. La casa, de planta bàsicament 
trapezoïdal, de planta baixa i pis, compta amb tres vessants (cap 
al frontis, cap al capcer i cap al corral) de coberta de teules i 
un terrat.  
 Façanes: l'enllestit d'aquestes és de carreus i de carreus 
escairats al cantó, de pedra viva, així com les brancalades de les 
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obertures.Obertures: la façana del frontis compta a la planta baixa 
amb un portal rodó, amb dovelles de molt de regràs, les brancalades 
de carreus i carcanyols. A l'esquerra, una finestra rectangular en 
vertical amb l'ampit ressortit. Al pis una finestra rectangular en 
vertical, a sobre del portal, amb l'ampit motllurat i estilització 
conopial a la llinda. La façana del capcer compta amb un petit 
finestró de rebost a la planta baixa i amb una finestra rectangular 
en vertical; s'obrin al pis dues finestres rectangular en vertical 
amb estilització conopial i ampit motllurat. Presenta una franja 
atalussada. El ràfec està format per cornisa motllurada, canal de 
zinc i de teula volada. 
 Interiors: la distribució de la planta es correspon a la 
tipologia A; definit per un eix embiaixat que va des de la porta 
d'entrada, passant per l'arc d'ansa-paner que separa les dues 
primeres crugies, fins a la porta del corral. Una tercera crugia al 
mateix nivell del corral està ocupada per la cuina. L'arc d'ansa-
paner que separa les crugies té base ressortida i arrencada sobre 
imposta motllurada.  
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A l'esquerra de la segona crugia, escala de dos trams a escaire, 
amb escalons motllurats i arrambador de ferro; a la dreta de la 
mateixa crugia, safareig d'oli, de lloses i base quadrangular. Arc, 
escala i safareig, és tot de pedra viva. La primera crugia i la 
part del trespol que correspon a l'eix esmentat, és d'emmacat amb 
faixes formant un traçat quadrangular. El sostrat és pla, de 
llenyams a escaire de la façana. Del pis, destaca arc rodó de pedra 
viva situat a sobre de l'arc d'ansa-paner de la planta baixa. 
 Corral: de planta rectangular, és petit i al fons queden restes 
d'una antiga pallissa. S'observa un coll de cisterna, de lloses de 
pedra viva, amb motllures a la part superior i inferior. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar i celler. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar i magatzem i cotxeria. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983, R. D. 828/1983. 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
  G. Martí, 1978: 73. A. Pascual, 1997: 90-92; il l. 91. 
 
11.- OBSERVACIONS: 
  Vegeu fitxes 106 i 107, ja que originàriament i juntament amb 
aquesta formaven una sola unitat. Actualment el celler d'aquesta 
casa és el catalogat a la fitxa 107. 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques:  
 - Casa de planta trapezoidal, de tres crugies, de dues plantes, 
tres aiguavessos amb vessant cap als frontis. Fa cantonada. Escala 
a la segona crugia (tipologia A). 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Façana de carreus vists de 
pedra viva. Mur intermedi entre primera i segona crugia, amb arc, 
tant a planta baixa com a planta pis. Forjat de bigues de fusta. 
Coberta de teula. 
 - Corral, coll de cisterna. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva. 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, s. XVII-XIX. 
 Frontis: 
 - Façana principal: composició austera, asimètrica, sense eixos 
verticals de les obertures. Paredat de carreus vists de pedra viva 
amb junta ampla.  
 - El ràfec és una cornisa motllurada i teula volada. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal: Rodó amb carcanyols amb dovellam estret. Brancalades 
de carreus. 
 - Finestres: rectangulars en vertical. 
 Façana principal i lateral: 
 - A la planta pis: 
  - Finestres: llinda amb estilització conopial d'una peça. 
Brancals d'una peça. Ampit motllurat i ressortit (variant B) a la 
façana principal i ampit motllurat de modilló i ressortit (variant 
A) a la façana lateral. 
 Altres elements:  
 Interiors: 
 A la planta baixa: 
 - Arc intermedi d'ansa-paner de gran amplària. Dovellam amb 
junta remarcada, capitells motllurats, brancalades d'una peça i 
base, de pedra viva. 
 - Escala de dos trams a escaire. Graons motllurats de pedra de 
Binissalem. Arrambador de ferro forjat. 
 - A la dreta de la segona crugia, safareig d'oli de lloses i 
base quadrangular. 
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 A la planta pis: 
 - Arc intermedi rodó de pedra viva, a eix vertical amb l'arc de 
planta baixa. 
 
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 totes les 
cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic);  també forma conjunt ambiental amb la resta d'edificis 
catalogats del mateix carrer, i a més, forma conjunt tipològic amb 
els edificis que tenen celler. 
 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 del detalls constructius: acabats de coberta 
laterals i frontal, canals, forma de la cisterna, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 Posteriorment s'ha obert a planta baixa una finestra amb ampit 
llis ressortit (variant D). 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana.  
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES:  
 Aquesta casa formava part antigament d'una sola unitat de 
propietat juntament amb la veïnada Can Melcion (núm. 9) i amb el 
celler de Can Melcion (núm. 13), dues propietats de la família 
Borràs i Oliver. El conjunt ha estat vinculat als Oliver durant 
segles. Els Oliver estan documentats a Binissalem des del s. XVI, 
encara que la seva primera referència com a propietaris d'aquesta 
casa és del Cadastre de 1685. L'estructura primitiva d'aquesta 
propietat s'ha mantingut fins avui. Al seu interior s'ha pogut 
observar un portal paredat que comunicava els dos edificis quan 
eren d'un mateix propietari.  
 
2.- AUTORIA: 
 
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional, s. XVII-XIX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 El carrer de la Concepció forma part del que podríem anomenar 
carrer major del poble i que el recorre de sud a nord. Aquest tram 
uneix la plaça de la Quartera amb la plaça de l'Església. El 
lateral dret del carrer, pujant cap a la plaça de l'Església, forma 
tot un conjunt d'arquitectura ben rellevant i inclosa en aquest 
catàleg (Ca n'Amengual, Can Barruf, Can Melcion). El lateral 
esquerre ha estat molt modificat, desapareixent les cases Can 
Barcella, Can Climent o Ca n'Escolàstic, Can Morlà o part del 
celler de Can Melcion, substituïdes per moderns edificis. Fins al 
1948 que va esser eixamplat, era un carrer molt estret que no feia 
els 3 m d'amplària. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Hereus de Bartomeu Alorda Pons. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Conjunt de casa, corral i part d'un celler. Organització dels 
elements: el celler forma part de l'estructura de la casa i està 
situat a la planta baixa i a la dreta de l'entrada d'aquesta. El 
corral es situa a la part posterior de la casa ocupant una franja 
estreta en forma de L. La casa, alineada i entre mitgeres (tret de 
la paret esquerra del porxo), té una planta poligonal molt 
irregular i compta amb planta baixa, pis i porxo. Té dues vessants, 
terrat i coberta de teules.  
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 Façana: l'enllestit és de carreus de pedra viva a la planta 
baixa i al pis, mentre que al porxo és aterracat. De pedra viva són 
les brancalades de les obertures de la planta baixa, tret dels arcs 
de les portasses (la de la dreta correspon a l'entrada del celler 
de Can Melcion), i del pis. Les obertures estan formades a la 
planta baixa per portal rodó amb carcanyols i brancals d'una sola 
peça, portal allindanat, finestra rectangular en vertical amb ampit 
ressortit, dues portasses d'arc d'ansa-paner, entres les quals hi 
ha una finestreta rectangular en vertical i un petit finestró a 
sobre d'una de les portasses; al pis una finestra balconera i 
quatre finestres rectangulars en vertical amb ampit motllurat, de 
dues mides diferents; al porxo cinc finestrons quadrangulars. El 
ràfec està format per cornisa motllurada, canal de zinc i de teula 
volada. 
 Interiors: la distribució de la planta es correspon a la 
tipologia A; s'observen dues crugies delimitades per un arc d'ansa-
paner, amb els brancals de pedra viva i la línia d'imposta 
ressortida. Un altre arc, tot de pedra, es troba a l'estança de 
l'esquerra de la primera crugia; el trespol d'aquesta és més elevat 
que el de la part central de la casa, i a davall hi ha un soterrani 
(s'hi accedeix per la cuina, situada a l'esquerra de la segona 
crugia) amb una coberta de volta  
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de canó lleugerament apuntada. El trespol de la part central és 
d'emmacat amb faixes, i el sòtil de llenyams a escaire de la 
façana. Entrant, a la dreta, hi trobam una cisterna i a la dreta de 
la segona crugia una escala adossada, de dos trams a escaire i amb 
els escalons molt llisos, de pedra viva. 
 Celler: per motius de divisions i reformes, la configuració del 
celler està molt desfigurada. S'hi accedeix per una de les 
portasses de la façana. Destaca un arc rebaixat i l'arrencament 
d'un altre que descansen sobre una pilastra amb la línia d'imposta 
motllurada i un cup de pedra viva. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar i celler. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar i magatzem.  
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983, R. D. 828/1983. 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 G. Martí, 1978: 73. A. Pascual, 1997: 90-92; il l. 91.  
 
11.- OBSERVACIONS:  
 Vegeu fitxes 105 i 107, ja que originàriament i juntament amb 
aquesta formaven una sola unitat.  
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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 poligonal molt irregular, de dues crugies, 
tres plantes, dos vessants, terrat i coberta de teules. Escala a la 
segona crugia (tipologia a). 
 - Celler amb un cup. 
 - Corral a la part posterior. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de carreus vists de pedra viva. Forjat de 
bigues de fusta a escaire del frontis. Coberta de teula. 
 - Trespol de còdols. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva. 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, s. XVII-XIX. 
 Frontis: 
 - Façana: paredat de carreus vists de pedra viva amb junta 
ampla. La planta porxo és aterracada. 
 - El ràfec és una cornisa motllurada i teula volada. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal: rodó amb carcanyols. Brancalades de dues 
peces, la inferior de majors dimensions. Dovellam d'amplària 
progressiva des de la clau a l'inici. 
 - Portal allindanat. 
 - Dues portasses d'arc d'ansa-paner. 
 Finestres: rectangulars en vertical (a excepció dels 
finestrons). 
 - A la planta baixa: 
  - Finestra amb ampit llis ressortit (variant D). 
  - Finestra petita entre les portasses. 
 - A planta pis: 
  - Finestra balconera a l'eix del portal principal. 
  - Finestres amb ampit motllurat. Són de diferents tamanys. 
  - Finestró. 
 - A la planta porxo: 
  - Finestrons. 
 Interiors: 
  - Arc intermedi d'ansa-paner: arc ressortit, pintat de groc 
a l'intradós i blanc. Capitells i brancalades. 
  - Escala adossada de dos trams a escaire. Graons de pedra. 

 

Catàleg 2000 Realització   A.R.C.A. 



 

Catàleg 2000 Realització   A.R.C.A. 

Barana senzilla de ferro. Llit d'escala tapiat. 
  - Estança esquerra de la primera crugia amb un arc de pedra 
i trespol més elevat. Davall hi ha un soterrani.  
  - Soterrani: accés per la cuina (segona crugia) i amb volta 
de canó lleugerament apuntada. 
  - Cisterna. 
 - Celler:  
  - Arc rebaixat i arrencament d'un altre (rebaixat i més 
baix), amb pilastra amb línia d'imposta motllurada. 
  - Cup de pedra viva. 
 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 totes las 
cases Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt tipològic amb els edificis que 
tenen celler. 
 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 en 
qualsevol intervenció es realitzi: 
 - amb els mateixos materials. 
 - amb les mateixes tècniques constructives. 
 - amb la mateixa dignitat d'execució. 
 - amb els estils del detalls constructius: acabats de coberta, 
forma de la cisterna, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana. 



CAN BARRUF 

 

Catàleg 2000 Realització   A.R.C.A. 

c. de la Concepció, núm. 11 
 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS Prot.: A 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL Ref. Cad.: 6734111 

Clau: 106  I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 
  CENTRE URBÀ DE BINISSALEM   
 
 

 
 
 
3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 Aquest celler formava part antigament d'una sola unitat de 
propietat juntament amb la veïnada Can Barruf (núm. 11, en mans de 
la família Alorda Pons des de fa unes dècades) i amb Can Melcion 
(núm. 9, dels mateixos propietaris que el celler que ens ocupa). El 
celler, propietat actualment de la família Borràs i Oliver, ha 
estat vinculat als Oliver, com a part d'una sola unitat que 
esmentavem durant segles. Els Oliver estan documentats a Binissalem 
des del x. XVI, encara que la seva primera referència com a 
propietaris d'aquesta casa és del Cadastre de 1685. L'estructura 
primitiva d'aquesta propietat, dues cases confrontants, s'ha 
mantingut fins avui. Al seu interior s'ha pogut observar un portal 
paredat que comunicava els dos edificis quan eren d'un mateix 
propietari. 
 
2.- AUTORIA: 
 
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional, s. XVII-XIX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 El carrer de la Concepció forma part del que podríem anomenar 
carrer major del poble i que el recorre de sud a nord. Aquest tram 
uneix la plaça de la Quartera amb la plaça de l'Església. El 
lateral dret del carrer, pujant cap a la plaça de l'Església, forma 
tot un conjunt d'arquitectura ben rellevant i inclosa en aquest 
catàleg (Ca n'Amengual, Can Barruf, Can Melcion). El lateral 
esquerre ha estat molt modificat, desapareixent les cases Can 
Barcella, Can Climent o Ca n'Escolàstic, Can Morlà o part del 
celler de Can Melcion, substituïdes per moderns edificis. Fins al 
1948 que va esser eixamplat, era un carrer molt estret que no feia 
els 3 m. d'amplària.  
 
5.- PROPIETAT: 
 Germans/es Borràs i Oliver. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Originàriament Can Melcion, Can Barruf i el celler de Can 
Melcion formaven una sola unitat. Actualment el celler que ara ens 
ocupa és part estructural de Can Barruf.  
 Façana: la part de la façana de Can Barruf que correspon al 
celler de Can Melcion només inclou un portal d'arc d'ansa-paner i 
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un petit finestró amb esplandit situat a damunt. La façana és de 
carreus de pedra viva. Del mateix material són els brancals de 
l'arc i els del finestró, però l'arc és de marès. 
 Interiors: la planta és trapezoïdal, gairebé rectangular. El 
trespol és de terra; la paret de la dreta, de pedra en verd 
(presenta un petit talús), i l'altra, l'esquerra, de lloses de 
marès. La coberta és de taulons i totxos. Queden restes d'un cup al 
fons que ocupa tota l'amplària de la peça.  
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: celler. 
 B.- ACTUAL: magatzem i cotxeria. 



CELLER DE CAN MELCION 
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9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983, R. D. 828/1983. 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 G. Martí, 1979: 73. A. Pascual, 1997: 90-92. 
 
11.- OBSERVACIONS: 
 Vegeu fitxes 105 i 106, ja que originàriament i juntament amb 
aquesta formaven una sola unitat. Actualment aquest celler és dels 
mateixos propietaris que la casa de la fitxa 105. 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques: 
 - Celler de planta trapezoïdal adossat a la casa veïnada. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Façana de carreus vists de 
pedra viva a planta baixa i pis. 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, s.XVII-XIX. 
 Frontis: 
 - Façana: composició austera, simètrica amb eixos verticals de 
les obertures. Paredat de carreus amb junta ampla. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal: arc d'ansa-paner de marès. Brancalades de 
tres peces. La primera petita, més ampla i arrodonida a l'intradós, 
de pedra viva. 
 Finestres:  
 - A la planta baixa: finestró quadrat amb esplandit cap a 
l'exterior, situat damunt de l'arc del portal. 
 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 conjunt amb la resta de cellers de 
Binissalem. 
 B.- DINS L'EDIFICI: forma conjunt amb la resta de l'edifici on 
està ubicat. (Vegeu fitxa 106). 
 
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: 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana. 



CELLER DE CAN MELCION 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
 
 



CA N'AMENGUAL 
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 El casal apareix documentat al Cadastre de 1685 que era 
propietat de l'honor Guillem Amengual i durant segles va pertànyer 
a la mateixa família fins 1932, en que fou venuda. Els primers anys 
del segle XX es va modificar alterant la seva distribució interior.  
 
2.- AUTORIA: 
  
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional, s. XVII-XIX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 El frontis de Ca n'Amengual conforma part de la plaça de sa 
Quartera. Aquesta plaça va ésser durant segles el centre neuràlgic 
de Binissalem acollint l'ajuntament, l'escorxador i la carnisseria. 
El 1898 va ésser el final de sa Quartera pròpiament dita. Ca 
n'Amengual es troba molt proper a altres edificis catalogats com 
Can Melcion, Can Simó i Cal Capità Bissó, entre d'altres.   
 
5.- PROPIETAT: 
 Jerònima Pons Cerdà. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Conjunt format per casal, altres dependències auxiliars, antic 
corral i hort. El casal és de planta rectangular, de tres plantes, 
dues crugies i amb vessant cap al frontis. Organització dels 
elements: el conjunt d'edificacions s'ubica dintre d'una parcel la 
irregular. El Casal és alineat al carrer i situat entre mitgeres i 
presenta un antic corral a la part posterior esquerra que s'obre 
per una portassa cap a un carreró que dóna al c. de sa Coma; a 
l'esquerra del corral hi ha vàries dependències auxiliars que 
l'envolten, com estables amb pallisses i bugaderia; la parcel la 
continua cap a la part posterior per un passadís estret i s'obre 
cap a l'hort. 
 Façanes: el frontis del casal presenta els paredats de carreus 
de pedra viva amb la junta plena. El ràfec és de dues filades de 
llivanya de marès, canal de zinc i teulada. Obertures: a la planta 
baixa es troben quatre portals, a la dreta, un de rodó amb 
carcanyols, de bastant regràs, amb brancals d'una peça, tot de 
pedra viva, i els altres tres són allindanats. Els dos de 
l'esquerra presenten les brancalades de pedra viva i llinda d'una 
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peça, i l'altre d'allindanat, també amb brancalades de pedra viva, 
pareix més nou; a la planta noble, una finestra balconera amb 
estilització conopial a la llinda i ampit ressortit i motllurat, 
tot de pedra, i dos balcons amb la volada de pedra i barana de 
ferro. Sobre el balcó de la dreta es troba l'escut de la família 
Amengual obrat en pedra; al porxo, tres finestrons apaïsats amb les 
brancalades de pedra viva, els dos de l'esquerra són paredats. 
 Interiors: cal destacar un arc d'ansa-paner a la separació de 
crugies, de pedra viva a la planta baixa, el qual actualment es 
situa dins l'entitat bancària. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
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8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: dos habitatges familiars i entitat bancària. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt Historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983 segons R. D. 828/1983. 
  
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 A. Pascual, 1997: 73-74; il.l. 72. G. Martí, 1978: 85; 1989: 
143-144, il l. 184. 
 
11.- OBSERVACIONS: 
 La present parcel la cadastral presenta una entrada per una 
portassa en el c. de sa Coma, la qual s'obre al corral. Sobre el 
portal rodó d'accés a l'entitat bancària hi ha el núm. 1, i sobre 
altres dos portals hi ha la lletra A i B, respectivament; el darrer 
és per accedir al pis.  
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques: conjunt format per: 
 - Casal de planta rectangular de dues crugies, de tres plantes, 
dos aiguavessos amb vessant cap al frontis i entre mitgeres. 
 - Corral a la part posterior, amb possible accés per un altre 
carrer. 
 - Dependències auxiliars: estables, pallisses i bugaderia. 
 - Hort. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Façana de carreus vists de 
pedra viva i coberta de teula. 
 - Obertures emmarcades amb peces de pedra viva. 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional s. XVII-XIX. 
 Frontis: 
 - Façana: composició austera, simètrica, amb eixos verticals de 
les obertures. Paredat de carreus vists de pedra viva amb junta 
plena. Terç superior amb carreus escairats més treballats amb junta 
estreta. 
 - El ràfec és una cornisa de doble llivanya de marès i teula 
volada. 
 - Dos balcons amb la volada motllurada de pedra viva i barana 
de ferro. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal rodó amb carcanyols, brancalades amples 
d'una peça, dovelles grans, tot de pedra viva. 
 - Portals auxiliars allindanats amb llinda d'una peça i 
brancals de dues peces. 
 - Portes balconeres amb llinda d'una peça i brancals de dues 
peces. 
 Finestres: 
 - A la planta noble, finestra balconera amb llinda d'una peça, 
brancals de dues peces amb l'ampit motllurat i estilització 
conopial a la llinda. 
 - A la planta porxo, finestrons amb llinda, brancals i ampit de 
pedra viva, tot llis i enrasat, i emmarcat per junta de morter. 
 Altres elements: escut obrat en pedra viva a sobre de la 
finestra balconera a l'eix del portal principal. 
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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 tots els 
casals de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer. 
 B.- DINS L'EDIFICI: tot el conjunt forma una unitat. 
 
4.- JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 
 Si es compleix tot l'anterior, no cal. 



CA N'AMENGUAL 
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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 
laterals i frontals, canals, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - Portal auxiliar de factura recent amb llinda d'una peça i 
brancals de quatre peces de pedra viva; situat a l'esquerra del 
portal principal. 
 - Finestra de factura recent amb llinda, brancals, ampit llis 
ressortit, tot de pedra viva; situada a la dreta del portal 
principal. 
 - S'observa en la façana un paredat distint de carreus entre la 
planta baixa i la segona planta, la qual cosa denota una evolució 
en alçària (s'hi ha afegit posteriorment la tercera planta). 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana. 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES:  
 Aquesta casa se situa a la illeta abans ocupada de forma 
majoritària pel desaparegut casal de Can Gelabert de la Plaça (Cal 
Metge Roca). Així mateix des de la seva construcció mirava sobre la 
vella plaça de la Quartera que, fins al segle XIX, constituí el 
centre neuràlgic del poble. 
 
2.- AUTORIA: 
 
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA:  
 Arquitectura tradicional, s. XIX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 Situada a la plaça de la Quartera constitueix junt amb Can 
Amengual, Cal Capità Bissó i Can Simó, ja dins del carrer de Sa 
Coma, testimoni de l'aspecte d'aquest enclavament urbà al tombant 
del darrer segle. 
 
5.- PROPIETAT:  
 Joan Villalonga Sans. 
 
6.- DESCRIPCIÓ:  
 Casa entre mitgeres, alineada i fent cantonada sobre la mateixa 
plaça. De planta rectangular amb una crugia ampla i dos 
aiguavessos, un cap al frontis i l'altre cap al capcer, compta amb 
dues plantes i porxo. Fa cantonada. 
 Façana: de carreus vists de pedra viva per filades amb junta 
plena i amb predomini del massís sobre les obertures, amb pedres 
cantoneres i capcimada per volada amb motllura simple i volada de 
caps de teula. Obertures: a la planta baixa trobam portal principal 
i dues finestres amb la proporció mallorquina rectangular en 
vertical. El portal principal està conformat per un arc escarser 
amb dovelles de poc regràs d'iguals dimensions sobre brancalades de 
carreuó obrat llis amb junta fina. El llindar apareix xapat. Porta 
enllistonada i quadrejada. Les dues finestres amb la proporció 
mallorquina rectangular en vertical, de disposició asimètrica 
respecte al portal, mostren una configuració semblant: d'un ampit 
ressortit parteixen dues brancalades llises, d'una peça cadascuna, 
que sostenen una llinda també d'una peça. Al pis trobam finestra 
balconera sobre l'eix del portal i dues finestres. A la finestra 
balconera destaquen les brancalades de dues peces cada una i llinda 
amb mòssa conopial. Aquests elements presenten caires bisellats. 
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Les quatre finestres restants, dues a la planta superior i dues al 
porxo, presenten elements d'una peça i configuració semblant amb 
les següents excepcions: forma rectangular amb la proporció 
mallorquina rectangular en vertical i ampit motllurat al pis i 
forma quadrada al porxo. La façana conserva a més alguns elements 
encastats pertanyents a antigues obertures, avui condemnades. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS: en obres l'any 2000.  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
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9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983 segons R. D. 828/1983. 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 GEM (vol. II): 148. 
 
11.- OBSERVACIONS: 
 A principis de 2000 s'han iniciat obres de reforma. 
 Aquesta fitxa contempla la protecció de la façana exterior que 
forma conjunt amb altres semblants de la mateixa plaça. 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:  
 - Casa de planta rectangular d'una crugia ampla, de tres 
plantes,dos aiguavessos, un cap al frontis i l'altre cap al capcer. 
Fa cantonada. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Façana de carreus vists de 
pedra viva. 
 - Obertures emmarcades de pedra viva. 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, s. XIX.  
 Frontis: 
 - Façana de composició austera, asimètrica, amb eixos verticals 
de les obertures. Paredat de carreus vists de pedra viva amb junta 
plena. 
 - Ràfec: cornisa motllurada senzilla i amb teula volada. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal d'arc escarser, brancals de carreuó amb 
junta fina i dovelles d'iguals dimensions. 
 Finestres: rectangulars en vertical (a excepció dels 
finestrons). 
 - A la planta baixa, finestres amb llinda i brancals d'una 
peça, ampits llisos i ressortits (variant D), de pedra viva. 
 - A la planta pis: 
  - Finestra balconera amb llinda amb mòssa d'estilització 
gòtica, brancals de dues peces i ampit enrasat (variant C), a l'eix 
del portal principal. 
  - Finestres amb llinda i brancals d'una peça, ampits 
motllurats de modilló (variant A), de pedra viva. 
 - A la planta porxo, finestrons emmarcats amb peces de pedra 
viva enrasades. 
 
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 totes las 
cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma conjunt ambiental amb la resta d'edificis 
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catalogats de la mateixa plaça. 
 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 
laterals i frontals... 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa per 
enmig de la façana. 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
 
 



CAL CAPITÀ BISSÓ 
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 En el s. XVII n'era propietària una de les branques de la 
família Bestard de la Torre. Des del s. XIX és dels Julià "Bissó" 
que reformaren la casa i li donarem nom. El 1753 hi havia cases, 
corral i celler. La reforma del s. XIX degué acabar-se cap a 1860, 
data gravada en el balcó de la façana principal; l'edifici actual 
és probablement d'aquesta època. Coneguda més antigament com Posada 
de la Torre de Can Pau Ramon. 
 
2.- AUTORIA: 
  
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional, s. XVII, s. XIX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 El casal es troba en un cap de cantó amb el c. de Bonaire. El 
seu frontis conforma part de la plaça i és una fita visual a la 
sortida del centre des del c. de la Concepció. Aquesta plaça va 
ésser durant segles el centre neuràlgic de Binissalem acollint 
l'ajuntament, l'escorxador i la carnisseria. El 1898 va ésser el 
final de la quartera pròpiament dita.  
 
5.- PROPIETAT: 
 Joan Julià. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Conjunt format per casal, celler, estables, altres dependències 
auxiliars, antic corral i hort. El casal és de planta rectangular, 
esbiaxada per la seva situació en un cap de cantó; de tres plantes, 
tres crugies i amb els vessants compostos. Organització dels 
elements: el conjunt d'edificacions presenten un buc en forma de C 
envoltant un antic corral, avui pati; tota la resta de la parcel la 
és hort, a la dreta i a la part posterior. El casal fa cap de cantó 
amb el c. de Bonaire on s'adossa un cos de dues plantes i dos 
aiguavessos amb vessant cap al seu frontis; a la dreta del casal i 
alineats al c. de Jesús, hi ha dos cossos més adossats, que es 
corresponen en part amb el celler i estables, són de dues plantes i 
dos aiguavessos amb vessant cap al frontis; a la part posterior, 
envoltant el pati, hi ha altres edificacions auxiliars. 
 Façanes: el frontis del casal presenta la distribució simètrica 
de les obertures en nombre de cinc, excepte a la part dreta de la 
planta baixa que es correspon amb el celler; presenta els paredats 
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de dos tipus, a l'esquerra són de carreus de pedra viva amb 
cantonera, rodona amb mòssa a la part inferior; la resta presenta 
un enllestit pintat de color blanc, amb descrostats a la planta 
baixa, que deixen veure el pedreny irregular. El ràfec és una ampla 
cornisa motllurada de marès i teulada. Obertures: a la planta 
baixa, el portal d'accés és rodó amb carcanyols, de poc regràs, amb 
brancals d'una peça, tot de pedra, i dues finestres amb les 
brancalades de pedra viva, d'una peça i ressortides; a la part 
dreta hi ha una altra finestra amb les brancalades de pedra viva i 
un portal allindanat amb estilització conopial amb la llinda d'una 
sola peça; a la planta noble hi ha un balcó amb volada de pedra i 
barana amb ferros del XIX, du gravada la inscripció "AÑO DE 1860" a 
la part inferior de la volada, quatre finestres balconeres i una 
finestra petita, totes amb les brancalades de pedra viva, d'una 
peça i ressortides; al porxo, cinc finestrons apaïsats amb les 
brancalades de pedra viva.  
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Les façanes dels dos cossos del c. de Jesús: el primer amb un 
enllestit pintat de blanc amb descrostats a la planta baixa i el 
segon, un aterracat de ciment; ambdós tenen el ràfec de llivanya de 
marès i teulada. Obertures: el primer cos presenta en el pis un 
petit finestró i una finestra amb els brancals de pedra viva i 
l'ampit motllurat i ressortit; al segon cos hi ha, a la planta 
baixa, una finestra amb les brancalades de pedra viva, llinda i 
ampit d'una peça, tot enrasat, i, en el pis, una finestra amb 
brancalades de pedra viva i l'ampit ressortit sense motllurar. El 
capcer del c. de Bonaire presenta iguals paredats que la zona 
d'accés del frontis i mateix ràfec. Obertures: a la planta baixa, 
dues finestres; al pis, una finestra amb l'ampit ressortit i 
motllurat, i, al porxo, dos finestrons iguals que el frontis; totes 
les brancalades del capcer són de pedra viva i d'una sola peça. La 
façana del cos adossat al capcer presenta paredats de carreus de 
pedra viva i el ràfec és de lloses de pedra viva i acabament d'una 
filada de teules girades i teulada amb vessant cap al frontis. 
Obertures: a la planta baixa, una portassa escarsera amb els 
brancals de pedra viva i l'arc de marès i una finestra amb les 
brancalades de pedra viva; al pis, un petit finestró i una finestra 
amb les brancalades de pedra viva, d'una peça i l'ampit motllurat. 
 Interiors: la distribució de la planta es correspon a la 
tipologia C; és de tres crugies. A l'entrada, a esquerra i dreta de 
la primera crugia, hi ha dues cambres trespolades amb rajola 
hidràulica; la cambra esquerra és sostrada de taulons a escaire del 
carrer i l'altra amb una volta d'aresta; a la separació de les 
crugies hi ha un arc d'ansa-paner, esbiaxat, de pedra viva i amb 
els capitells motllurats; el trespol de l'entrada és de lloses 
regulars de pedra viva i el sostrat de taulons a escaire del 
carrer; a la dreta de la segona crugia hi ha un altre arc d'ansa-
paner que s'obre a una estança que dóna al pati; al fons de la 
segona crugia hi ha dues obertures d'arcs rebaixats, la de 
l'esquerra comunica amb un passadís que s'obre al menjador i de 
l'altra arrenca una escala de tres trams a escaire; el segon tram 
de l'escala comunica amb la capella on trobam un retaule del XIX 
amb la imatge de Sant Antoni de Pàdua. La planta noble conserva la 
distribució de principi del s. XX; presenta un trespol de rajola de 
pols quadrangular i el sostrat és de taulons a escaire del carrer a 
la primera crugia i paral lels al carrer a la segona crugia. Cal 
destacar el portam de nord i mobiliari noble del casal. 
 Celler: l'interior és un gran espai de planta rectangular 
alineat al carrer, de dues crugies i una planta. Presenta a la zona 
d'accés del pati un sostrat amb volta de canó de marès, tota la 
resta és de taulons a escaire del carrer; el trespol és de terra; 
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entrant des del pati, a l'esquerra, hi ha dos arcs d'ansa-paner a 
escaire del carrer que s'obren cap als cinc cups de pedra viva; a 
més hi ha quatre arcs tots d'ansa-paner, de tres centres, dos 
situats a la separació de crugies i els altres dos, centrals, 
situats a escaire del carrer, tots sostinguts per un ample mur 
central paral lel al carrer; tots els arcs són de pedra viva; a la 
dreta de la primera crugia des del pati, hi ha un petit portal que 
s'obre a un soterrani sostrat de volta rebaixada de marès; cal 
destacar la presència de més de dotze bótes congrenyades. 
 Estables: destaca el portal d'accés amb la llinda d'una sola 
peça i brancals de dues peces, tot de pedra viva. És d'un aiguavés 
amb vessant cap a l'hort. Interiors: en els laterals, un trespol de 
lloses de pedra viva i el sostrat és de quatre voltes d'aresta amb 
quatre arcs faixons de marès, tot sostingut per una columna central 
de pedra viva que presenta basament, i fust de tres peces; a la 
tercera peça, s'hi ha tallat el capitell, que és sense motllurar. 
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 Corral: el casal s'obre a l'antic corral, avui pati, per un 
portal allindanat de pedra viva; el trespol és un enllosat de pedra 
viva i cal destacar la presència de dues cisternes, una de les 
quals embotida en els paredats del casal i l'altra adossada a una 
escala, amb el coll quadrangular de quatre peces de pedra viva; el 
patí s'obre per un passadís cap al c. de Bonaire, que presenta dos 
arcs d'ansa-paner amb els brancals de pedra viva i l'arc de marès. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar i producció vinícola. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclós en el 
perímetre del Conjunt Historicoartístic, declaració de 2 de Març de 
1983 segons R.D. 828/1983. 
  
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 A. Pascual, 1997: 61-64; il l. 48, 63. G. Martí: il l. 183. 
 
11.- OBSERVACIONS: 
 La present parcel la cadastral presenta una entrada per una 
portassa en el c. de Bonaire, núm. 2 i part del cos del casal i 
celler s'alineen en el c. de Jesús. 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques: conjunt format per: 
 - Casal de planta rectangular, esbiaxada, de dues crugies de 
tres plantes, més una tercera crugia de dues plantes, de tres 
aiguavessos cap al frontis. Fa cantonada. Escala a la tercera 
crugia (tipologia C). 
 - Celler de planta rectangular, de dues crugies, d'una planta, 
ja que a sobre hi ha dependències del casal, situat al costat del 
cos principal del casal. 
 - Dependències auxiliars: estables i altres que donen al 
corral. 
 - Estable de planta quadrada d'una planta. 
 - Corral a la part posterior, amb sortida al carrer a través de 
la portassa. 
 - Hort a la part posterior lateral del conjunt. 
 Constructives: 
 Casal: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. De carreus vists de pedra 
viva a la façana principal i lateral; els altres de pedra i terra 
amb enllestit de calç. Murs intermedis amb arcs. Sostre de bigues 
de fusta a distints escaires. Saleta amb volta d'aresta a la 
primera crugia. Coberta de teula. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva.  
 Celler: 
 - Murs de pedra i terra enllestits de calç amb arcs diafragma i 
bigues de fusta a escaire del carrer. Dues petites voltes de canó a 
l'entrada i a altra estança. 
 Estable: 
 - Espai de quatre voltes d'aresta amb un pilar central. 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, s. XVII, s. XIX. 
 Frontis: 
 - Façana principal: edifici de composició austera però elegant. 
Simètrica amb eixos verticals de les obertures. Presenta paredats 
de carreus vists, de junta mitjana a les dues primeres plantes, i 
fina a la tercera. Un terç de la façana, posterior a l'original, és 
de pedra i terra enllestida amb calç. La cantonada té arrodonida la 
part inferior amb mòssa triangular. Dos cossos més, auxiliars de 
dues alçàries petites es troben a continuació, també de pedra i 
terra enllestides de calç (continuació de l'original façana del 



 

Catàleg 2000 Realització   A.R.C.A. 

celler). 
 - El ràfec del cos principal és una ampla cornisa motllurada de 
marès i teula volada. El ràfec del cos auxiliar, del celler, és una 
cornisa de llivanya i teula volada. El ràfec del cos auxiliar al 
capcer és una cornisa de lloses de pedra viva, una filada de teules 
girades i teula volada. 
 - Balcó amb volada de pedra motllurada amb data gravada de 1860 
i barana de ferro, a l'eix amb el portal rodó. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal, rodó amb carcanyols, dovelles d'amplària 
progressiva des de la clau fins a l'inici. Brancalades d'una peça 
amb dues peces petites a la base; esbiaxat l'intradós en paral lel 
al capcer. 
 - Portal auxiliar allindanat amb mòssa d'estilització conopial 
a la llinda. 
 - Portassa amb arc escarser de marès i brancals de pedra viva. 
 Balcó: 
 - Porta balconera amb les brancalades arran del mur. 
 Finestres: rectangulars en vertical, excepte els finestrons. 
Brancalades d'una peça, excepte les del cup. 
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 A la façana principal: 
 - A la planta baixa, finestres amb brancalades ressortides amb 
talús. Obertura en un dels cups amb llinda d'una peça i brancals de 
dues, ampit enrasat. Al cos auxiliar, finestra amb l'ampit llis i 
un poc ressortit. 
 - A la planta noble, finestres balconeres, amb les brancalades 
arran del mur. Al cos auxiliar, finestra petita amb ampit motllurat 
i ressortit (variant B), una altra amb ampit llis i ressortit 
(variant D) i un finestró. 
 - Al porxo de dalt, finestrons quadrangulars amb brancalades 
arran del mur. 
 A la façana lateral: 
 - A la planta baixa, finestres com les de la façana principal. 
 - A la planta noble, finestres petites amb l'ampit motllurat i 
ressortit (variant B). Finestró rectangular. 
 - Al porxo de dalt, finestrons similars als de la façana 
principal. 
 Altres elements:  
 Interiors: 
 Casal: 
 - Arc d'ansa-paner al primer mur intermedi esbiaxat en paral lel 
al capcer amb capitells motllurats, fust d'una peça bisellat als 
cantells; tot de pedra viva. Dos arcs rebaixats en el segon mur 
intermedi. 
 - Arc d'ansa-paner donant a l'estança de sortida al corral. 
 - El trespol de l'entrada és de lloses regulars de pedra viva. 
 Celler: 
 - Dos grans arcs d'ansa-paner en el mur intermedi i dos més 
petits, també d'ansa-paner a escaire amb els altres. Altres dos 
arcs d'ansa-paner encara més petits donen pas als espais dels cups. 
Tot de pedra viva. 
 - Tres zones de cups. 
 - Dotze bótes congrenyades. 
 Estables: 
 - Portal d'entrada ampli amb llinda d'una peça i brancals de 
dues; tot de pedra viva. 
 - Pilastra central de secció circular, en tres peces, amb base 
quadrada i capitell també quadrat amb quatre mòsses triangulars a 
la unió amb el fust. 
 - Trespol de lloses de pedra viva. 
 Corral: 
 - Una cisterna embotida al mur del casal i una segona cisterna 
adossada a una escala amb el coll quadrangular de quatre peces de 
pedra viva. 
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 - Trespol enllosat 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 tipològic amb tots els 
casals de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats de la mateixa plaça i a més, forma un conjunt 
tipològic amb els edificis que tenen celler. 
 B.- DINS L'EDIFICI: tot el conjunt forma una unitat. 
 
4.- JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 
 Restauració de la façana que no és de carreus vists. 
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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 
laterals i frontal, canals, forma de la cisterna, etc. 
  
6.- OBSERVACIONS: 
 - Dels cellers que queden a Binissalem, és un dels de més 
cabuda i que a més, manté més complets els elements. 
 - La distinta col locació dels carreus evidencia una ampliació 
en alçària (la tercera planta) i el distint paredat de la façana al 
lateral evidencia una ampliació sobre el celler.  
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana. Deteriorament de la façana a la part que no és de 
carreus vists. 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES:  
 Aquest conjunt formava part de Can Amengual amb façana sobre la 
plaça de la Quartera i una de les grans mansions de Binissalem. 
Fins al segle XIX quedava situada devora l'anomenada `Plaça de la 
Quartera', centre neuràlgic del poble on també es trobaven 
l'escorxador i la quartera. La urbanització de la plaça de 
l'Església i del carrer de Bonaire drenaren la importància 
emblemàtica de l'indret. D'aquest moment dataria la segregació de 
Can Amengual i l'aixecament d'aquesta casa sobre una construcció 
anterior. 
 
2.- AUTORIA: 
 
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA:  
 Arquitectura tradicional, finals s. XIX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT:  
 Constitueix una baula més de la cadena d'edificis singulars 
inclosos en el present catàleg que envoltarien l'antiga Plaça de la 
Quartera, a la qual encara aporta l'excel lència del seu frontis. 
 
5.- PROPIETAT:  
 Antònia Salom Villalonga. 
 
6.- DESCRIPCIÓ:  
 Conjunt format per casa, corral i dependències annexes. La 
parcel la cadastral fa cantonada amb el carrer de sa Coma sobre el 
qual guaita el frontis i amb un cul-de-sac sense nom, a la dreta. 
La part construïda de la parcel la té forma de C invertida envoltant 
el corral i en destaca la casa, especialment pel seu frontis. La 
casa té planta trapezoïdal, dues crugies i dos aiguavessos, planta 
baixa, pis i porxo. 
 Façanes: el frontis mostra paredat de carreus vists amb junta 
ressortida, delimitat per pedres cantoneres al seu costat dret i 
capcimat per cornisa motllurada i volada de caps de teula. Mostra 
així mateix un equilibri entre el massís i unes obertures 
dispossades en eixos verticals de distribució regular. La baixada 
d'una canal divideix la façana en dues parts de funcionament 
plàstic gairebé autònom, encara que comparteixen la majoria dels 
seus elements. Obertures: aquestes tenen els seus elements de pedra 
viva —llevat de la situada a l'extrem dret de la planta baixa— i 
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obrat llis i emmarcat amb junta ressortida. A la planta baixa 
observam, per una banda, portal principal i finestra amb la 
proporció mallorquina rectangular en vertical, i per l'altra una 
portassa que centra una porta de pujada al pis i una altra obertura 
de traça similar —si bé avui apareix cegada en bona part i deixant 
un sol finestró a la part superior—. El portal principal es 
conforma a partir d'un arc rodó amb carcanyol de pedra viva i 
juntes ressortides entre les peces: brancalades de diverses peces, 
calçades, sostenen un arc amb dovelles de mig regràs d'amplària 
progressiva des de la clau a l'inici. Té llindar d'una peça i està 
tancat per vidrieres. La finestra amb la proporció mallorquina 
rectangular en vertical situada a l'esquerra del portal mostra els 
seus elements d'una sola peça i ampit lleugerament ressortit. La 
portassa situada cap a la dreta del portal es conforma a partir 
d'una llinda en forma d'arc rebaixat sostinguda per uns brancals 
d'una peça sobre un petit plint. De les dues obertures centrades 
per aquesta portassa destaca la situada a la seva esquerra 
conformada a partir de brancalades de diverses peces sostenint una 
llinda també monolítica. Al pis apareixen tres finestres balconeres 
i dues portes balconeres 
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amb elements d'una peça cada un i emmarcats amb junta de morter, 
precedits, els darrers, per balcó motllurat i amb barana de ferro 
forjat a l'eix del portal principal i la portassa de la planta 
baixa. Al porxo apareixen cinc finestrons de petites dimensions, 
forma apaïsada i factura similar amb elements d'una sola peça, 
ampit lleugerament ressortit i junta de morter. A la façana lateral 
predomina el paredat de pedra en verd sense eixalbar destacant al 
capcer una filada vertical de pedres cantoneres separant les dues 
crugies. Està separada del frontis per una cantonada amb carreus 
arrodonits a la planta baixa, mòssa i carreus escairats a la resta. 
Obertures: A la planta baixa apareixen finestra i finestró. Al pis 
finestra amb llinda d'una peça recolzada sobre brancals de dues 
peces i ampit motllurat. Al porxo, finestrons. 
 Interiors: existeixen romanalles anteriors a l'aixecament de la 
vivenda del XIX. 
 Corral i dependències anexes: no visitades. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS: 
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS: 
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983 segons R. D. 828/1983. 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 A. Pascual, 1997: 73. GEM (vol II).: 148. 
 
11.- OBSERVACIONS:  
 El nom del propietari és el que figura a la fitxa cadastral. El 
corral i les dependències anexes 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 
 - Casa de planta trapezoïdal, dues crugies, dues plantes i 
porxo, dos aiguavessos amb vessants cap als frontis. Fa cantonada. 
 - Corral a la part posterior. 
 - Dependències auxiliars annexes. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Façana de carreus vists de 
pedra viva. 
 - Coberta de teula. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva. 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, finals s. XIX. 
 Façanes: 
 - Façana principal: composició simètrica amb eixos verticals de 
les obertures. Paredat de carreus vists amb junta ressortida. 
Cantonada amb carreus arrodonits a la planta baixa, mòssa i carreus 
escairats a la resta. 
 - Dos balcons amb volada de pedra motllurada als eixos del 
portal principal i la portassa. Barana de ferro forjat. 
 - Façana lateral: de composició austera. Paredat de pedra en 
verd. Una filada vertical de pedres cantoneres separa les dues 
crugies. Terç superior de la segona crugia aterracat. 
 - Ràfec: cornisa motllurada amb volada de caps de teula i teula 
volada. 
 Obertures: 
 Portals:  
 - A la planta baixa : 
  - Portal principal rodó amb carcanyols, brancalades de 
vàries peces, dovellam amb molt de regràs, progressiu des de la 
clau a l'inici i amb juntes ressortides. 
  - Portals auxiliars allindanats. Un té llinda d'un peça i 
brancals de dues peces. 
  - Portassa allindanada amb llinda d'una peça amb forma 
d'arc rebaixat, brancalades d'una peça amb base ressortida. 
 - A la planta pis: 
  - Dues portes balconeres amb llinda i brancals de dues 
peces, tot de pedra viva i emmarcat amb junta de morter. 
 Finestres: rectangulars en vertical (a excepció dels 
finestrons) 
  - A la planta baixa: 
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   - Finestra llarguera amb llinda i brancals d'una peça, 
ampit llis ressortit, tot de pedra viva i emmarcada amb junta de 
morter. 
   - Finestra a la façana lateral. 
   - Finestró a la façana lateral. 
  - A la planta pis: 
   - Tres finestres balconeres, amb llinda, brancals de 
dues peces i ampit llis enrasat, tot de pedra viva i emmarcat amb 
junta de morter. 
   - Finestra a la façana lateral amb llinda d'una peça, 
brancals de dues peces i ampit motllurat de modilló (variant A). 
  - A la planta porxo: 
   - Finestrons emmarcats amb peces senceres de pedra viva 
llises i ressortides, i junta de morter. 
   - Finestrons a la façana lateral. 
 Interiors: Incloses dins la vivenda actual, s'observen les 
romanalles d'un celler. 



CAN SIMÓ 
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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 totes las 
cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix entorn i, a més, forma un conjunt 
tipològic amb els edificis que tenen celler.  
 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 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 
laterals i frontals, canals, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa per 
enmig de la façana. 



CAN SIMÓ 
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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 tradicional, s. XIX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT:  
 Situada al principi del carrer Bonaire, guaita sobre la plaça 
de la Quartera. El seu capcer obert aporta claredat a la visió de 
la volumetria de l'immoble i la seva alineació trenca amb la de la 
plaça veïna. Dins el seu entorn trobam altres edificis catalogats 
com Cal Capità Bissó, Can Simó o Can Beltranet. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Pere Barceló Busquets. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Casa i corral. La casa, alineada amb el carrer de Bonaire i de 
planta quadrangular, té dues crugies i dos aiguavessos, cap al 
frontis i cap al corral, planta baixa i pis. 
 Façanes: el frontis, de carreuó de pedra viva vista amb junta 
plena i limitada a l'esquerra per pedres cantoneres amb junta fina, 
és capcimat per una cornisa de motllura simple i volada de caps de 
teula. Es dóna un cert equilibri entre el massís i unes obertures 
que es disposen de forma regular. Obertures: a la planta baixa 
apareixen dos portals i finestra llarguera. En el portal principal, 
les brancalades conformades cada una per dues peces de pedra viva, 
—la superior de major tamany—, sostenen una llinda d'una peça amb 
mòssa conopial. Brancalades i llinda mostren caires bisellats. El 
portal al pis, situat a la dreta del principal, mostra brancalades 
i llinda conformats cada un per una peça. La finestra llarguera 
situada a l'esquerra del portal principal, té elements d'una sola 
peça i ampit lleugerament ressortit. Al pis guaiten tres finestres 
amb la proporció mallorquina rectangular en vertical de factura 
semblant amb elements d'una peça, llindes amb mòssa conopial i 
ampits motllurats. El capcer esquerre, obert sobre la parcel la 
veïna mostra paredat divers d'irregular distribució i dues 
finestres, una per planta. Una volada de caps de teula girada el 
capcima. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
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 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983 segons R. D. 828/1983. 
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10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
11.- OBSERVACIONS: 
 - La casa inclou dues ales de factura semblant flanquejant el 
corral a dreta i esquerra, essent la darrera de major superfície. 
 - El capcer esquerre evidencia una antiga alineació respecte 
del primitiu traçat de la plaça de la Quartera. 
 - Aquesta fitxa contempla la protecció de la façana exterior 
que forma conjunt amb altres semblants del mateix carrer. Els 
interiors i el corral no han estat visitats. 
 - El nom del 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 de planta quadrangular, de dues crugies, dues plantes, 
dos aiguavessos amb vessant cap al frontis. 
 - Corral a la part posterior. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de terra i pedra. Façana de carreus de pedra 
viva. Coberta de teula. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva. 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, s. XIX. 
 Façanes: 
 - Frontis: composició austera, quasi simètrica i amb eixos 
verticals de les obertures. Paredat de carreus de pedra viva vista 
amb junta plena. Cantonada esquerra amb carreus escairats amb junta 
fina. 
 - Capcer: composició austera, asimètrica i sense eixos 
verticals de les obertures. Paredat divers: a la primera crugia, 
paredat de carreus de pedra viva en la part inferior i de pedra en 
verd a la superior; a la segona crugia, paredat de tres bandes: de 
carreus la inferior, de pedra en verd enmig i de tàpia la superior. 
 - Ràfec: 
  - Al frontis, cornisa motllurada i teula volada. 
  - Al capcer, volada de caps de teula girada. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal allindanat amb llinda amb mòssa 
d'estilització gòtica i brancalades de dues peces de pedra viva amb 
caires interiors bisellats. 
 - Portal al pis allindanat amb llinda i brancalades d'una peça. 
 Finestres: rectangulars en vertical. 
 - A la planta baixa: finestra llarguera amb llinda i brancals 
d'una peça, llisos ressortits, ampit llis i més ressortit (variant 
D). 
 - A la planta pis: finestres rectangulars en vertical amb 
llinda amb mòssa d'estilització gòtica, brancals d'una peça, ampit 
motllurat de modilló (variant A). 
 - Al capcer: finestres emmarcades, llises i enrasades i de 
diferents proporcions. 
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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 totes las 
cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer.  
 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 
laterals i frontals, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa per 
enmig de la façana. 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 Els elements que es descriuen a la present fixa són les restes 
de Can Seda Negra, casal que fou esbucat el 1972. Aquest casal 
pertanyia a la família Verd `Seda', i ja apareix documentat al 
cadastre de 1685. Pels testimonis que ens han arribat sembla que es 
tractava d'un casal notable que ocupava el solar entre el carrer de 
Bonaire i el carrer Diplomàtic Oliver, via que precisament s'obrí a 
costa de l'hort del casal. 
 
2.- AUTORIA: 
 
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 L'antiga i desapareguda Can Seda Negra estava situada al carrer 
de Bonaire, molt a prop de la plaça de la Quartera, que fou fins 
ben entrat el s. XIX el centre social i econòmic de Binissalem. 
D'altra banda el carrer de Bonaire era i és la via natural de 
comunicació de la Plaça Quartera amb la carretera Palma-Inca.  
5.- PROPIETAT: 
 Miguel Esteva Mut 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Només es descriuen les restes del casal, els quals romanen dins 
l'edificació que el substituí. Aquestes restes se situen al local 
comercial (depèndancia) i al pati posterior (sínia). 
 Depèndancia: coberta per quatre voltes d'aresta de marès unides 
per quatre arcs d'ansapaner de pedra viva i sustentades per una 
columna central, de fust octogonal, de pedra viva. 
 Sínia: formava part de l'antic hort del casa. Només en resta la 
base amb la rampa d'accés per a la bístia, la qual està formada per 
vuit escalons empedrats. La base té una alçària superior als dos 
metres i el pou de la mateixa, de planta oval, és de pedra en sec. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS: 
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS: 
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: restes d'habitatge familiar (probablement els 
antics estables) i sínia. 
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 B.- ACTUAL: local comercial. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1.983 segons el R. D. 828/1983. 
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10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
  G. Martí, 1985: 69. A. Pascual, 1997: 60.  
 
11.- OBSERVACIONS: 
 Únicament són objecte de protecció les restes descrites, o 
sigui, la cambra situada al local comercial i la sínia. 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques: restes de la desapareguda Can 
Seda Negra. Antiga edificació auxiliar (avui assimilada en una nova 
edificació). 
 - Corral a la part posterior amb sínia. 
 Constructives: 
 - Quatre voltes d'aresta de marès, unides per quatre arcs 
d'ansa-paner de pedra viva i sustentades per una columna central de 
pedra. 
 - Sínia de pedra en sec, sobre base elevada amb rampa 
d'escalons empedrats. 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional. 
 - Voltes de marès disposades per anar aterracades i 
emblanquinades. 
 - Sínia de planta oval, de pedra en sec, de grans dimensions, 
sobre una base d'uns dos metres d'alçada amb rampa de vuit escalons 
empedrats. 
 Altres elements: 
 
2.- ELEMENTS A SALVAGUARDAR: 
 Tots els que li donen el seu valor tipològic. 
 
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: 
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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 tradicional, s. XIX-XX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT:  
 Situada al carrer de Bonaire entre construccions d'igual 
volumetria i a prop d'altres immobles inclosos al catàleg com Ca 
l'Americano o Can Novell. 
 
5.- PROPIETAT:  
 Bartomeu Fiol Moyà. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Casa i corral. La parcel la cadastral de forma trapezoïdal 
irregular té el seu frontis sobre el carrer de Bonaire mentre que 
la part posterior esquerra toca al carrer del Reg. La casa situada 
entre mitgeres i alineada, és de planta rectangular. Compta amb 
tres crugies i dos aiguavessos cap al frontis i cap al corral, 
planta baixa i pis. 
 Façana: de carreus de pedra viva per filades amb junta 
ressortida i amb equilibri entre el massís i les obertures, que es 
disposen de forma regular. És capcimada per volada de motllura 
doble i volada de caps de teula. Obertures: a la planta baixa 
trobam portal principal, finestra llarguera i antiga portassa avui 
portal comercial. En el portal, dos brancals de pedra viva, d'una 
peça cada un, calçats, sostenen un arc rodó de poc regràs, amb 
carcanyol i dovelles d'amplària progressiva des de la clau a 
l'inici. La finestra amb la proporció mallorquina rectangular en 
vertical, situada a la dreta del portal, mostra brancals, llinda i 
ampit ressortit d'una peça tot de pedra viva. La portassa comercial 
es conforma a partir d'un arc rebaixat. Al pis apareixen tres 
finestres de factura semblant, però de menors proporcions la 
situada a l'extrem esquerre. Els seus elements són d'una peça cada 
un i els ampits i brancals apareixen motllurats. Totes los 
obertures de la façana són emmarcades per junta ressortida. 
 Interiors: a la planta baixa, arcs d'ansa-paner sobre brancals 
amb bassament, capitells motllurats i caires bisellats, separen les 
crugies. A la segona crugia una escala de dos trams a escaire mena 
al pis. Els seus escalons són de pedra motllurada i presenta llit 
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amb carreus escairats al primer tram, barana de ferro i passamà de 
fusta. El trespol, modificat, mostra un lleuger pendent cap al 
corral. 
 Corral: avui transformat en pati, inclou una capella de Lourdes 
i el coll quadrangular d'una cisterna de pedra viva amb suport de 
la corriola de ferro. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS: a l'interior el trespol s'ha modificat i 
l'arc que separa la primera de la segona crugia s'ha refet. 
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS: al frontis s'ha practicat, 
recentment, una portassa comercial.  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar i comerç. 
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9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983 segons R. D. 828/1983. 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
11.- OBSERVACIONS: 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques:  
 - Casa de planta rectangular de tres crugies, dues plantes,dos 
aiguavessos cap al frontis i cap al corral. Entre mitgeres. 
 - Corral, avui pati, a la part posterior. 
 Constructives:  
 - Edifici de murs de pedra i terra. Façana de carreus vists de 
pedra viva. 
 - Arc intermedi de pedra viva. 
 - Forjat de bigues de fusta. 
 - Coberta de teula. 
 - Obertures emmarcades de pedra viva. 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, s. XIX-XX.  Frontis: 
 - Composició pràcticament simètrica amb eixos verticals de les 
obertures, tret de la part esquerra i paredat de carreus de pedra 
viva vista amb junta ressortida. 
 - Ràfec: cornisa motllurada de volada important i teula volada. 
 Obertures: 
 Portals: 
  - Portal principal rodó amb carcanyols, brancalades d'una 
peça i dovellam progressiu des de la clau a l'inici.  
  - Portal auxiliar d'arc rebaixat. 
 Finestres: rectangulars en vertical. 
  - A la planta baixa finestra llarguera amb llinda, brancals 
i ampit llis ressortit (variant D), emmarcada amb junta ressortida. 
  - A la planta pis finestres amb llinda, brancals i ampits 
motllurats d'una peça (variant B). 
 Interiors: 
 - Arcs intermedis d'ansa-paner amb capitells motllurats, 
brancals i base de pedra viva i caires bisellats. 
 - Escala de dos trams a escaire amb escalons de pedra 
motllurats i llit tapiat amb carreus escairats al primer tram; 
barana de ferro i passamà de fusta. 
 Corral: 
 - Cisterna amb coll quadrangular de peces de pedra viva, 
corriola i suport de la corriola de ferro. 
 - Capella de Lourdes. 
 
2.- ELEMENTS A SALVAGUARDAR: 

 

Catàleg 2000 Realització   A.R.C.A. 



 

Catàleg 2000 Realització   A.R.C.A. 

 Tots els que li donen el seu valor tipològic i estilístic. 
 
3.- CONDICIONS D'UNITARIETAT: 
 
 A.- AMB L'ENTORN: forma un conjunt tipològic amb totes las 
cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer. 
 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, canals, forma de la cisterna, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa per 
enmig de la façana. 
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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 tradicional, s. XVII-XIX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 Situada al carrer Bonaire entre construccions d'igual 
volumetria i a prop d'altres immobles inclosos al catàleg com Can 
Novell o Can Beltranet. 
 
5.- PROPIETAT:  
 Jordi Amengual Moyà. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Casa i corral. La casa, situada entre mitgeres i alineada, és 
de planta quadrangular. Compta amb dues crugies i dos aiguavessos, 
planta baixa i pis. 
 Façana: de carreus rectangulars amb junta ampla enfonsada amb 
predomini del massís i capcimada per volada de motllura simple i 
teula volada. Obertures: a la planta baixa trobam portal principal 
i finestra amb la proporció mallorquina rectangular en vertical 
avui modificada. En el portal, dos brancals calçats compostos de 
dues peces, —de majors proporcions l'inferior— i capcimats per 
capitells motllurats, que sostenen una llinda d'una peça. Una 
petita motllura recorre el caire interior d'aquestes peces. El 
llindar ha estat modificat i la porta és de posts carejades. Al pis 
apareixen dues finestres de factura semblant: dos brancals d'una 
peça, amb caires bisellats, descansen sobre un ampit motllurat i 
sostenen una llinda bisellada i amb mòssa conopial. 
 Interiors: a la planta baixa , un arc d'ansa-paner, avui 
modificat, separa les dues crugies. Escala d'un tram a la primera 
crugia. 
 Corral: ara és un pati. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS: mantenint la distribució característica de 
l'espai, s'observa la presència de nous materials. Obres recents. 
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 

 

Catàleg 2000 Realització   A.R.C.A. 



 

Catàleg 2000 Realització   A.R.C.A. 

 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: habitage familiar. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983 segons R. D. 828/1983. 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
11.- OBSERVACIONS: 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques:  
 - Casa de planta quadrangular de dues crugies, dues plantes, 
dos aiguavessos amb vessant cap al frontis. Entre mitgeres. 
 - Corral, ara és un pati, a la part posterior. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Façana de carreus vists de 
pedra viva. 
 - Cornisa de pedra viva. 
 - Coberta de teula. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva. 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, s. 
XVII-XIX. 
 Frontis: 
 - Façana: composició quasi simètrica amb eixos verticals de les 
obertures. Paredat de carreus rectangulars amb junta ampla 
enfonsada. 
 - Ràfec: cornisa motllurada de pedra viva i teula volada. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal allindanat amb llinda d'una peça, 
brancalades amb capitells motllurats, brancals calçats de dues 
peces (la inferior de majors dimensions) amb petita motllura a 
l'intradós. 
 Finestres: rectangulars en vertical. 
 - A la planta baixa: 
  - Finestres llargueres amb brancals d'una peça. 
 - A la planta pis: 
  - Finestres amb llinda amb mòssa d'estilització gòtica i 
caire interior bisellat, brancals d'una peça amb caire interior 
bisellat i ampits motllurats (variant B). 
 Interiors: 
 - Arc intermedi d'ansa-paner (avui modificat). 
 - Escala d'un tram a la primera crugia. 
  
2.- ELEMENTS A SALVAGUARDAR: 
 Tots els que li donen el seu valor tipològic i estilístic. 
 
3.- CONDICIONS D'UNITARIETAT: 
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 A.- AMB L'ENTORN: forma un conjunt tipològic amb totes las 
cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer. 
 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 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... 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - En planta baixa, una de les finestres ha estat modificada. 
 - Elements distorsionants: cablejat de serveis que passa per 
enmig de la façana. 
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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 tradicional, s. XVII-XX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT:  
 Situada al carrer Bonaire entre construccions d'igual 
volumetria i a prop d'altres immobles inclosos al catàleg com Can 
Beltranet, Ca l'Americano o l'assenyalada amb el núm. 23. 
 
5.- PROPIETAT:  
 Jaume Villalonga Pascual. 
 
6.- DESCRIPCIÓ:  
 Casa alineada entre mitgeres, fent cantonada, antigament 
integrant d'un conjunt urbanístic avui desaparegut. Compta amb dues 
crugies. L'anterior té major recorregut que la posterior i 
únicament el capcer d'aquesta guaita al carrer de la Verge de 
l'Amargura. Té dos aiguavessos, planta baixa i pis. 
 Façanes: de carreus de pedra viva per filades amb junta ampla 
al frontis i la part inferior del capcer que mira al carrer lateral 
i de pedra viva vista en verd la part superior d'aquest capcer. El 
frontis és capcimat per motllura simple i volada de caps de teula 
girada i volada. Obertures: a la planta baixa trobam portal 
principal, dues finestres i porta d'accés al pis de l'edifici 
adossat. El portal principal presenta arc rodó de pedra viva amb 
dovelles de regràs considerable i amplària progressiva des de la 
clau a l'inici, sobre brancalades de carreuó. Porta de posts 
carejades. Les altres obertures de la planta baixa no són les 
originals. Al pis tres finestres amb la proporció mallorquina 
rectangular en vertical comparteixen la seva factura entre si i amb 
la que s'obre al capcer: dues brancalades parcialment bisellades a 
l'intradós, d'una peça i recolzades sobre un ampit motllurat 
sostenen una llinda, amb bisell i mòssa conopial.  
 Interiors: el pas entre crugies es verifica per un arc de tres 
punts de notable amplària amb dovelles sobre capitells motllurats i 
amb restes de decoració difícil de precisar, i pilastres amb peces 
de pedra viva. Aquest arc, parcialment tapiat conté un segon arc 
d'ansa-paner sobre pilastres amb capitells i sòcol motllurats i 
ressortits, de pedra viva, utilitzat avui com a pas efectiu. Altres 
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elements a assenyalar són: restes del cap-i-alt del portal d'accés; 
escala de dos trams a escaire, de pedra, amb tres permòdols i 
motllures de l'estesa i frontals dels escalons ressortides sobre el 
llit; i portal d'accés a la planta superior constituït per 
brancalades de dues peces, amb caires i capitells motllurats i 
llinda d'una peça amb mòssa conopial. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS: la porta d'accés al pis del núm. 
17, de factura recent. 
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8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar i producció vinícola. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983 segons R. D. 828/1983. 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 GEM (vol. II): 148, il l. 
 
11.- OBSERVACIONS:  
  La parcel la cadastral inclou les cases assenyalades amb els 
núm. 17 i 19. Sols es cataloga la del núm. 19. 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques: 
 - Casa de planta pràcticament rectangular, de dues crugies — la 
segona de menor recorregut —, dues plantes, dos aiguavessos amb 
vessant cap al frontis. Fa cantonada. Escala a la segona crugia. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Façana de carreus vists de 
pedra viva. Mur central amb arc intermedi. Forjats de bigues de 
fusta i ceràmica. Coberta de teula. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva.  
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, s. XVII-XX. 
 Frontis: 
 - Façana principal de composició austera, quasi simètrica amb 
eixos verticals de les obertures, tret de la part esquerra. Paredat 
de carreus vists amb junta ampla. 
 - Façana lateral: part inferior de carreus vists amb junta 
ampla, part superior de pedra viva vista en verd. 
 Ràfec: cornisa motllurada en forma de caps de teula girada i 
teula volada. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal rodó amb dovellam progressiu des de la clau 
a l'inici. Brancalades de carreuó. 
 Finestres: rectangulars en vertical. 
 - A la planta baixa, finestres amb llinda, brancals i ampits 
ressortits. 
 - A la planta pis, finestres amb llinda amb estilització gòtica 
i brancals parcialment bisellats, d'una peça i ampits motllurats 
(variant B). 
 Interiors: 
 - Arc intermedi de tres punts de gran amplària amb dovelles, 
capitells motllurats a una cara i pilastres de peces de pedra viva. 
 - Escala de dos trams a escaire. Llit d'escala amb paret de 
carreus al primer tram i volta d'escala recolzada en capitell 
motllurat i paret de carreus al segon tram. Tota l'escala és de 
carreus de pedra viva. Graons motllurats a la part lateral i tres 
elements que sobresurten, també motllurats tal vegada per a 
subjectar la barana. 
 - Portal allindanat: llinda motllurada d'una peça amb mòssa 
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d'estilització gòtica, capitells motllurats, brancals de dues peces 
motllurats i amb bisellat a l'intradós. 
 - Restes de la llinda del portal d'accés amb esplandit cap a 
l'interior. 
 - Al menjador, paredat de pedra en verd sense revestiment en 
una de les parets. Fornícules enguixades i pintades en blanc, una 
amb llinda, brancals i ampit. 
 
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 totes las 
cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer. 
 B.- DINS L'EDIFICI:  
 
4.- JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 
 Retornar l'arc intermedi a l'estat original. 
 
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 
laterals i frontal, etc.  
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - A l'interior, l'arc intermedi s'ha substituït recentment per 
un altre d'inferior qualitat en materials i forma, i de menor 
amplària. 
 - S'ha obert actualment un portal allindanat tot emmarcat de 
pedra viva. 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana.  
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES:  
 Per font oral hem sabut que podria tractar-se d'una antiga 
taberna. 
 
2.- AUTORIA: 
 
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA:  
 Arquitectura tradicional. Finestres d'estil renaixentista, s. 
XVI. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT:  
 Situada a mitjan carrer de Bonaire devora d'edificacions de 
volumetria semblant i d'altres incloses al catàleg com Ca 
l'Americano, Can Novell o Can Sabater. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Maria Antònia Pol Fiol. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Aquesta parcel la cadastral ha inclòs fins al 1999 dues cases 
adossades,però sols la situada a l'extrem esquerre del frontis és 
objecte de catalogació. Aquesta casa està alineada i entre mitgeres 
fent cantonada amb el carrer del Canonge Pol. Antigament integrava 
un conjunt urbanístic avui desaparegut, la qual cosa distorsiona la 
seva lectura. Compta amb una crugia i un aiguavés cap al carrer del 
Canonge Pol, planta baixa i pis. 
 Façanes: la façana principal dreta, mira al carrer de Bonaire, 
en tant que la façana lateral esquerra, de major recorregut, ho fa 
sobre el carrer del  Canonge Pol. La façana principal dreta, 
separada del frontis per pedres cantoneres, destaca per una major 
excel lència dels seus elements. Guarda un cert equilibri entre el 
massís i unes obertures que es disposen de forma irregular. El 
paredat és de pedra viva en verd amb aterracat de terra i delimitat 
a l'esquerra per cantoneres i capcim llis. Obertures: a la planta 
baixa trobam portal principal: uns brancals de varies peces de 
pedra viva i caires bisellats de forma discontínua sostenen una 
llinda originàriament d'una peça. Al pis trobam una finestra de 
tradició renaixentista amb els següents elements: brancalades 
compostes per columnetes jòniques angulars sobre podis i 
retropilastres sostenen un entaulament de línia trencada amb fris 
llis sobre el qual sobresurt l'escut heràldic de la família Bestard 
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de la Torre. La cornisa segueix el recorregut trencat mostrant un 
deteriorament important al seu extrem dret. L'ampit, motllurat, 
ressortit i amb certa volada, inclou a la part inferior una data 
que pot ser 1510, 1513 o 1518. La finestra està tancada per 
vidrieres. Façana lateral esquerra: amb un important predomini del 
massís sobre les obertures, mostra un paredat semblant al de 
l'altra façana. En aquest cas és capcimada per una cornisa 
senzilla. Obertures: a la planta baixa trobam portal secundari i 
altres obertures practicades recentment. El portal es conforma a 
partir d'un arc molt rebaixat sobre brancalades de pedra viva, de 
dues peces cada una. Al pis destaca un segona finestra també de 
tradició renaixentista amb els següents elements: brancalades 
compostes per columnetes jòniques angulars sobre podis i 
retropilastres sostenen un entaulment de línia trencada amb un fris 
llis sobre el que sobresurt un escut heràldic. La cornisa, amb 
dentellons, segueix el recorregut trencat. L'ampit és motllurat i 
ressortit. La finestra està tancada per vidrieres. 
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7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS: les obertures recents a la planta 
baixa sobre el carrer del Canonge Pol. 
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: edificació auxiliar. 
 B.- ACTUAL: desocupada. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983, segons R. D. 828/1983. 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 GEM (vol.II): 144, 146, il ls. 
 
11.- OBSERVACIONS:  
 L'excel lència de les finestres contrasta amb la modèstia dels 
volums, dels paredats i la funció de l'edificació, la qual cosa fa 
sospitar que es tracti d'elements aprofitats d'altres edificacions. 
La propietat d'aquesta casa s'ha segregat, durant 1999, de la resta 
de la parcel la cadastral. 
 Aquesta fitxa contempla la protecció de la façana exterior que 
forma conjunt amb altres del mateix carrer. 

 

Catàleg 2000 Realització   A.R.C.A. 



 

 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 

c. de Bonaire, núm.23 
Prot.: B 

Ref. Cad.: 6832706 
Clau: 117  I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 

  CENTRE URBÀ DE BINISSALEM   
 
 

 
 
 
2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques:  
 - Casa de planta rectangular d'una crugia, dues plantes i un 
aiguavés amb vessant cap al frontis. Fa cantonada. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra i coberta de teula. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva.  
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional. Dues finestres d'estil renaixentista, s. XVI. 
 Frontis: 
 - Façana principal dreta: composició austera, asimètrica i 
sense cap eix vertical d'obertures. Paredat de pedra viva en verd 
amb aterracat de terra. Cantonada de carreus de pedra viva. 
 - Façana lateral esquerra: composició austera asimètrica, amb 
un eix vertical d'obertures. Paredat de pedra en verd amb aterracat 
de terra. De més recorregut que la principal. 
 Ràfec: cornisa senzilla i teula volada. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal: allindanat amb llinda d'una peça, brancals 
de dues i tres peces amb caires bisellats a l'intradós. A la façana 
principal dreta. 
 - Portal secundari: Arc molt rebaixat, amb brancals de dues 
peces de pedra viva. A la façana lateral esquerra. 
 Finestres: rectangulars en vertical. 
 - A la planta pis, finestres amb llinda motllurada ressortida 
(entaulament) amb els extrems destacats i escut heràldic obrat al 
centre. Brancalades motllurades en forma de semi-columnes amb 
capitell motllurat jònic i base també motllurada. Ampit motllurat 
(variant B). 
 
2.- ELEMENTS A SALVAGUARDAR: 
 Tots els que li donen el seu valor tipològic i estilístic. 
 
3.- CONDICIONS D'UNITARIETAT: 
 Si es compleix tot l'anterior, no cal. 
 
 A.- AMB L'ENTORN: forma un conjunt tipològic amb totes las 
cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer. 
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 B.- DINS L'EDIFICI: 
 
4.- JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 
 Rectificar les proporcions de les finestres de la planta baixa. 
 
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 
laterals i frontal. 
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6.- OBSERVACIONS: 
 - Es tracta d'un edifici modest amb dues finestres de gran 
valor tant estilístic com artesanal, la categoria de les quals no 
es correspon amb la de la casa, per la qual cosa es pot deduir que 
han estat recol locades. 
 - El portal d'arc rebaixat és posterior a l'altre. 
 - Dues grans finestres quadrades a la planta baixa són molt 
recents.  
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana. 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 Les primeres dades documentades són del Cadastre de 1685, quan 
era propietat de l'honor Antoni Quintana "Sabater" i la valoració 
de la casa era de 830 lliures. A principi del s. XIX, l'Apeo de 
1818 demostra que la propietat ha sofert un declivi sobretot perquè 
havia deixat de ser la casa principal d'aquesta família, 
domiciliada a Palma, fins que el 1881 fou venuda a Jaume Llabrés i 
Pol. En fou l'hereva Teresa Gelabert, casada amb l'escriptor 
Llorenç Villalonga, i gràcies als quals, segurament, la casa ens ha 
arribat en un bon estat de conservació. Llorenç Villalonga estigué 
molt lligat a Binissalem, on passà llargues temporades, com ens ho 
recorda una làpida a la façana. Can Sabater va ser adquirit pel 
Consell de Mallorca el desembre de 1996 i, després de constituir-se 
en fundació, es va inaugurar com a Casa Museu el maig de 1999.  
 
2.- AUTORIA: 
  
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional, s. XVII-XIX.  
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 Bastida vora l'antic camí de sa Bassa, aquesta casa, com 
succeïa amb Ca n'Antic i Can Gelabert de la Portella, estava 
situada als límits del poble cap al sud-est. En el s. XIX, quan 
començaren a urbanitzar-se els terrenys que envoltaven el poble, 
una part de les terres de Can Sabater (circa 1850) foren 
urbanitzades. Destaquem que se situa en un dels eixos principals 
del poble i enfront de Ca n'Antic, també catalogat. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Consell Insular de Mallorca. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Conjunt format per casa, celler amb cups, dependències 
auxiliars, corral, i antic hort ajardinat. El cos principal del 
casal està situat entre mitgeres i alineat al carrer, és de tres 
crugies —la tercera de factura posterior—, dues plantes i vessants 
cap al frontis, destacant la primera de menor alçària. Organització 
dels elements: la casa presenta planta rectangular amb un cos annex 
d'una sola planta i amb portassa, mitjançant la qual s'accedeix al 
corral i al celler, situat a l'escaire dret del corral. L'antic 
hort ocupa tota la zona posterior de la parcel la i es troba en un 
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nivell superior del terreny, al qual s'accedeix des del corral per 
uns graons de pedra viva. 
 Façanes: el frontis principal presenta un aterracat 
emblanquinat. Obertures: a la planta baixa, portal principal rodó 
amb carcanyol, brancalades de pedra viva i dovellam d'amplària 
progressiva, i quatre finestres amb ampits llisos, ressortits i 
brancalades de pedra viva; en el pis, sis finestres amb els ampits 
motllurats i brancalades de pedra viva, les quals presenten 
estilització conopial a la llinda. El ràfec és una cornisa 
motllurada, llivanya i teulada. El cos annex presenta una portassa 
d'arc rebaixat amb el dovellam i brancals de marès, excepte el terç 
inferior que són de pedra viva i amb escopidors, tot capcimat per 
ampit de terrat amb barana calada. 
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 Interiors: la distribució de la planta corresponen a la 
tipologia B, amb la variant del canvi d'ubicació de la cuina que 
passà a l'esquerre de la tercera crugia. A l'entrada del casal 
destaca un arc rebaixat amb capitells motllurats i dovellam amb les 
juntes remarcades, tot de pedra viva, que separa les dues primeres 
crugies, sostrat de taulons a escaire del carrer i un pas de bístia 
cimentat a les dues primeres crugies. A ambdós costats de la 
primera crugia se situen dues cambres, alçades respecte del trespol 
de l'entrada per un graó, destacant la cambra esquerra que presenta 
dues voltes d'aresta. A la segona crugia se situa l'escala de dos 
trams a escaire, que presenta graons motllurats de pedra viva, el 
llit d'escala de carreus de pedra viva i barana de fusta. A la 
tercera crugia, s'hi accedeix a través d'un portal allindanat de 
gran amplària. En el primer pis, la distribució és a partir d'un 
replà que comunica amb les diferents crugies. Destaca una sala amb 
el tradicional armari-capella amb un retaule daurat amb la figura 
de Crist. 
 Celler: és d'un aiguavés amb vessant cap al corral. El frontis 
és de paredat en verd groller i presenta una portassa allindanada. 
A l'interior el trespolat és de pedra i el sostrat de bigues de 
fusta a escaire del frontis, i conserva sis bótes. Adossat al 
costat dret del celler trobam els cups amb una obertura d'arc 
escarser i als quals s'accedeix des de l'exterior. S'hi ubiquen 
tres cups, un dels quals conserva les dents de tauló. 
 Corral: presenta planta en forma de L i s'hi accedeix des de la 
portassa situada al cos annex del buc principal. S'hi ubiquen 
dependències auxiliars com l'estable, la bugaderia i un forn de 
llenya. 
 Hort: es tracta d'un antic hort ajardinat on predominen els 
xiprers, tancat a la part posterior per paret amb esquena d'ase. En 
el centre, hi ha una cisterna de coll circular de pedra viva amb 
una pica adossada i vora la paret mitgera dreta trobam diverses 
dependències animals d'una sola planta.  
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS: Reforma l'any 1998-1999 per a l'adaptació com 
a Casa-museu. Arquitecta: Francisca Cursach. 
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar i producció vinícola. 
 B.- ACTUAL: Fundació Llorenç Villalonga. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
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 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983 segons R. D. 828/1983. 
  
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 A. Pascual, 1997: 36, 54, 56, 57, 58, 59, 60, il l.: 48, 57. 
 
11.- OBSERVACIONS: 
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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, de tres crugies (abans dues), 
dues plantes ( la primera crugia de menor alçària), dos aiguavessos 
amb vessant cap al frontis i entre mitgeres. Escala a la segona 
crugia (tipologia B). 
 - Celler de planta rectangular, d'una crugia, doble alçària, 
d'un aiguavés amb vessant cap al corral. A la dreta del corral, amb 
cups. 
 - Corral de planta en forma de L i accés pel portal forà. 
 - Hort-jardí amb xiprers i una cisterna al centre. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Façana amb aterracat de 
calç. Mur intermedi amb arc de pedra viva. 
 - Forjat de bigues de fusta, revoltons i dues voltes d'aresta a 
la cambra lateral esquerra. 
 - Coberta de teula. 
 - Pas de bístia (avui cimentat) a les dues primeres crugies. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva i marès.  
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, s. XVII-XIX. 
 Frontis: 
 - Façana de composició austera i simètrica, tret del cos annex 
(pas forà) amb eixos verticals de les obertures, aterracada i 
emblanquinada. 
 - El ràfec és una cornisa motllurada i teula volada. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal rodó amb carcanyol, brancalades i dovellam 
progressiu des de la clau a l'inici, de pedra viva. 
 - Portassa: arc rebaixat amb dovellam i brancals de marès, tret 
del terç inferior que és de pedra viva amb escopidors. 
 Finestres: rectangulars en vertical. 
 - A la planta baixa, finestres amb llinda, brancals i ampits 
ressortits, de pedra viva (variant D). 
 - A la planta pis: 
  - Finestres: llinda amb mòssa d'estilització gòtica, 
brancals i ampits ressortits i motllurats de modilló (variant A), 
de pedra viva. 
  - Finestres: llinda amb mòssa d'estilització gòtica, 
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brancals, ampits ressortits i motllurats, de pedra viva (variant 
B). 
 Interiors: 
 - Arc intermedi rebaixat amb capitells motllurats, brancals 
d'una peça i dovellam amb junta remarcada. 
 - Escala de dos trams a escaire. El llit del primer tram és de 
carreus de pedra vists i el segon tram amb volta d'escala. Graons 
motllurats a dues cares de pedra viva. Barana de fusta. 
 Altres elements:  
 - Làpida de pedra a la façana. 
 - Armari-capella amb retaule daurat amb la figura de Crist, en 
una sala de la planta pis. 
  
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 totes les 
cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer i a més, forma un conjunt 
tipològic amb els edificis que tenen celler. 
 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 
laterals i frontal, canals, forma de la cisterna, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana. 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 Edificació sorgida a partir de la urbanització del carrer de 
Bonaire a mitjan segle XIX. Abans constituïa una sola propietat amb 
la situada al núm. 29 del mateix carrer. 
 
2.- AUTORIA: 
 
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA:  
 Arquitectura tradicional, s. XIX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT:  
 Situada en un entorn de cases populars si n'exceptuam Ca 
n'Antic i Can Sabater, forma conjunt amb la casa veïna situada al 
núm. 29, de la qual en constitueix una rèplica idèntica. 
 
5.- PROPIETAT:  
 Petrona M. Bestard Salom. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Casa i corral. La casa, entre mitgeres, presenta planta 
rectangular, dues crugies, dos aiguavessos, planta baixa i pis.  
 Façana: de paredat de pedra viva vista en verd capcimada per 
cornisa de motllura simple i volada de caps de teula, presenta un 
notable equilibri entre el massís i unes obertures que es disposen 
de forma regular. Obertures: a la planta baixa observam portal 
principal i finestra. El portal es conforma a partir de brancalades 
de dues peces sobre un petit plint que sostenen una llinda d'una 
peça amb la forma d'un arc escarser obrada a sobre. Llindar d'una 
peça i portam de llistons clavetejats. La finestra amb proporció 
mallorquina rectangular en vertical presenta tots el seus elements 
d'una peça de pedra viva amb l'ampit ressortit. Al pis apareixen 
dues finestres situades sobre els eixos de les obertures de la 
planta baixa repetint les característiques de la finestra inferior, 
si bé rebaixant les seves proporcions. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
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9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic declaració de 2 de març de 
1983, segons R. D. 828/1983. 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
11.- OBSERVACIONS: 
 Aquesta fitxa contempla la protecció de la façana exterior que 
forma conjunt amb la façana mitgera dreta i amb altres semblants 
del mateix carrer. Els interiors i el corral no han estat visitats. 
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c. de Bonaire, núm.27 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques:  
 - Casa de planta rectangular, de dues crugies, dues plantes, 
dos aiguavessos amb vessant cap als frontis. Entre mitgeres. 
 - Corral a la part posterior. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Coberta de teula. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva.  
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, s. XIX. 
 Frontis: 
 - Façana: de composició austera amb eixos verticals de les 
obertures. Paredat de pedra viva vista en verd. 
 - Ràfec: cornisa motllurada senzilla i amb teula volada. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal allindanat amb llinda d'una peça en forma 
d'arc escarser, brancalades de dues peces sobre plint ressortit. 
 Finestres: rectangulars en vertical. 
 - A la planta baixa, finestra amb brancals d'una sola peça i 
ampit ressortit, (variant D). 
 - A la planta pis, finestres amb llinda i brancals d'una peça i 
ampit llis ressortit (variant D). 
 
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 totes las 
cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer i unitari amb la casa núm. 
29 (mitgera dreta) 
 B.- DINS L'EDIFICI:  
 
4.- JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 
 Si es compleix tot l'anterior, no cal. 
 
5.- CONDICIONS DE DIGNITAT A L'EXECUCIÓ: 
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 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 
frontal, canals, etc. 
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6.- OBSERVACIONS: 
 - L'element diferencial d'aquest tipus ve donat pel fet de 
tenir la llinda en part polida, donant-li la forma d'arc escarser i 
sense debastar la resta del bloc de pedra. Queda així una espècie 
de carcanyol estrany. 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana. 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES:  
 Edificació sorgida a partir de la urbanització del carrer de 
Bonaire a mitjan segle XIX. Abans constituïa una sola propietat amb 
la situada al núm. 27 del mateix carrer. 
 
2.- AUTORIA: 
 
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA:  
 Arquitectura tradicional, s. XIX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT:  
 Situada en un entorn de cases populars si n'exceptuam Ca 
n'Antic i Can Sabater, forma conjunt amb la casa veïna situada al 
núm. 27, de la qual constitueix una rèplica idèntica. 
 
5.- PROPIETAT:  
 Francisca Vidal Lladó. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Casa i corral. La casa, entre mitgeres, presenta planta 
rectangular, dues crugies, dos aiguavessos, planta baixa i pis.  
 Façana: de paredat de pedra viva vista en verd, capcimada per 
cornisa de motllura simple i volada de caps de teula, presenta un 
notable equilibri entre el massís i unes obertures que es disposen 
de forma regular. Obertures: a la planta baixa observam portal 
principal i finestra. El portal es conforma a partir de brancalades 
de dues peces sobre un petit plint que sostenen una llinda d'una 
peça amb la forma d'un arc escarser obrada a sobre. Llindar d'una 
peça i portam de llistons clavetejats. La finestra amb proporció 
mallorquina rectangular en vertical presenta tots els seus elements 
d'una peça de pedra viva amb l'ampit ressortit. Al pis apareixen 
dues finestres situades sobre els eixos de les obertures de la 
planta baixa repetint les característiques de la finestra inferior, 
si bé rebaixant les seves proporcions. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS: 
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
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9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983 segons R. D. 828/1983. 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
11.- OBSERVACIONS: 
 Aquesta fitxa contempla la protecció de la façana exterior que 
forma conjunt amb la façana mitgera esquerra i amb altres semblants 
del mateix carrer. Els interiors i el corral no han estat visitats. 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques:  
 - Casa de planta rectangular, de dues crugies, dues plantes, 
dos aiguavessos amb vessant cap als frontis. Entre mitgeres. 
 - Corral a la part posterior. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Coberta de teula. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva.  
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, s. XIX. 
 Frontis: 
 - Façana de composició austera amb eixos verticals de les 
obertures. Paredat de pedra viva vista en verd. 
 - Ràfec: cornisa motllurada senzilla amb teula volada. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal allindanat amb llinda d'una peça en forma 
d'arc escarser, brancalades de dues peces sobre plint ressortit. 
 Finestres: rectangulars en vertical. 
 - A la planta baixa, finestra amb llinda i brancals d'una peça 
amb ampit llis ressortit (variant D). 
 - A la planta pis, finestres amb llinda i brancals d'una peça i 
ampit llis ressortit (variant D). 
 
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 totes las 
cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer i unitari amb la casa núm. 
27 (mitgera esquerra). 
 B.- DINS L'EDIFICI:  
 
4.- JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 
 Si es compleix tot l'anterior, no cal. 
 
5.- CONDICIONS DE DIGNITAT A L'EXECUCIÓ: 
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 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 
frontal, canals, etc. 
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6.- OBSERVACIONS: 
 - Portal: l'element diferencial d'aquest tipus ve donat pel fet 
de tenir la llinda en part polida, donant-li la forma d'arc 
escarser i sense debastar la resta del bloc de pedra. Queda així 
una espècie de carcanyol estrany. 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana. 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
 
 



 

 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 
 I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 

c. de Bonaire, núm. 33 
Prot.: B 

Ref. Cad.: 6832711 
Clau: 121 

  CENTRE URBÀ DE BINISSALEM   
 
 

 
 
 
1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES:  
 Edificació sorgida a partir de la urbanització del carrer de 
Bonaire a mitjan segle XIX. 
 
2.- AUTORIA: 
 
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA:  
 Arquitectura tradicional, s. XIX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT:  
 Situada en un entorn de cases populars si n'exceptuam Ca 
n'Antic i Can Sabater. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Joan Josep Seguí Ramon. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Casa i corral. La casa, entre mitgeres, presenta planta 
rectngular, dues crugies, dos aiguavessos, planta baixa i pis. 
 Façana: de paredat de pedra viva vista en verd capcimada per 
motllura simple i volada de caps de teula presenta un notable 
equilibri entre el massís i unes obertures que es disposen de forma 
regular. Obertures: a la planta baixa observam portal principal i 
dues finestres amb la proporció mallorquina rectangular en 
vertical, a banda i banda. El portal es conforma a partir de dos 
brancals de dues peces sobre un petit plint ressortit que sostenen 
una llinda d'una peça amb la forma d'un arc escarser obrada a 
sobre. Llindar xapat i portam de llistons clavetejats. Les 
finestres amb proporció mallorquina rectangular en vertical 
presenten factura semblant: tots els seus elements són d'una peça 
de pedra viva i tenen l'ampit llis i ressortit. Al pis apareixen 
dos finestrons i una finestra llarguera amb llinda situats sobre 
els eixos de les obertures de la planta baixa. Finestrons i 
finestra allargada repeteixen les característiques de les obertures 
de la planta baixa, excepció feta del tamany dels finestrons, més 
petits, i que la finestra llarguera mostra brancals de dues peces.  
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS: pel que sembla, ha estat en obres durant 1999 
(f.o.). 
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
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8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983 segons R. D. 828/1983. 
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10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
11.- OBSERVACIONS: 
 Aquesta fitxa contempla la protecció de la façana exterior que 
forma conjunt amb altres semblants del mateix carrer. Els interiors 
i el corral no han estat visitats. 
 El nom del 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 de planta rectangular, de dues crugies, dues plantes, 
dos aiguavessos amb vessant cap als frontis. Entre mitgeres. 
 - Corral a la part posterior. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Coberta de teula. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva.  
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, s. XIX. 
 Frontis: 
 - Façana de composició austera, simètrica i amb eixos verticals 
de les obertures. Paredat de pedra viva vista en verd. 
 - Ràfec: cornisa de motllura senzilla i teula volada. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal allindanat amb llinda d'una peça en forma 
d'arc escarser, brancals de dues peces sobre plint ressortit, tot 
de pedra viva. 
 Finestres: rectangulars en vertical. 
 - A la planta baixa, finestra amb brancalades d'una sola peça i 
l'ampit llis ressortit (variant D), de pedra viva. 
 - A la planta pis: 
  - Finestra llarguera amb llinda, brancals de dues peces, 
ampit llis ressortit (variant D), de pedra viva. 
  - Finestrons emmarcats per peces senceres 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 tipològic amb totes las 
cases / els casals de Binissalem que pertanyen al mateix tipus 
(vegeu estudi tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la 
resta d'edificis catalogats del mateix carrer. 
 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 
frontal, canals, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana. 
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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 tradicional, final s. XIX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 Situada en un dels eixos del poble, en el qual es troben casals 
catalogats com Can Sabater o Ca n'Antich dintre de les terres dels 
quals es construïren a final del segle XIX i principi del segle XX 
tota una sèrie de cases que conformaren el carrer i comunicaren la 
plaça de la Quartera, ja dins el centre històric, amb la carretera 
d'Inca. També es troben cases veïnades i catalogades —amb la 
mateixa entitat— com Can Tasaneta, entre d'altres.  
 
5.- PROPIETAT: 
 Guillem Terrassa Pol. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Conjunt format per casa i antic corral a la part posterior amb 
diverses dependències auxiliars i porxades. La casa fa cap de cantó 
amb el c. de Llorenç Villalonga i presenta mitgera lateral 
esquerra, és alineada al carrer, de dues crugies, dues plantes i 
dos aiguavessos amb vessant cap al frontis. 
 Façanes: el frontis presenta els paredats de pedra i fang sense 
aterracar amb una cantonera a l'esquerra de pedra, rodona i amb una 
mòssa en el terç inferior; el ràfec és de llivanya de marès amb 
canal de zinc i teulada. Obertures: a la planta baixa, el portal és 
escarser amb llinda d'una peça i brancals de dues peces, tot de 
pedra viva, i dues finestres amb brancalades enrasades de pedra 
viva excepte els ampits que són ressortits i sense motllurar, tot 
d'una peça; al pis, tres finestres iguals que les de la planta 
baixa. El capcer: presenta els paredats igual que el frontis, amb 
arrebossats de ciment als baixos. Obertures: presenta una portassa 
—adossada a la segona crugia— amb arc d'ansa-paner de marès i 
brancalades d'una peça de pedra viva; dues finestres —situades a la 
part corresponent a la segona crugia— la de la planta baixa un poc 
més petita que la de la planta pis, ambdues són amb brancalades de 
marès d'una peça i ampits llisos ressortits de pedra viva. Totes 
les finestres, del frontis i del capcer, presenten la proporció 
mallorquina rectangular en vertical. Interior: destaca a la segona 
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crugia a la dreta, dins la cuina el faldar de l'antiga cuina i a 
l'esquerra, una escala de dos trams amb tots els graons de pedra 
viva. Al corral: hi ha una gran porxada que descansa sobre dues 
pilastres exemptes, dues cisternes, una de les quals amb brocal de 
pedra semicircular; de les dependències auxiliars destaquen les 
menjadores de l'estable. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitage familiar i petita indústria d'ensofrades 
i conserves. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
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9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983 segons R. D. 828/1983. 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
11.- OBSERVACIONS: 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques:  
 - Casa de planta quadrangular, de dues crugies, dues plantes i 
dos aiguavessos amb vessant cap al frontis. Fa cantonada. 
 - Corral a la part posterior. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra, i coberta de teula. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva i marès.  
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional de final s. XIX. 
 Frontis: 
 - Façana: composició austera, simètrica i amb eixos verticals 
de les obertures. Cantonada de carresus vists de pedra viva amb 
junta fina. Paredat de pedra viva i terra roja.  
 - El ràfec és una cornisa de llivanya de marès amb canal de 
zinc i teula volada. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal amb arc escarser d'una peça i brancals de dues peces. 
De pedra viva. 
 - Portassa al capcer amb un arc d'ansa-paner de marès i 
brancals d'una peça de pedra viva. 
 Finestres: rectangulars en vertical. 
 Façana principal: 
 - A la planta baixa, finestres amb llinda d'una peça i brancals 
de dues peces i els ampits llisos i ressortits (variant D) de pedra 
viva. 
 - A la planta pis, finestres amb llinda d'una peça, brancals de 
dues peces i els ampits llisos i ressortits (variant D), tots de 
pedra viva.  
 Capcer: 
 - A la planta baixa, finestra amb llinda i brancals d'una sola 
peça de marès i l'ampit llis ressortit (variant D) de pedra viva. 
 - A la planta pis, finestra amb llinda i brancals d'una sola 
peça de marès i l'ampit llis ressortit (variant D) de pedra viva. 
 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 totes las 
cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer. 
 B.- DINS L'EDIFICI:  
 
4.- JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 
 Si es compleix tot l'anterior, no cal. 
 



CAN REBULL 
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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 
laterals i frontal, canals, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - Portal: l'element diferencial d'aquest tipus ve donat pel fet 
de tenir la llinda del portal en part polida (donant-li la forma 
d'arc escarser), en part sense desbastar la resta del bloc de 
pedra, quedant una espècie de carcanyol estrany; això, unit al 
tipus del paredat de la façana, podria explicar-se pel fet d'ésser 
preparada per ésser aterracada. 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana. 
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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 tradicional, final s. XIX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 Situada en un dels eixos del poble, en el qual es troben casals 
catalogats com Can Sabater o Ca n'Antich dintre de les terres dels 
quals es construïren a finals del segle XIX i principi del segle XX 
tot una sèrie de cases que conformaren el carrer i comunicaren la 
plaça de la Quartera, ja dins el centre històric, amb la carretera 
d'Inca. També es troben cases veïnades i catalogades —amb la 
mateixa entitat— com Can Rebull, entre d'altres.  
 
5.- PROPIETAT: 
 Germanes Pons Villalonga. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Casa i antic corral a la part posterior. La casa es troba 
situada entre mitgeres i alineada al carrer; el cos principal de 
planta quadrada presenta dues crugies, dues plantes i dos 
aiguavessos amb vessant cap al frontis; a la part posterior 
presenta un afegit d'una sola planta. 
 Façanes: el frontis presenta els paredats de pedra i morter 
sense aterracar amb incrustacions de petites pedres a les juntes; 
el ràfec és de llivanya de marès, canal de zinc i teulada. 
Obertures: presenten la distribució simètrica; a la planta baixa, 
un portal escarser amb llinda d'una peça i brancals de dues, tot de 
pedra viva, i dues finestres amb les brancalades enrasades de pedra 
viva d'una peça, excepte l'ampit, que és ressortit i sense 
motllurar; al pis, tres finestres amb els brancals enrasats de 
marès de dues peces i l'ampit ressortit sense motllurar de pedra 
d'una peça. Totes les finestres presenten la proporció mallorquina 
rectangular en vertical. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
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 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població en el cas que fos 
declarat el present immoble Bé d'Interès Cultural o formàs part 
declarada d'una Àrea Historicoambiental. 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
11.- OBSERVACIONS: 
 Aquesta fitxa contempla la protecció de la façana exterior que 
forma conjunt amb altres de semblants del mateix carrer. Els 
interios no s'han visitat. 
 El nom de les propietàries 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 de planta quadrada, de dues crugies, dues plantes i dos 
aiguavessos amb vessant cap al frontis. Entre mitgeres. 
 - Corral a la part posterior. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra, i coberta de teula. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva i marès.  
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, final s. XIX. 
 Frontis: 
 - Façana: composició austera, simètrica i amb eixos verticals 
de les obertures. Paredat de pedra viva i terra roja.  
 - El ràfec és una cornisa de llivanya de marès amb canal de 
zinc i teula volada. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal escarser amb llinda d'una peça i amb brancalades de 
dues peces. De pedra viva. 
 Finestres: rectangulars en vertical. 
 - A la planta baixa, finestres amb llinda i brancals d'una sola 
peça i l'ampit llis ressortit de pedra viva (variant D). 
 - A la planta pis, finestres amb llinda d'una peça, brancals de 
marès de dues peces i els ampits llisos i ressortits (variant D) 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 totes las 
cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer.  
 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 
laterals i frontal, canals, etc. 
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6.- OBSERVACIONS: 
 - Portal: l'element diferencial d'aquest tipus ve donat pel fet 
de tenir la llinda del portal en part polida (donant-li la forma 
d'arc d'ansa-paner), en part sense desbastar la resta del bloc de 
pedra, quedant una espècie de carcanyol estrany; això, unit al 
tipus del paredat de la façana podria explicar-se pel fet d'ésser 
preparada per ésser aterracada. 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana. 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 Edificació sorgida a partir de la urbanització del carrer de 
Bonaire a mitjan segle XIX. 
 
2.- AUTORIA: 
 
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional, s. XIX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 Situada en un entorn de cases populars si n'exceptuam Ca 
n'Antic i Can Sabater. 
 
5.- PROPIETAT:  
 Margalida Horrach Rosselló. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Casa i corral. La casa, entre mitgeres, presenta planta 
rectangular, dues crugies, dos aiguavessos, planta baixa i pis. 
 Façana: de paredat de pedra viva vista en verd amb aterracat de 
terra i pedres incrustades capcimada per motllura simple i teula 
volada, presenta un notable equilibri entre el massís i unes 
obertures que es disposen de forma regular. Obertures: a la planta 
baixa observam portal principal i dues finestres amb la proporció 
mallorquina rectangular en vertical, a banda i banda. El portal es 
conforma a partir de dos brancals de dues peces sobre un petit 
plint ressortit que sostenen una llinda arquejada en forma d'arc 
escarser. Llindar d'una peça i portam de llistons clavetejats. Les 
finestres amb proporció mallorquina rectangular en vertical 
presenten factura semblant: els seus elements són d'una peça de 
pedra viva —excepte els brancals que són de dues— i tenen ampit 
ressortit. Al pis apareixen tres finestres amb la proporció 
mallorquina rectangular en vertical situades sobre els eixos de les 
obertures de la planta baixa. Sols tenen l'ampit de pedra viva i 
d'una peça, els altres elements són de marès. Les tres apareixen 
emmarcades i amb junta ressortida sobre el paredat. 
  
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
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 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població en el cas que fos 
declarat el present immoble Bé d'Interès Cultural o formàs part 
declarada d'una Àrea historicoambiental. 
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10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
11.- OBSERVACIONS: 
 Les finestres del pis han perdut part del seu emmarcat i de les 
juntes ressortides sobre el paredat. 
 Aquesta fitxa contempla la protecció de la façana exterior que 
forma conjunt amb altres semblants del mateix carrer. Els interiors 
i el corral no han estat visitats. 
 El nom del 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 de planta rectangular, de dues crugies, dues plantes, 
dos aiguavessos amb vessant cap als frontis. Entre mitgeres. 
 - Corral a la part posterior. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Coberta de teula. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva i marès.  
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, s. XIX. 
 Frontis: 
 - Façana de composició simètrica amb eixos verticals de les 
obertures. Paredat de pedra viva vista en verd amb aterracat de 
terra cobrint molt les pedres i petites pedres incrustades al 
morter. 
 - Ràfec: cornisa de motllura simple i teula volada. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal allindanat amb llinda d'una peça en forma 
d'arc escarser, brancals de dues peces sobre plints ressortits. 
 Finestres: rectangulars en vertical. 
 - A la planta baixa, finestres amb llinda, brancals de dues 
peces, ampit ressortit (variant D), de pedra viva. 
 - A la planta pis, finestres amb llinda i brancals de marès i 
ampit ressortit (variant D) 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 tipològic amb totes las 
cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer. 
 B.- DINS L'EDIFICI:  
 
4.- JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 
 Recuperar el sòcol. 
 Recuperar l'estat inicial de les finestres del primer pis. 
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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 
frontal... 
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6.- OBSERVACIONS: 
 - El mal estat del sòcol. 
 - Posterior a l'estat inicial s'ha rectificat l'emmarcat de les 
finestres del primer pis, canviant les seves característiques 
estilístiques, sobreposant al marès un aterracat de ciment, que fa 
més estreta la faixa inicial, i una faixa estreta de color més 
clar. 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana. 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 Antigament, junt amb Can Gelabert i Can Sabater, se situava als afores del 
poble devora l'antic camí de Sa Bassa. Era propietat dels Ozones i apareix ja 
documentada al 1540. Una sèrie de reformes i ampliacions donaren lloc a l'actual 
aspecte de la casa. Testimoni d'una d'elles n'es la data de 1811 que apareix sota 
la volada del balcó. La casa actual és el que queda d'un conjunt que atenyia al 
carrer del Sac constituint el centre d'unes terres que arribaven, a final del 
segle passat, fins a l'actual carretera d'Inca. La urbanització del carrer 
Bonaire al segle XIX es verificà arran de l'establit de bona part d'aquestes 
terres. 
 
2.- AUTORIA: 
 
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional, s. XVII-XIX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 Situada devora d'altres edificacions singulars com Can Gelabert de la 
Portella o Can Sabater, avui apareix ja en un context urbà en el qual es 
contraposa de forma tràgica a les noves edificacions que l'envolten. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Antoni Martorell Pons. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
  Casa de buc en L invertida, de dos aiguavessos, cap al frontis i cap al 
capcer, planta baixa, planta noble i porxo. Organització dels elements: 
antigament formava part d'un conjunt avui desaparegut que comprenia un celler i 
una clastra davant la casa, avui convertida en via pública, que ha preservat el 
topònim. La casa està alineada i fa cantonada amb el carrer de Bonaire. La casa 
té una ala adossada a la banda dreta del frontis, és de planta baixa i pis i d'un 
sol aiguavés cap al frontis. Aquesta parcel la cadastral inclou sols el pis 
d'aquesta ala.  
 Façanes: en podem distingir tres seccions: el frontis pròpiament dit, que 
mira sobre el carrer de Ca n'Antic; la façana de l'ala ressortida sobre aquest 
frontis, i la façana que mira sobre el carrer de Bonaire, en realitat el capcer 
del conjunt de l'edificació. El frontis és de carreus amb junta ressortida —
excepte en el porxo, que apareix aterracat— amb predomini del massís, és capcimat 
per cornisa motllurada i volada de caps de teula. Obertures: a la planta baixa 
s'observen portal principal i finestró, ambdós amb elements de pedra viva i obrat 
llis. El portal principal es conforma a partir d'un arc rodó amb carcanyol. Sobre 
brancalades de vàries peces parteix un arc de dovelles de mig regràs i amplària 
progressiva des de la clau a l'inici. Llinda d'una peça i portam de llistons 
clavetejats. Adossats al portal apareixen dos bancs de pedra de petites 
proporcions. El finestró que apareix a la banda esquerra del portal és apaïsat, 
mostra un esplandit cap a fora i està configurat de la següent manera: les peces 
que formen l'ampit i la llinda es perllonguen fins a envair, parcialment, l'espai 
i funcions de les brancalades. Està tancat per reixa de ferro. A la planta noble 
i sobre les obertures ja descrites apareixen dues portes balconeres amb elements 
de pedra viva i amb balcó de pedra de factura semblant: brancalades de vàries 
peces sostenen una llinda d'una peça. Els balcons són motllurats i amb barana de 
ferro, essent de menors dimensions el situat a la banda esquerra. Una cornisa 
ressortida separa el porxo de la resta de la façana. El seu paredat apareix 
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aterracat i sobre ell s'obren tres finestrons quadrangulars, dos sobre els eixos 
de les obertures ja descrites i un tercer a la raconada que forma l'ala 
ressortida, de majors dimensions. Els seus elements són de pedra maresenca. 
El frontis de l'ala adelantada —ja hem dit que sols el pis pertany a aquesta 
parcel la— és de paredat comú entre cantoneres i eixalbat. És així mateix capcimat 
per motllura i volada de caps de teula. Obertures: a la planta noble s'observa 
llotja tancada, de gust neoclàssic, conformada per dos arcs geminats amb barana 
d'obra, sobre pilarets de secció quadrangular de pedra marmòria i capitells i 
plints estilitzats, parteixen els dos arcs de mig punt de pedra maresenca. La 
barana, que apareix cegada, inclou un ampit motllurat seguit. La secció inferior 
del pilaret central, inclosa en la barana, mostra restes de decoració obrada de 
forma geomètrica. El capcer esquerre d'aquesta ala és de paredat comú eixalbat, 
capcimat per cornisa simple i no mostra obertures dignes de destacar. La façana 
sobre el carrer de Bonaire inclou els capcers del cos principal de la casa i de 
l'ala, separats per restes de banda vertical de pedres cantoneres. És de paredat 
de pedres i aterracat. L'ala és capcimada per una petita cornisa simple i mostra 
finestra amb la proporció mallorquina rectangular en vertical amb elements de 
pedra i ampit motllurat. El cos de la casa és capcimat per cornisa amb motllures 
i volada de caps de teula. Inclou també una finestra com les ja descrites encara 
que de menors proporcions i a l'altura del porxo, finestró quadrangular amb 
elements de pedra maresenca. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS: reformes a principi del segle XIX. Tranformació de la 
clastra en via pública en el segle XX. 
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS: la transformació funcional de l'espai de la 
clastra davant les cases. 
 
8.- USOS:  
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar.  
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre adequació de les 
xarxes d'instal lacions a les condicions històricoambientals dels nuclis de 
població. Edifici inclòs en el perímetre del Conjunt historicoartístic, 
declaració de 2 de març de 1983 segons R. D. 828/1983. 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 A. Pascual, 1997: 54-56; il.48. G. Martí, 1985: 21. J. Salom, 1995: il. 29. 
GEM (vol.II): 148. 
 
11.- OBSERVACIONS: 
 La delimitació de la propietat s'ajusta a les indicacions aportades pel seu 
propietari Antoni Martorell Pons, però no es correspon a la parcel la cadastral. 
Aquesta fitxa es complementa amb les núm. 125a i 125b —que cataloga el pou situat 
davant el frontis de les cases—. S'observen descrostats als elements eixalbats de 
la llotja i pèrdua d'un tros de motllura a la banda dreta de la línia d'imposta 
que capcima el paredat noble del frontis. La documentació gràfica inclosa a la 
bibliografia mostra l'existència del celler avui desaparegut. 
 Aquesta fitxa contempla la protecció de la façana exterior que forma conjunt 
amb altres del mateix entorn. Segons informació del seu actual propietari, els 
interiors han estat totalment reestructurats. 
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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 en L invertida, de tres plantes i dos aiguavessos amb 
vessant cap al frontis i el capcer. Un aiguavés cap al frontis a l'ala 
ressortida. Fa cantonada. 
 - Clastra, ara via pública, amb un pou (Vegeu fitxa 125b). 
 - Celler, totalment desaparegut. Vegeu bibliografia. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Façana de carreus vists de pedra viva. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva i marès.  
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura tradicional, s. XVII-
XIX. 
 Frontis: 
 - Façana principal amb paredat de carreus amb junta ressortida. El pis 
superior és aterracat des dels ampits a dalt, separat per una cornisa motllurada. 
Eixos verticals de les obertures. 
 - Façana lateral amb paredat de pedres i aterracat. Es distingeixen dos 
cossos separats per banda vertical de pedres cantoneres. 
 - Ràfec: cornisa motllurada amb teula volada. 
 Obertures: 
 Portals: 
 A la planta baixa: 
  - Portal principal rodó amb carcanyol. Brancalades de vàries peces i 
dovellam progressiu des de la clau a l'inici. 
 A la planta noble: 
  - Portes balconeres amb llinda i brancals de pedra viva.  
 Finestres: rectangulars en vertical (a excepció dels finestrons). 
 - A la planta baixa, finestró amb esplandit cap a l'exterior i tancat amb 
reixa de ferro. 
 - Llotja amb dos arcs de mig punt geminats de marès. Capitells, pilarets i 
bases de secció quadrada de pedra marmòria. Barana cega. Ampit seguit motllurat 
de pedra viva. 
 - Al porxo de dalt, finestrons emmarcats amb peces de marès. 
 Altres elements: 
 - Cornisa ressortida que separa el porxo. 
 - Bancs de pedra viva adossats a ambdós costats del portal principal. 
 - Pou: coll de base quadrada 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 tipològic amb totes las cases de 
Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi tipològic); també forma un 
conjunt ambiental amb la resta d'edificis catalogat de l'entorn i a més, forma un 
conjunt tipològic amb els edificis que tenen celler. 
 B.- DINS L'EDIFICI: tot el conjunt forma una unitat. 
 
 

Catàleg 2000 Realització   A.R.C.A. 



CA N'ANTIC 
c. de Can Antic, núm 4 

 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS Prot.: A 
ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL Ref. Cad.: 6831209 

Clau: 125 I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 
 CENTRE URBÀ DE BINISSALEM   
 
 

 
 
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 laterals i 
frontal, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - La diferent col locació dels carreus de la façana, fins a quatre, ens 
parlen de diferents ampliacions en alçària. 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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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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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 Antigament, junt amb Can Gelabert i Can Sabater, se situava als 
afores del poble devora l'antic camí de La Bassa. Era propietat 
dels Ozones i apareix ja documentada el 1540. La casa actual és el 
que queda d'un conjunt que arribava fins al carrer del Sac 
constituint el centre d'unes terres que arribaven, a final del 
segle passat, fins a l'actual carretera d'Inca. La urbanització del 
carrer Bonaire al segle XIX es verificà sobre bona part d'aquestes 
terres. 
 
2.- AUTORIA: 
 
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 Tant Ca n'Antic com aquesta propietat se situa devora d'altres 
edificacions singulars com Can Gelabert de la Portella o Can 
Sabater. Avui apareix ja en un context urbà en el qual es 
contraposa de forma tràgica a les noves edificacions que 
l'envolten. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Antoni Amengual. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
  Propietat segregada de la casa de Ca n'Antic, a la vegada part 
d'un conjunt avui desaparegut que comprenia un celler i una clastra 
davant la casa, avui convertida en una via pública que ha preservat 
el topònim. A tots els efectes, vegeu la fitxa núm. 125 d'aquest 
catàleg. Aquesta propietat consisteix en l'extrem dret de la planta 
baixa del cos principal de la casa i l planta baixa de l'ala 
ressortida també a l'extrem dret del frontis de la casa. El frontis 
de l'ala i el capcer esquerre miren cap al carrer de Ca n'Antic, 
mentre que el capcer dret ho fa cap al carrer de Bonaire. 
 Façanes: frontis i capcers mostren paredat aterracat de calç, 
eixalbat —d'acabat més polit i tintat en beig al frontis—. El 
frontis, apareix delimitat per pedres cantoneres de carreus vists, 
arrodonides en la part inferior i amb mòssa en el canvi de secció. 
Obertures: compta com obertura única amb una portassa amb arc 
d'ansa-paner sobre brancalades encalades en blanc amb guardacantons 
de bones proporcions. El capcer esquerre no té cap obertura. El 
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capcer dret mostra la secció de façana corresponent a l'ala —llis i 
sense obertures— i la secció corresponent al cos de la casa, 
separats per filada vertical de pedres cantoneres, avui encastades 
dins el paredat. A la banda del cos de la casa guaita una finestra 
amb proporció mallorquina rectangular en vertical amb elements 
d'una peça cada un i ampit lleugerament ressortit.  
 Interiors: es divideix en dos àmbits separats per un portal 
allindanat de pedra conformat per una llinda d'una peça amb mòssa 
conopial sostinguda per dues brancalades de dues peces cada una. 
L'espai corresponent a la planta baixa de l'ala està cobert per 
sostrat de bigues perpendiculars al frontis i amb trespol de lloses 
de pedra. L'espai corresponent al cos de la casa està cobert per 
sostrat pla i al mur de l'enfront de l'entrada manté traces 
d'arcuació de mig punt. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS: vegeu la fitxa núm. 125 d'aquest catàleg 
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS: 
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8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: formava part del conjunt de Ca n'Antic. 
 B.- ACTUAL: comerç. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983 segons R. D. 828/1983. 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 A. Pascual, 1997: 54-56; il l. 48. G. Martí, 1978: 72; 1985: 21. 
J. Salom, 1995: il l. 29. GEM (vol. II): 148. 
 
11.- OBSERVACIONS: 
 Els límits d'aquesta propietat objecte d'aquesta fitxa 
s'ajusten a les indicacions aportades pel propietari del cos 
principal de la casa adjunta, d'on es segregà aquesta propietat, 
Antoni Martorell Pons. Aquesta fitxa es complementa amb les núm. 
125, que compren el cos principal de la casa, i 125b, que cataloga 
el pou situat davant el frontis de les cases. 

 

Catàleg 2000 Realització   A.R.C.A. 



CA N'ANTIC 

 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 

c. de Ca n'Antic, núm. 2 
Prot.: B 

Ref. Cad.: 6831210 
Clau: 125a  I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 

  CENTRE URBÀ DE BINISSALEM   
 
 

 
 
 
2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques: 
 - Edifici de planta rectangular, dos aiguavessos amb vessant 
cap al frontis. Fa cantonada. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra amb aterracat de calç a 
façana. Mur intermedi amb portal allindanat. Forjat de bigues de 
fusta a escaire del frontis. Coberta de teula. 
 - Trespol de lloses de pedra a la planta baixa de l'ala 
adelantada. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva.  
 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional. 
 Frontis: 
 - Façana principal: de composició simètrica. Aterracat de calç 
de color beig. Cantoneres de carreus vists, arrodonides en la part 
inferior i amb mòssa en el canvi de secció. 
 - Façana lateral: composició austera, asimètrica i sense eixos 
verticals de les obertures. Aterracat de calç de color beig amb una 
faixa vertical enmig a 2/3 de l'altària, de carreus vists.   
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portassa principal: arc d'ansa-paner i brancalades 
emblanquinades. Terç inferior amb guardacantons de pedra viva. 
 Finestres: rectangulars en vertical (a excepció dels 
finestrons) 
 - A la planta baixa, finestra emmarcada amb ampit llis 
ressortit (variant D). 
 Interiors:  
 - Portal allindanat intermig. llinda d'una peça amb mòssa 
d'estilització gòtica, brancalades de dues peces, tot de pedra 
viva. 
 - Traces d'arcada de mig punt al mur enfront de l'accés. 
 
2.- ELEMENTS A SALVAGUARDAR: 
 Tots els que li donen el seu valor tipològic i estilístic. 
 
3.- CONDICIONS D'UNITARIETAT: 
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 A.- AMB L'ENTORN: forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix entorn. També amb el conjunt de Ca 
n'Antic (vegeu fitxes 125 i 125b). 
 B.- DINS L'EDIFICI: tot el conjunt forma una unitat. 
 
4.- JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 
 Aturar el deteriorament de la façana lateral i restaurar-la. 
 
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: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana. 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
 



ANTIGA CA N'ANTIC 

 

Catàleg 2000 Realització   A.R.C.A. 

c. de Can Antic, núm. 2 
 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS Prot.: B 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL Ref. Cad.: 6831210 

Clau: 125a  I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 
  CENTRE URBÀ DE BINISSALEM   
 
 

 
 
 
4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES:  
 Aquest coll de pou constitueix un element relicte i testimonial 
del que va ser la clastra de Ca n'Antic, avui profundament 
transformada (vegeu fitxa 125). 
 
2.- AUTORIA: 
 
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 Situat a pocs metres de la façana de l'antiga casa de Ca 
n'Antic i envoltat d'una recreació del que havia estat l'empedrat 
de la clastra, constitueix un element que evidencia el canvi de 
funció d'un espai. 
 
5.- PROPIETAT:  
 Antoni Amengual. 
 
6.- DESCRIPCIÓ:  
 Coll de pou quadrangular, exempt. Un ampit i una motllura al 
peu voregen les seves quatre cares. Està tancat per una tapadora 
metal lica. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS: vegeu la fitxa núm. 125 d'aquest catàleg. 
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS: la cara situada a l'esquerra ha 
patit una alteració.  
 
8.- USOS:  
 A.- ORIGINAL: extracció d'aigua. Formava part del conjunt de Ca 
n'Antic. 
 B.- ACTUAL: fora d'ús. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Element inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983 segons R. D. 828/1983. 
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10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 A. Pascual, 1997: 54-56; il l. 48. G. Martí, 1985: il l. 21. J. 
Salom, 1995: il l. 29. GEM, vol. II: il l. 148. 
 
11.- OBSERVACIONS:  
 Aquesta fitxa es complementa amb les fitxes núm. 125 —que 
comprèn el cos principal de la casa de ca n'Antic— i 125 a —que 
comprèn l'extrem dret de la planta baixa del cos principal de la 
casa i la planta baixa de l'ala ressortida—. 



 

 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 
 I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 

POU DE CA N'ANTIC 
c. de Can Antic, s/núm 

Prot.: A 
Ref. Cad.: - 
Clau: 125b  CENTRE URBÀ DE BINISSALEM   

 
 

 
 
 
2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques: 
 - Pou exempt. 
 - Basament original desaparegut. 
 - Coll de planta quadrada. 
 - Braç de corriola (desaparegut). 
 - Brocal del coll (amb tancament original desaparegut). 
 Constructives: 
 - Basament de pedra viva. 
 - Coll de quatre peces grans de pedra viva.  
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional. 
 - El coll té les motllures ressortint, una a la base i l'altra 
a la part superior. 
 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 conjunt tipològic i alhora conjunt amb 
tots els pous i cisternes de Binissalem (vegeu estudi tipològic). 
També amb el conjunt de Ca n'Antic (vegeu fitxes 125 i 125a). 
 B.- DINS L'EDIFICI: 
 
4.- JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 
 Canviar la tapa del brocal del coll per una reixa de ferro o de 
fusta. 
 
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: forma de la 
cisterna... 
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6.- OBSERVACIONS: 
 - Elements distorsionants: La tapadora del brocal és d'un 
material no adient. 



POU DE CA N'ANTIC 

 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 

c. de Can Antic, s/núm 
Prot.: A 

Ref. Cad.: - 
Clau: 125b  I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 

  CENTRE URBÀ DE BINISSALEM   
 
 

 
 
 
3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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c. de Can Antic, s/núm 
 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS Prot.: A 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL Ref. Cad.: - 

Clau: 125b  I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 
  CENTRE URBÀ DE BINISSALEM   
 
 

 
 
 
4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
 



POU DE CAN GELABERT 

 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 
 I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 

c. de Sant Sebastià, s/n 
Prot.: A 

Ref. Cad.: 6731801 
Clau: 126a 

  CENTRE URBÀ DE BINISSALEM   
 
 

 
 
 
1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 A tots els efectes vegeu fitxa núm. 126 de Can Gelabert. Passà 
a ser públic a partir de l'adquisició de Can Gelabert per part de 
l'Ajuntament l'any 1982. 
 
2.- AUTORIA: 
 
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 Adossat a l'edificació dels antics estables, avui convertits en 
biblioteca del nou centre cultural, es troba devora l'escala 
d'accés a aquesta. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Ajuntament de Binissalem. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Sobre un basament quadrangular de lloses, parcialment enrasat 
en el trespolat en pendent que l'envolta i adossat al mur, s'aixeca 
aquest coll de pou, de forma paral lelepipèdica i línies pures i 
sensa ornaments. La corriola, avui desapareguda, era sostinguda per 
una mènsula motllurada que encara sobresurt del mur. Tots els 
elements són de pedra viva. Està tancat per una tapadora de planxa 
de ferro amb un pany i rep aigua per una canal de zinc. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS: Tot el conjunt de Can Gelabert ha estat 
seriosament alterat. 
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: extracció d'aigua. 
 B.- ACTUAL: fora d'ús. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Element inclòs dins el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
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1983, segons R.D. 828/1983. 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 G. Ordines, 1996: fitxa núm. 8. 
 
11.- OBSERVACIONS: 
 Forma part del conjunt de Can Gelabert de la Portella, però per 
formar part de l'inventari realitzat per G. Ordinas i ser pou 
públic s'ha fet fitxa individualitzada. 



POU DE CAN GELABERT 
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c. de Sant Sebastià, s/n 
Prot.: A 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques:  
 - Pou adossat a paret. 
 - Basament de planta quadrangular. 
 - Coll de planta bàsicament quadrada. 
 - Mènsula que sostenia la corriola encastada a la paret. 
 - Boca tancada, actualment, amb tapadora de planxa de ferro. 
 Constructives: 
 - Basament de dues lloses de pedra viva. 
 - Coll de tres peces de pedra viva. 
 - Mènsula d'una peça de pedra viva. 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional. 
 - El basament és més ample que el coll. 
 - El coll és llis. 
 - La mènsula és motllurada. 
 
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 i alhora conjunt amb 
tots els pous i cisternes de Binissalem (vegeu estudi tipològic). 
 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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c. de Sant Sebastià, s/n 
 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS Prot.: A 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL Ref. Cad.: 6731801 

Clau: 126a  I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 
  CENTRE URBÀ DE BINISSALEM   
 
 

 
 
 
4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
 



ANTIC POU DE CAN JAM 

 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 
 I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 

c. del Sac, s/n 
Prot.: B 

Ref. Cad.: - 
Clau: 126b 

  CENTRE URBÀ DE BINISSALEM   
 
 

 
 
 
1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES:  
 Segon l'Inventari dels pous comuns de Mallorca, "sembla que 
aquest coll fou duit de l'estació d'on era originari, ja que 
procedia de la casa de Can Jam". 
Fou traslladat l'any 1982. 
 
2.- AUTORIA: 
 
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA:  
 Historicista. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 Situat en un jardí públic, del qual centra el seu principal 
accés a través d'unes escales i del qual constitueix un important 
element ornamental, malgrat la pèrdua de la seva funció originària. 
 
5.- PROPIETAT:  
 Ajuntament de Binissalem. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Sobre un basament octogonal s'aixeca un coll, també octogonal, 
flanquejat per pilars sostenint el travesser. Tots els elements són 
de pedra viva. El coll mostra motllures al seu peu i a l'ampit i 
petits boets delimitant cada una de les cares. La boca resta closa 
per una tapadora de ferro. Els pilars, de secció rectangular, 
s'aprimen a l'altura de l'ampit del coll. El travesser és concebut 
a mode d'entaulament classicista de major volum als seus extrems i 
presència de motius florals al seu fris. L'intradós format pel 
travesser i la part superior dels pilars mostra la forma d'un arc 
polilobulat deixant un petit carcanyol amb motius geomètrics en 
relleu. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS: a partir de la remodelació d'aquest espai 
públic, el pou apareix envoltat d'un empedrat de recent factura. 
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS: 
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: extracció d'aigua 
 B.- ACTUAL: fora d'us. Ornamental. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
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 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Element inclòs dins el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983 segons R. D. 828/1983. 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 G. Ordines, 1996. 
 
11.- OBSERVACIONS: 
 Situat en un espai públic, no està inclòs dins cap parcel la 
cadastral. Recordam que aquesta jardí era l'antic hort de Can 
Gelabert de la Portella, hort envoltat de paret capcimada amb 
esquena d'ase i avui malauradament desaparegut. 



ANTIC POU DE CAN JAM 

 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 
 I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 

c. del Sac, s/n 
Prot.: B 

Ref. Cad.: - 
Clau: 126b 

  CENTRE URBÀ DE BINISSALEM   
 
 

 
 
 
2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques: 
 - Pou exempt. 
 - Basament de planta octogonal més gran que la del coll. 
 - Coll de planta octogonal. 
 - Pòrtic de dues columnes rectangulars un poc encastades al 
coll, de més secció fins a l'altària del brocal i una llinda amb 
arc a l'intradós. 
 - Boca del brocal amb tapadora metàl lica. 
 - Corriola desapareguda. 
 Constructives: 
 - Basament de vuit lloses de pedra viva. 
 - Coll de peces grans de pedra viva. 
 - Pòrtic de tres peces de pedra viva. 
 Característiques estilístiques bàsiques: historicista. 
 - Basament de vuit lloses trapezoïdals, formant un octògon, més 
ampla que la base del coll. 
 - Coll amb base i capitell amb motllura ressortida. 
 - Pòrtic amb columnes de dues seccions i llinda formant un arc 
a l'intradós polilobulat i motius decoratius en relleu en el 
carcanyol. 
 - Boca del brocal amb una tapadora foradada, formant un dibuix. 
 
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 amb tots els pous i cisternes 
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. 
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 - amb les mateixes tècniques constructives. 
 - amb la mateixa dignitat d'execució. 
 - amb els estils del detalls constructius. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 



ANTIC POU DE CAN JAM 

 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 

c. del Sac, s/n 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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c. del Sac, s/n 
 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS Prot.: B 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL Ref. Cad.: - 

Clau: 126b  I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 
  CENTRE URBÀ DE BINISSALEM   
 
 

 
 
 
4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
 



CAN MARQUET 

 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 
 I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 

c. de Llorenç Moyà, núm. 7 
Prot.: A 

Ref. Cad.: 6731311 
Clau: 127 

  CENTRE URBÀ DE BINISSALEM   
 
 

 
 
 
1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 Probablement ja existia en el s. XVII, encara que 
estilísticament és obra de la segona meitat del s. XVIII. En el s. 
XVIII la casa era propietat dels Rosselló, notaris, i continuà en 
mans de la família fins a 1921, que fou venuda a Joan Mas Frau de 
Binissalem. 
 
2.- AUTORIA: 
  
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional. S. XVII-XIX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 Casa alineada situada al centre històric de Binissalem. 
Presenta una entrada auxiliar al c. del Reg, núm. 15. Situada molt 
propera de Can Gelabert de la Portella, Can Lluís Tiró i de 
l'església dels Agustins, tots edificis també catalogats. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Catalina Jaume Rosselló. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Conjunt format per casal, celler amb cups, antic corral 
envoltat de vàries dependències auxiliars i hort-jardí amb aljub. 
El casal, situat entre mitgeres, és de planta rectangular, de tres 
plantes, tres crugies i dos aiguavessos amb vessants cap al 
frontis. Organització dels elements: tots dintre d'una gran 
parcel la irregular que presenta una altra entrada per una portassa 
que s'obre al carrer del Reg; la casa és alineada al carrer i 
comunica pel darrera amb el celler i a la dreta de la part 
posterior hi ha l'antic corral amb vàries dependències; l'acabament 
de celler i corral marquen un camí que cap a l'esquerra es comunica 
amb el c. del Reg i tota la resta de la parcel la cap a la part 
posterior és hort. 
 Façanes: el frontis presenta els paredats de carreus de pedra 
amb la junta encastada i el ràfec és una cornisa motllurada de 
pedra amb canal de zinc i teulada. Les façanes de la part posterior 
són de pedra en verd amb cantoneres de pedra. Les façanes que donen 
al corral són enllestides de morter de calç. Obertures: presenten 
la distribució simètrica amb nombre de tres per planta; a la planta 
baixa, el portal principal allindanat amb llinda d'una sola peça i 
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una finestra a cada costat amb les brancalades d'una peça; a la 
planta noble, un balcó central amb volada de pedra i barana amb 
ferros entorsillats i ornats amb reganyols (s. XVIII) i una 
finestra balconera a cada costat amb brancalades de pedra i una 
faixa que les emmarca; al porxo de dalt hi ha tres finestrons amb 
esplandit cap a l'exterior i amb les brancalades de pedra. Les 
finestres de les dues primeres plantes mantenen la proporció 
mallorquina de rectangular en vertical.  
 Interiors: la distribució de la planta es correspon a la 
tipología C; presenta tres crugies, a la separació de les quals hi 
ha dos arcs d'ansa-paner de pedra viva amb els capitells 
motllurats, el posterior més petit. El trespol és de macolí 
encimentat i el sostrat és d'entrebigat corb a escaire del carrer. 
A esquerra i dreta de l'entrada hi ha dues cambres amb trespol de 
rajola hidràulica i rajola de pols, respectivament. De la tercera 
crugia arrenca una escala a la catalana amb graons de pedra 
bosellats i barana amb ferros del XVIII.  



CAN MARQUET 
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A la dreta hi ha la cuina que presenta part del trespol de lloses 
regulars de pedra viva i conserva un gerrer i escuradors de pedra 
viva. La cuina comunica amb el menjador, en el qual hi ha restes de 
l'arrencament d'un arc de pedra que antigament es corresponia amb 
el celler. Sota l'escala hi ha un portal allindanat amb brancals i 
llinda d'una sola peça de pedra, que s'obre cap al celler. De 
l'interior de la casa cal destacar el portam de nord molt noble i 
el mobiliari d'època. 
 Celler: de dues crugies amb un arc central molt poc rebaixat 
amb capitells motllurats i l'arrencament d'un altre tot de pedra, 
situats a escaire del carrer; el trespol és encimentat excepte un 
camí que comunica des de la casa cap als cups, que és empedrat de 
pedra viva; el portal que comunica amb els cups és de pedra amb 
estilització conopial a la llinda, que és d'una sola peça. Part de 
l'antic celler ha estat colonitzat amb una reforma contemporània. 
El celler presenta cinc cups de pedra que conserven les dents, el 
sostrat dels quals és d'uralita sostingut per columnes. 
 Corral: A la part posterior trobam l'antic corral amb un coll 
de cisterna al centre i envoltat de vàries dependències auxiliars a 
una de les quals hi ha un forn amb el cossi de la bugada. El 
trespol de l'antic corral és encimentat, excepte a la part on es 
troba la cisterna, que és de lloses de pedra. El passadís que 
comunica amb el carrer del Reg presenta una portassa d'ansa-paner i 
és de dues crugies amb separació de dos arcs d'ansa-paner, tots de 
marès. 
 Hort-jardí: hi ha un aljub de considerable grandària que 
presenta dos colls de cisterna i una pèrgola amb pilastres a sobre; 
a la part posterior de l'aljub hi ha un safareig rectangular. 
Destaca la presència d'una cova de Lourdes. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS: 
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar i producció vinícola. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt Historicoartístic, declaració de 2 de Març de 
1983 segons R. D. 828/1983. 
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10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 A. Pascual, 1997: 52-54, il l: 53. 
 
11.- OBSERVACIONS: 
 La present parcel la cadastral te entrada també pel c. del Reg, 
15 i la part superior del passadís que s'obre en el camí del Reg es 
correspon amb una altra parcel La cadastral. 
 Part del celler s'ha colonitzat amb una reforma contemporània 
originant un menjador. 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques: conjunt format per: 
 - Casal de planta rectangular, de tres crugies, de tres 
plantes, dos aiguavessos amb vessant cap al frontis i entre 
mitgeres. Escala a la tercera crugia (Tipologia C). 
 - Celler de planta quadrangular, de dues crugies, d'una planta 
i un aiguavés. Cinc cups davall el porxo. 
 - Corral al lateral posterior de la casa amb cisterna. 
 - Dependències auxiliars envoltant el corral. 
 - Hort-jardí, el qual conté aljub amb dos colls de cisterna i 
una pèrgola a sobre. Safareig darrera l'aljub. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Façana principal de carreus 
vists de pedra viva i els altres de pedra i terra amb enllestit de 
calç. Dos arcs en els murs intermedis. Bigues de fusta amb 
revoltons a escaire del carrer. Coberta de teula. 
 - Celler amb cups davall el porxo sostingut per columnes. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva. 
 - Hort-jardí amb pèrgola amb columnes de marès aterracades.  
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional s. XVII-XIX. 
 Frontis: 
 - Façana de composició austera, simètrica amb eixos verticals 
de les obertures. Paredat de carreus a la façana principal amb 
junta ressortida. 
 - El ràfec és una cornisa motllurada de pedra viva i teula 
volada. 
 - Balcó motllurat a l'eix del portal amb barana de ferro. 
 Obertures: brancalades emmarcades amb franja estreta aterracada 
de color clar. 
 Portals: 
 - Portal principal allindanat d'una sola peça i brancals de 
dues peces. 
 - Porta balconera amb brancals de dues peces. 
 Finestres: rectangulars en vertical, excepte els finestrons. 
 - A la planta baixa, finestres amb les brancalades d'una peça, 
lleugerament ressortides en talús del plànol de la façana. 
 - A la planta noble, finestres balconeres, amb brancals de dues 
peces i tot el conjunt lleugerament ressortit en talús del plànol 
de la façana. 
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 - A la planta porxo, finestrons quadrats amb esplandit cap a 
l'exterior. 
 Altres elements:  
 Interiors:  
 - Al casal, dos arcs d'ansa-paner de pedra viva amb fust d'una 
peça, capitells i base motllurats. Escala amb escalons de pedra 
viva amb bosell i arrambador de ferro. Trespol de la cuina amb 
lloses de pedra viva. 
 - Al celler, arc diafragma rebaixat amb capitells motllurats, 
tot de pedra viva. Portal als cups amb llinda d'una sola peça amb 
estilització conopial. Camí empedrat de la casa als cups. 
 - Hort-jardí, amb pèrgola sobre l'aljub amb pilastres 
octogonals i base quadrada. Dos colls de cisterna de planta 
quadrada i dues pilastres cada una. Safareig estret i allargat. 
Cova de Lourdes. 
 Altres elements: Gerrer i escuradors de pedra viva a la cuina. 
Forn i cossi de bugada en una dependència auxiliar. 



CAN MARQUET 
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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 tots els 
casals de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt tipològic amb els edificis que 
tenen celler. 
 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 
laterals i frontal, canals, forma de la cisterna, etc. 
  
6.- OBSERVACIONS: 
 - La distinta col locació dels carreus ens indica que 
inicialment tenia dues alçàries i que posteriorment s'ampliaren les 
finestres del segon pis i es va pujar un tercer pis. 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana. 
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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 conjunt arquitectònic dels Agustins estava format per 
l'església, el convent i el celler. Les obres s'efectuaren 
aproximadament entre 1862 i 1878, essent el nou temple beneït el 22 
de maig de 1881. L'església era inicialment més reduïda que 
l'actual, constava únicament de creuer i dues capelles a cada 
lateral. L'any 1916 es va ampliar l'oratori amb tres capelles més. 
Amb el temps, els Germans Agustins posseïren una gran extensió de 
terra i una important indústria vinícola, fins que el 1952 es va 
extingir la congregació. La major part dels seus béns passaren al 
bisbat i aquest en féu donació a les religioses `Carmelites 
Descalces de Santa Teresa de Jesús' que hi habitaren des de 1961 
fins al 1995, quan el petit grup de religioses fou traslladat a 
altres convents de l'ordre. 
 
2.- AUTORIA: 
 El relleu de la façana principal és obra de l'escultor Tomàs 
Vila i la pintura que presideix l'altar major fou realitzada per 
Ricardo Anckerman. 
 
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura neogòtica. S. XIX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 Església situada en un escaire del carrer, essent una important 
fita visual des del carrer de Llorenç Moyà, a prop de la casa 
catalogada de Can Marquet, a través del carrer d'Andreu Villalonga, 
fundador de la congregació dels Germans Agustins. D'altra banda, 
s'obre a l'antic camí del Reg, el qual junt amb els carrers abans 
esmentats, començà a urbanitzar-se a final del segle passat. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Bisbat de Mallorca. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Església de nau única amb capelles laterals, capcimada a 
l'exterior per coberta de teulada amb vessants cap als capcers, 
exceptuant la zona de la mitja taronja de la cúpula, revestida per 
motius geomètrics i coronada per un llanternó. 
 Façanes: la façana principal del temple presenta el sòcol de 
pedra viva, paredat folrat de lloses irregulars de pedra viva i 
cantonades de carreus de pedra viva enqueixalats. Obertures: portal 
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principal apuntat, de gust neogòtic, amb el sòcol ressortit i 
motllurat de pedra viva i les brancalades de marès amb capitells 
motllurats i ornats amb tres estilitzats pinacles; a l'interior del 
timpà s'ubica un relleu amb el tema de la Transfiguració del 
Senyor; el terç superior de frontis presenta tres rosasses, una de 
central de major diàmetre i situada a major alçària. El ràfec és 
una cornisa motllurada capcimada per ampit de terrat amb barana 
calada. 
 Interiors: planta de nau única, amb capelles laterals i coberta 
de volta de canó, excepte el creuer cobert per una cúpula sobre 
petxines. El darrer tram té sostrat de coberta plana amb casetons 
de fusta, sobre el qual descansa el cor. Les capelles laterals 
presenten arc rodó i estan separades per pilastres estriades amb el 
sòcol ressortit i capitells motllurats, sobre les quals descansa 
una ampla cornisa motllurada que recorre tot el temple. L'altar 
està presidit per una gran pintura amb la temàtica de la 
Transfiguració del Senyor i, a ambdós costats, se situen unes 
petites tribunes amb baranes calades. 
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7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: església. 
 B.- ACTUAL: església. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal.lacions a les condicions 
historicoambiental dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983 segons R. D. 828/1983. 
  
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
  G. Martí, 1985: 57, 58, 59, 60, il. 40; A. Pascual, 1997: 38; 
M. Coll (Catàleg exposició, 1999). 
 
11.- OBSERVACIONS: 
 Vora la zona exterior de la cúpula s'observa una antiga 
espadanya, resta de la inicial església. 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques:  
 - Església de nau única amb capelles laterals, cúpula sobre el 
creuer i cos sobre el primer tram d'entrada. 
 Constructives: 
 - Murs de pedra viva i marès. Nau central i capelles amb 
coberta de volta de canó. Pilastres adossades al mur que sostenen 
arcs de reforçament sota la volta. 
 - Cúpula nervada damunt petxines amb llanterna superior. 
 - Coberta de teula a dues aigües, excepte a la cúpula.  
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
neogòtica, s. XIX. 
 Frontis: 
 - Façana principal de lloses irregulars de pedra viva amb 
cantonada de carreus enqueixalats de pedra viva, tot rematat per 
una barana davant el frontó capcer de la coberta. Sòcol de pedra 
viva. 
 Obertures: 
 - Tres rossasses, la central a més alçària i més gran. 
 Portals: 
 - Portal neogòtic amb pinacles i timpà amb relleu temàtic. 
 Interiors: 
 - Arcs d'encontre i pilastres nervades amb capitells 
motllurats. 
 - Sòcol ressaltat i motllurat de pedra viva. 
 - Cornisa motllurada que envolta tot el perímetre. 
 - Tribunes laterals amb baranes calades. 
 - Artesonat de casetons sota el cor. 
  
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 en 
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 
laterals i frontals, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana. 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
 
 



 

 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 
 I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 

c. de la Portella, núm. 6 
Prot.: B 

Ref. Cad.: 6730924 
Clau: 129 

  CENTRE URBÀ DE BINISSALEM   
 
 

 
 
 
1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES:  
 Casa que comparteix illeta amb Can Llorenç, amb frontis al 
carrer del Pou Bo i de la qual, probablement, era una dependència 
que posteriorment passaria a ser propietat de la família Gelabert 
de la Portella. A l'Apeo de 1818 Can Llorenç formava part del 
patrimoni dels Gelabert i tal propietat és consignada a l'inventari 
de Antoni Gelabert de la Portella i Penya com a situada darrera de 
les cases majors. 
 
2.- AUTORIA: 
 
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA:  
 Arquitectura tradicional, s. XVII-XIX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 Està situada en un barri tradicional de Binissalem i a redòs 
del que foren dues grans cases com Can Gelabert de la Portella i 
Can Llorenç. Junt amb l'assenyalada amb el núm. 8, i amb la qual 
comparteix nombroses característiques, constitueix un exemple de 
l'arquitectura popular de la seva època. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Josep Miró Pastor. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Casa i corral. La casa situada entre mitgeres té planta 
rectangular, tres crugies i dos aiguavessos, l'anterior cobrint una 
crugia i el posterior dues, i planta baixa i pis. 
 Façana: de carreus vists de pedra viva per filades que minven 
amb l'altària, amb junta plena, capcimada per cornisa i volada de 
caps de teula girada i voltada. Obertures: a la planta baixa trobam 
portal allindanat amb elements de pedra viva:  brancals de dues 
peces amb caire bisellat sostenen una llinda també amb caire 
bisellat i mòssa conopial. Llindar xapat i portes de posts 
carejades. Al pis, finestra amb elements de pedra viva d'una peça 
cadascun amb l'ampit motllurat, tancada amb portelló. 
 Interiors: dos arcs d'ansa-paner geminats, sobre capitells 
motllurats i pilastres rectangulars amb caires bisellats, separen 
les dues primeres crugies. La volada de l'arc situat a l'esquerra 
és compartida amb la casa veïna i el situat a la dreta és cec. 
  
7.- INTERVENCIONS: 
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 A.- GENERALITATS: 
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS: 
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: magatzem. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983 segons R. D. 828/1983. 
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10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 A. Pascual, 1997: 49. 
 
11.- OBSERVACIONS:  
 El ressortit de les juntes de la façana s'ha perdut a la part 
inferior. 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques: 
 - Casa de planta rectangular, de tres crugies, dues plantes, 
dos aiguavessos amb vessant cap al frontis i entre mitgeres. 
 - Corral a la part posterior. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Façana de pedra viva vista. 
Mur central amb dos arcs d'ansa-paner geminats de pedra viva. 
Coberta de teula.  
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, s. XVII-XIX. 
 Frontis: 
 - Façana: de composició austera, amb eixos verticals de les 
obertures. Paredat de carreus vists de pedra viva, amb junta plena. 
 - Ràfec: cornisa senzilla amb filada de caps de teula girades i 
teula volada 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal allindanat amb llinda amb mòssa 
d'estilització gòtica, brancals de dues peces, tot de pedra viva. 
 Finestres: rectangulars en vertical. 
 - Finestra rectangular en vertical amb llinda i brancals d'una 
peça i ampit motllurat de modilló (variant A), tot d'una peça. 
 Interiors: 
 - Arcs intermedis d'ansa-paner geminats amb capitells 
motllurats, pilastres rectangulars amb caires bisellats, tot 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 amb la casa 
contigua, assenyalada amb el núm. 8; també forma conjunt tipològic 
amb totes las cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus 
(vegeu estudi tipològic); així mateix forma conjunt ambiental amb 
la resta d'edificis catalogats del mateix entorn. 
 B.- DINS L'EDIFICI: 
 
4.- JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 
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 A l'exterior, adobar la baixant. 
 A l'interior, obrir l'arc geminat cec. 
 
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 
frontal, canals, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana. 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
 



 

 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 
 I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 

c. de la Portella, núm. 8 
Prot.: B 

Ref. Cad.: 6730923 
Clau: 130 

  CENTRE URBÀ DE BINISSALEM   
 
 

 
 
 
1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES:  
 Casa que comparteix illeta amb Can Llorenç, amb el frontis al 
carrer del Pou Bo i de la qual, probablement, era una dependència 
que posteriorment passaria a ser propietat de la família Gelabert 
de la Portella. A l'Apeo de 1818 Can Llorenç formava part del 
patrimoni dels Gelabert i tal propietat és consignada a l'inventari 
de Antoni Gelabert de la Portella i Penya com a situada darrera de 
les cases majors. 
 
2.- AUTORIA: 
 
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA:  
 Arquitectura tradicional, s. XVII-XIX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 Està situada en un barri tradicional de Binissalem i a redòs 
del que foren dues grans cases com Can Gelabert de la Portella i 
Can Llorenç. Junt amb l'assenyalada amb el núm. 6, i amb la qual 
comparteix nombroses característiques, constitueix un exemple de 
l'arquitectura popular de la seva època. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Josep Miró Pastor. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Casa i dos corrals, el més interior de forma rectangular amb 
els costats majors paral lels al carrer. La casa situada entre 
mitgeres i de planta rectangular, té tres crugies i dos 
aiguavessos, l'anterior cobrint una crugia i el posterior dues, i 
planta baixa i pis. 
 Façana: de carreus vists de pedra viva per filades, amb junta 
plena, que minven amb l'altària, capcimada per cornisa i volada de 
caps de teula. Obertures: a la planta baixa trobam portal i 
finestra. El portal és allindanat amb elements de pedra viva: 
brancals de dues peces amb caire bisellat sostenen una llinda. 
Llindar xapat i portes de posts carejades. La finestra té un marc 
d'arenat ressortit. Al pis, finestra tancada amb portelló. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS: 
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS: 
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8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: magatzem. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983 segons R. D. 828/1983. 
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10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 A. Pascual, 1997: 49. 
 
11.- OBSERVACIONS:   
 El ressortit de les juntes de la façana s'ha perdut a la part 
inferior. 
 Aquesta fitxa contempla la protecció de la façana exterior que 
forma conjunta amb altres del mateix carrer. Els interiors i els 
corrals no han estat visitats. 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques:  
 - Casa de planta rectangular de tres crugies, dues plantes,dos 
aiguavessos amb vessant cap al frontis. Entre mitgeres. 
 - Dos corrals, ara patis, un darrera la casa i l'altre que 
comença al final del primer i és paral lel al carrer. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Façana de carreus vists de 
pedra viva. 
 - Coberta de teula. 
 - Obertura emmarcada per pedra viva. 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, s. XVII-XIX. 
 Frontis: 
 - Façana de composició austera, asimètrica i sense eixos 
verticals de les obertures. Paredat de carreus vists de pedra viva 
amb junta plena. 
 - Ràfec: cornisa senzilla amb filada de caps de teula girada i 
teula volada. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal allindanat amb llinda d'una peça, 
brancalades de dues peces, tot de pedra viva. 
 Finestres: 
 - Inicialment, potser sense finestres. 
 Altres elements: 
 - Anella de ferro a la façana. 
 
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 
contigua, assenyalada amb el núm.6; també forma conjunt tipològic 
amb totes las cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus 
(vegeu estudi tipològic); així mateix forma conjunt ambiental amb 
la resta d'edificis catlogats del mateix entorn. 
 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 
del frontis, canals. 
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6.- OBSERVACIONS: 
  - Dues finestres, segurament obertes amb posterioritat al 
portal, una a la planta baixa i l'altra al pis, remarcades amb un 
arenat a la llinda i els brancals, i sense ampits.  
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa per 
enmig de la façana. 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
 



CAN XISCOS 
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 
2.- AUTORIA: 
 
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional, principi s. XX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 El carrer del Sol és una via que comunica el carrer del Pou Bo 
amb el carrer del Conquistador. És un carrer on s'alineen 
habitatges familiars de dues plantes, els primers dels quals es 
començaren a bastir a final del XIX, si bé la majoria són de les 
primeres dècades del segle XX com aquesta casa, la núm. 16 i la 
núm. 18, també anomenades Can Xiscos per ésser de la mateixa 
família, Can Miquel Paixit, Can Miquel Xuia, Can Francesc Xuia, Can 
Truita, Cas Boter, Can Magdau i Ca ses Roques, totes catalogades. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Antònia Morro Pol. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Casa i corral a la part posterior. La casa és alineada al 
carrer i situada entre mitgeres, de planta rectangular, de dues 
crugies més dues altres crugies de construcció posterior, de dues 
plantes i de dos aiguavessos amb vessant cap al frontis. 
 Façanes: presenta els paredats de pedra i terra i el ràfec és 
de llivanya de marès, canal de zinc i teulada. Obertures: presenten 
la distribució simètrica; a la planta baixa, el portal és escarser 
amb brancalades de pedra, és nou ja que conserva en els paredats 
l'antic arc de marès també escarser, i les dues finestres amb les 
brancalades de pedra viva d'una sola peça i l'ampit poc ressortit, 
sense motllurar; al pis, una finestra balconera i dues finestres 
totes amb brancalades enllestides de ciment i llindar i ampits 
ressortits de marès sense motllurar. Totes les finestres presenten 
la proporció mallorquina rectangular en vertical. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
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 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població en el cas que fos 
declarat el present immoble Bé d'Interès Cultural o formàs part 
declarada d'una Àrea Historicoambiental. 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
11.- OBSERVACIONS: 
 Aquesta fitxa contempla la protecció de la façana exterior que 
forma conjunt amb altres de semblants del mateix carrer. Els 
interiors no s'han visitat. 
 El nom de la propietària 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 de planta quadrangular, de dues crugies més dues altres 
crugies de construcció posterior, dues plantes i dos aiguavessos 
amb vessant cap al frontis. Entre mitgeres. 
 - Corral a la part posterior. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra i coberta de teula. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva.  
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, s. XX. 
 Frontis: 
 - Façana: de paredats de pedra i terra. Composició austera, 
simètrica amb eixos verticals. 
 - El ràfec és una cornisa de llivanya de marès i teula volada. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal escarser amb arc i brancals de pedra. 
 Finestres: rectangulars en vertical. 
 - A la planta baixa, finestres amb brancalades d'una sola peça 
i l'ampit de pedra viva ressortit i sense motllurar (variant D). 
 - A la planta pis, finestra balconera i finestres, totes amb 
brancalades enllestides de ciment i els ampits de marès, poc 
ressortits i sense motllurar (variant D). 
 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: aquest edifici forma un conjunt tipològic amb 
totes les cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu 
estudi tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer, (els núm. 14 al 32, filera 
de deu cases del s. XX). 
 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 
laterals i frontals, canals, etc. 
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6.- OBSERVACIONS: 
 - El portal és nou, més petit que l'original, però en conserva 
les característiques tipològiques. 
 - El tipus de llinda de la finestra de la planta baixa unit al 
tipus del paredat de la façana podria explicar-se pel fet d'ésser 
preparada per ésser aterracada. 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana. 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
 
 



CAN XISCOS 

 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 
 I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 

c. del Sol, núm. 16 
Prot.: protecció ambiental 

Ref. Cad.: 6729109 
Clau: 132 

  CENTRE URBÀ DE BINISSALEM   
 
 

 
 
 
1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 
2.- AUTORIA: 
 
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional, s. XX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 El carrer del Sol és una via que comunica el carrer del Pou Bo 
amb el carrer del Conquistador; és un carrer on s'alineen 
bàsicament habitatges familiars tradicionals de dues plantes, els 
primers dels quals es començaren a construir a final del XIX, si bé 
la majoria són de les primeres dècades del segle XX, com aquesta 
casa, la núm. 14 i la núm. 18 també anomenades Can Xiscos per ésser 
de la mateixa família, Can Miquel Paixit, Can Miquel Xuia, Can 
Francesc Xuia, Can Truita, Cas Boter, Can Magdau i Ca ses Roques, 
totes catalogades. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Miquel Pol Sans. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Casa i corral a la part posterior, tot dintre d'una parcel la 
molt estreta de frontis i allargada. La casa és alineada al carrer 
i situada entre mitgeres, de planta rectangular, de dues crugies 
més una altra de construcció posterior, de dues plantes, d'un petit 
sostre i de dos aiguavessos amb vessant cap al frontis. 
 Façanes: presenta els paredats de pedra i terra i el ràfec és 
de llivanya de marès, canal de zinc i teulada. Obertures: a la 
planta baixa, el portal és escarser amb arc de marès i brancals de 
pedra de dues peces; al pis, una finestra amb brancalades de marès 
i l'ampit ressortit sense motllurar, tots d'una peça; al petit 
porxo, un finestró quadrat amb les brancalades enrasades de marès 
d'una peça. Totes les finestres presenten la proporció mallorquina 
rectangular en vertical. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
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 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població en el cas que fos 
declarat el present immoble Bé d'Interès Cultural o formàs part 
declarada d'una Àrea Historicoambiental. 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
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11.- OBSERVACIONS: 
 Aquesta casa abans formava una unitat amb la casa veïna núm. 18 
del c. del Sol, també catalogada amb fitxa clau núm. 133. Fa uns 
anys es va dividir originant dos habitatges. 
 Aquesta fitxa contempla la protecció de la façana exterior que 
forma conjunt amb altres de semblants del mateix carrer.  
 Els interiors no s'han visitat. 
 El nom del 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 de planta rectangular en profunditat, de dues crugies 
més una altra crugia de construcció posterior, de dues plantes i 
dos aiguavessos amb vessant cap al frontis. Entre mitgeres. 
 - Corral a la part posterior. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra i coberta de teula.  
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, s. XX. 
 Frontis: 
 - Façana: composició austera, simètrica amb eixos verticals. 
Paredats de pedra i terra. 
 - El ràfec és una cornisa de llivanya de marès i teula volada. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal geminat amb el de la casa veïnada amb arc escarser de 
marès i brancals de pedra de dues peces. 
 Finestres: rectangulars en vertical, excepte els finestrons. 
 - A la planta pis, finestra amb brancals i ampit poc ressortit 
de marès sense motllurar (variant D).  
 - al porxo: finestró quadrat amb brancalades de marès d'una 
peça (variant C).  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: aquest edifici forma un conjunt tipològic amb 
totes les cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu 
estudi tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer, (els núm. 14 al 32, filera 
de deu cases del s. XX). 
 B.- DINS L'EDIFICI:  
 
4.- JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 
 Si es compleix tot l'anterior, no cal. 
 
5.- CONDICIONS DE DIGNITAT A L'EXECUCIÓ: 
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 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 
laterals i frontal, canals, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - Forma un portal geminat amb la casa veïna, c. del Sol, núm. 
18. Veure punt 1.- IDENTIFICACIÓ, apartat 11.- Observacions. 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana. 
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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 tradicional, s. XX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 El carrer del Sol és una via que comunica el carrer del Pou Bo 
amb el carrer del Conquistador; és un carrer on s'alineen 
habitatges familiars de dues plantes, els primers dels quals es 
començaren a bastir a final del XIX; si bé la majoria són de les 
primeres dècades del present segle com aquesta casa, la núm. 14 i 
la núm. 16 també anomenades Can Xiscos per ésser de la mateixa 
família, Can Miquel Paixit, Can Miquel Xuia, Can Francesc Xuia, Can 
Truita, Cas Boter, Can Magdau i Ca ses Roques, totes catalogades. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Joan Arrom Torrens. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Conjunt format per casa i corral a la part posterior, tot 
dintre d'una parcel la molt estreta de frontis i allargada. La casa 
és alineada al carrer i situada entre mitgeres, de planta 
rectangular, de dues crugies més una altra de construcció 
posterior, de dues plantes, d'un petit sostre i de dos aiguavessos 
amb vessant cap al frontis. 
 Façanes: presenta els paredats de pedra i terra i el ràfec és 
de llivanya de marès, canal de zinc i teulada. Obertures: a la 
planta baixa, el portal és escarser amb l'arc de marès i brancals 
de pedra de dues peces, i una finestra nova; al pis, una finestra 
amb brancalades de marès i ampit ressortit sense motllurar, tots 
d'una peça; al petit porxo, un finestró apaïsat amb les brancalades 
de marès enrasades. Totes les finestres presenten la proporció 
mallorquina rectangular en vertical. 
  
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
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 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població en el cas que fos 
declarat el present immoble Bé d'Interès Cultural o formàs part 
declarada d'una Àrea Historicoambiental. 
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10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
  
11.- OBSERVACIONS: 
 Aquesta casa abans formava una unitat amb la casa veïna núm. 16 
del c. del Sol, també catalogada amb fitxa clau núm. 132. Fa uns 
anys es va dividir originant dos habitatges 
 Aquesta fitxa contempla la protecció de la façana exterior que 
forma conjunt amb altres de semblants del mateix carrer.  
 Els interiors no s'han visitat. 
 El nom dels propietaris 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 de planta rectangular en profunditat, de dues crugies 
més una altra de construcció posterior, de dues plantes i dos 
aiguavessos amb vessant cap al frontis. Entre mitgeres. 
 - Corral a la part posterior. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra i coberta de teula. 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, s. XX. 
 Frontis: 
 - Façana: composició austera. Paredats de pedra i terra.  
 - El ràfec és una cornisa de llivanya de marès i teula volada. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal geminat amb el de la casa veïnada amb arc escarser de 
marès i brancals de pedra de dues peces. 
 Finestres: rectangulars en vertical, excepte els finestrons. 
 - A la planta pis, finestra amb brancalades d'una peça i ampit 
ressortit de marès sense motllurar (variant D).  
 - Al porxo: finestró apaïsat amb brancalades enrasades de marès 
d'una peça (variant C).  
 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: aquest edifici forma un conjunt tipològic amb 
totes les cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu 
estudi tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer, (els núm. 14 al 32, filera 
de deu cases del s. XX). 
 B.- DINS L'EDIFICI:  
 
4.- JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 
 Seria desitjable la modificació de les brancalades de la 
finestra de la planta baixa, fent-la d'acord amb la seva tipologia. 
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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 
laterals i frontal, canals, etc. 



CAN XISCOS 
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6.- OBSERVACIONS: 
 - Forma un portal geminat amb la casa veïna, c. del Sol, núm. 
16. Veure punt 1.- IDENTIFICACIÓ, apartat 11.- Observacions. 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana. A la planta baixa hi ha una finestra oberta 
recentment, amb brancalades no adequades a la seva tipologia per 
forma i mesures; no obstant això, té proporcions adequades. 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
 



CAN MIQUEL PAIXIT 

 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 
 I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 

c. del Sol, núm. 20 
Prot.: protecció ambiental 

Ref. Cad.: 6729107 
Clau: 134 

  CENTRE URBÀ DE BINISSALEM   
 
 

 
 
 
1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 
2.- AUTORIA: 
 
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional, s. XX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 El carrer del Sol és una via que comunica el carrer del Pou Bo 
amb el carrer del Conquistador; és un carrer on s'alineen 
habitatges familiars de dues plantes, els primers dels quals es 
començaren a construir a final del XIX; si bé la majoria són de les 
primeres dècades del segle XX com les núm. 14, 16 i 18 totes 
anomenades Can Xiscos per ésser de la mateixa família; Can Miquel 
Xuia, Can Francesc Xuia; Can Truita; Cas Boter; Can Magdau i Ca ses 
Roques, totes catalogades. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Joan Dols Bestard i un altre propietari. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Conjunt format per casa i corral a la part posterior. La casa 
és entre mitgeres, de planta quadrangular, de dues crugies més una 
altra de construcció posterior, de dues plantes i dos aiguavessos 
amb vessant cap al frontis. 
 Façanes: presenta els paredats de pedra i terra amb arrebossats 
de ciment a la planta baixa; el ràfec és de llivanya de marès, 
canal de zinc i teulada. Obertures: presenten la distribució 
simètrica, a la planta baixa, el portal és allindanat amb llinda de 
tres peces de pedra i dues finestres amb les brancalades 
enllestides de ciment i l'ampit de pedra ressortit sense motllurar, 
el portal i la finestra esquerra pareixen noves; al pis, una 
finestra balconera amb brancalades de marès i llindar de pedra molt 
estret, i dues finestres amb brancalades i ampit d'una peça, tot de 
marès, l'ampit ressortit i sense motllurar. Totes les finestres 
presenten la proporció mallorquina rectangular en vertical. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
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 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població en el cas que fos 
declarat el present immoble Bé d'Interès Cultural o formàs part 
declarada d'una Àrea Historicoambiental. 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
11.- OBSERVACIONS: 
 Aquesta fitxa contempla la protecció de la façana exterior que 
forma conjunt amb altres de semblants del mateix carrer. Els 
interiors no s'han visitat. 
 El nom dels propietaris 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 de planta quadrangular, de dues crugies més una altra de 
construcció posterior, de dues plantes i dos aiguavessos amb 
vessant cap al frontis. Entre mitgeres. 
 - Corral a la part posterior. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra i coberta de teula. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva i marès.  
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, s. XX. 
 Frontis: 
 - Façana: composició austera, simètrica amb eixos verticals. 
Paredats de pedra en verd. 
 - El ràfec és una cornisa de llivanya de marès i teula volada.  
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal allindanat amb llinda de tres peces amb brancalades de 
dues peces sobre ampit ressortit de pedra. 
 Finestres: rectangulars en vertical. 
 - A la planta baixa, finestres amb llinda i brancals d'una sola 
peça i l'ampit de pedra, llis, ressortit, sense motllurar (variant 
D). 
 - A la planta pis, finestra balconera amb llinda i brancals de 
dues peces de marès. La resta de les finestres amb brancalades i 
ampits d'una peça, llisos, ressortits de marès sense motllurar 
(variant D). 
 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: aquest edifici forma un conjunt tipològic amb 
totes les cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu 
estudi tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer, (els núm. 14 al 32, filera 
de deu cases del s. XX). 
 B.- DINS L'EDIFICI:  
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4.- JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 
 Seria desitjable que tant les brancalades de la nova finestra 
com el rejuntat de les pedres que l'envolten s'adobàs d'acord amb 
la resta de la façana. 
 
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 
laterals i frontal, canals, etc. 
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6.- OBSERVACIONS: 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana. 
 - S'ha obert una nova finestra a la planta baixa; la proporció 
és bona malgrat que és més gran que l'altra de la mateixa planta; 
el material de llinda i brancals és de ciment i desdiu de la resta 
malgrat ser discret, en no estar construït d'acord amb la seva 
tipologia. 
 - El tractament del costat esquerre de la planta baixa amb el 
rejuntat de les pedres amb ciment distorsiona el conjunt. 
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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 tradicional, s. XX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 El carrer del Sol és una via que comunica el carrer del Pou Bo 
amb el carrer del Conquistador; és un carrer on s'alineen 
habitatges familiars de dues plantes, els primers dels quals es 
començaren a bastir a final del XIX; si bé la majoria són de les 
primeres dècades del segle XX, com les núm. 14, 16 i 18 totes 
anomenades Can Xiscos per ésser de la mateixa família, Can Miquel 
Paixit, Can Miquel Xuia, Can Truita, Cas Boter, Can Magdau i Ca ses 
Roques, totes catalogades. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Antònia Morro Pol. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Casa i corral a la part posterior. La casa és alineada al 
carrer i situada entre mitgeres, de planta quadrangular, de dues 
crugies més una altra de construcció posterior, de dues plantes i 
de dos aiguavessos amb vessant cap al frontis. 
 Façanes: presenta els paredats de pedra i terra i el ràfec és 
de llivanya de marès, canal de zinc i teulada. Obertures: presenten 
la distribució simètrica, a la planta baixa, el portal escarser amb 
arc d'una sola peça de pedra i brancalades de dues peces de pedra, 
i dues finestres amb les brancalades de marès i l'ampit de pedra 
viva, ressortit i sense motllurar; al pis, tres finestres 
balconeres noves amb romanalles dels antics brancals de marès, 
actualment són de ciment i de bloquets de formigó i llindar de 
pedra estreta. Totes les finestres presenten la proporció 
mallorquina rectangular en vertical.  
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
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 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població en el cas que fos 
declarat el present immoble Bé d'Interès Cultural o formàs part 
declarada d'una Àrea Historicoambiental. 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
11.- OBSERVACIONS: 
 Aquesta fitxa contempla la protecció de la façana exterior que 
forma conjunt amb altres de semblants del mateix carrer. Els 
interiors no s'han visitat. 
 El nom de la propietària 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 de planta quadrangular, de dues crugies més una altra de 
construcció posterior, de dues plantes i dos aiguavessos amb 
vessant cap al frontis. Entre mitgeres. 
 - Corral a la part posterior. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra i coberta de teula. 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, s. XX. 
 Frontis: 
 - Façana: composició austera, simètrica amb eixos verticals. 
Paredats de pedra i terra. 
 - El ràfec és una cornisa de llivanya de marès i teula volada. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal escarser amb arc d'una sola peça i brancals de dues 
peces de pedra viva. 
 Finestres: rectangulars en vertical. 
 - A la planta baixa, finestres amb les brancalades de marès i 
l'ampit de pedra viva d'una sola peça, ressortit, sense motllurar 
(variant D). 
 - A la planta pis, finestres balconeres (variant D). 
 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: aquest edifici forma un conjunt tipològic amb 
totes les cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu 
estudi tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer, (els núm. 14 al 32, filera 
de deu cases del s. XX). 
 B.- DINS L'EDIFICI:  
 
4.- JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 
 Modificació de les brancalades de la planta pis, per fer-les 
coherents amb la seva tipologia. 
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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 
laterals i frontal, canals, etc. 
 



CAN FRANCESC XUIA 

 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 

c. del Sol, núm. 22 
Prot.: protecció ambiental 

Ref. Cad.: 6729106 
Clau: 135  I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 

  CENTRE URBÀ DE BINISSALEM   
 
 

 
 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - Portal: l'element diferencial d'aquest tipus ve donat pel fet 
de tenir la llinda del portal en part polida (donant-li la forma 
d'arc escarser) i en part sense desbastar la resta del bloc de 
pedra, quedant una espècie de carcanyol estrany; això, unit al 
tipus del paredat de la façana podria explicar-se pel fet d'éstar 
preparada per ésser aterracada. 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana. 
Comptadors mal col loca i envoltats per ciment. Les finestres 
balconeres de la planta pis han estat modificades i presenten 
brancalades de materials no acordes amb la seva tipologia. 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
 



CAN FRANCESC XUIA 

 

Catàleg 2000 Realització   A.R.C.A. 

c. del Sol, núm. 22 
 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS Prot.: protecció ambiental 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL Ref. Cad.: 6729106 

Clau: 135  I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 
  CENTRE URBÀ DE BINISSALEM   
 
 

 
 
 
4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
 



CAN MIQUEL XUIA 

 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 
 I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 

c. del Sol, núm. 24 
Prot.: B 

Ref. Cad.: 6729105 
Clau: 136 

  CENTRE URBÀ DE BINISSALEM   
 
 

 
 
 
1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 
2.- AUTORIA: 
 
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional, s. XX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 El carrer del Sol és una via que comunica el carrer del Pou Bo 
amb el carrer del Conquistador; és un carrer on s'alineen 
habitatges familiars de dues plantes, els primers dels quals es 
començaren a bastir a final del XIX; si bé la majoria són de les 
primeres dècades del present segle com les núm. 14, 16 i 18 totes 
anomenades Can Xiscos per ésser de la mateixa família, Can Miquel 
Paixit, Can Francesc Xuia, Can Truita, Cas Boter, Can Magdau i Ca 
ses Roques, totes catalogades. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Gabriel Fiol Quintana. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Casa i corral a la part posterior. La casa és alineada al 
carrer i situada entre mitgeres, de planta quadrangular, de dues 
crugies més una altra de construcció posterior, de dues plantes i 
de dos aiguavessos amb vessant cap al frontis. 
 Façanes: presenta els paredats de pedra i terra; el ràfec de 
llivanya de marès, canal de zinc i teulada. Obertures: presenten la 
distribució simètrica; a la planta baixa, portal escarser amb arc 
d'una sola peça de pedra i brancals de dues peces de pedra, i dues 
finestres amb les brancalades de marès i ampit de pedra viva d'una 
sola peça, ressortit sense motllurar; al pis, una finestra 
balconera central amb brancals de marès i llindar de pedra, 
ressortit i sense motllurar d'una peça i dues finestres totes amb 
brancalades i ampit ressortit sense motllurar de marès d'una peça. 
Totes les finestres presenten la proporció mallorquina rectangular 
en vertical. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
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 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població en el cas que fos 
declarat el present immoble Bé d'Interès Cultural o formàs part 
declarada d'una Àrea Historicoambiental. 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
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11.- OBSERVACIONS: 
 Aquesta fitxa contempla la protecció de la façana exterior que 
forma conjunt amb altres de semblants del mateix carrer.  
 Els interiors no s'han visitat. 
 El nom del propietari és el que figura a la fitxa cadastral. 
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 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 

c. del Sol, núm. 24 
Prot.: B 

Ref. Cad.: 6729105 
Clau: 136  I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 

  CENTRE URBÀ DE BINISSALEM   
 
 

 
 
 
2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques:  
 - Casa de planta quadrangular, de dues crugies més una altra de 
construcció posterior, de dues plantes i dos aiguavessos amb 
vessant cap al frontis. Entre mitgeres. 
 - Corral a la part posterior. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra i coberta de teula.  
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, s. XX. 
 Frontis: 
 - Façana: composició austera, simètrica amb eixos verticals. 
Paredats de pedra i terra. 
 - El ràfec és una cornisa de llivanya de marès i teula volada. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal escarser amb arc d'una sola peça amb els costats que 
no dibuixen l'arc, sense polir i brancals de dues peces, tot de 
pedra viva. 
 Finestres: rectangulars en vertical. 
 - A la planta baixa, finestres amb brancals i llinda de marès 
de dues peces i l'ampit de pedra viva ressortit i sense motllurar 
(variant D). 
 - A la planta pis, finestra balconera amb brancals i llinda de 
marès, l'ampit poc ressortit de pedra viva sense motllurar (variant 
D). Finestres amb brancalades de marès d'una sola peça i l'ampit 
poc ressortit i sense motllurar. 
 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: aquest edifici forma un conjunt tipològic amb 
totes les cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu 
estudi tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer, (els núm. 14 al 32, filera 
de deu cases del s. XX). 
 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 del detalls constructius: acabats de coberta 
laterals i frontal, canals, etc. 
 



CAN MIQUEL XUIA 
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6.- OBSERVACIONS: 
 - L'element diferencial d'aquest tipus ve donat pel fet de 
tenir la llinda del portal en part polida (donant-li la forma d'arc 
escarser),i en part sense desbastar la resta del bloc de pedra 
quedant una espècie de carcanyol estrany; això, unit al tipus del 
paredat de la façana podria explicar-se pel fet d'ésser preparada 
per ésser aterracada. 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana. 



CAN MIQUEL XUIA 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
 



CAN MIQUEL XUIA 

 

Catàleg 2000 Realització   A.R.C.A. 

c. del Sol, núm. 24 
 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS Prot.: B 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL Ref. Cad.: 6729105 

Clau: 136  I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 
  CENTRE URBÀ DE BINISSALEM   
 
 

 
 
 
4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 
2.- AUTORIA: 
 
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional, s. XX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 El carrer del Sol és una via que comunica el carrer del Pou Bo 
amb el carrer del Conquistador; és un carrer on s'alineen 
habitatges familiars de dues plantes, els primers dels quals es 
començaren a bastir a final del XIX; si bé la majoria són de les 
primeres dècades del segle XX, com aquesta casa, les núm. 14, 16 i 
18 totes anomenades Can Xiscos per ésser de la mateixa família, Can 
Miquel Paixit, Can Miquel Xuia, Can Francesc Xuia, Cas Boter, Can 
Magdau i Ca ses Roques, totes catalogades. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Antònia Rosselló Llabrés. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Casa i corral a la part posterior. La casa és alineada al 
carrer i situada entre mitgeres, de planta quadrangular, de dues 
crugies més una altra de construcció posterior, de dues plantes i 
dos aiguavessos amb vessant cap al frontis. 
 Façanes: presenta els paredats de pedra i terra, el ràfec és de 
llivanya de marès, canal de zinc i teulada. Obertures: presenten la 
distribució simètrica, a la planta baixa, dos portals nous 
allindanats amb brancals de pedra, un dels quals és paredat i a 
sobre encara conserva les romanalles d'un antic arc escarser de 
marès de considerable grandària, i dues finestres amb les 
brancalades de pedra viva d'una sola peça i l'ampit ressortit sense 
motllurar; al pis, tres finestres amb brancalades de pedra viva i 
ampit ressortit sense motllurar, totes d'una peça. Totes les 
finestres presenten la proporció mallorquina rectangular en 
vertical.  
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
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 A.- ORIGINAL: habitage familiar. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població en el cas que fos 
declarat el present immoble Bé d'Interès Cultural o formàs part 
declarada d'una Àrea Historicoambiental. 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
11.- OBSERVACIONS: 
 Aquesta fitxa contempla la protecció de la façana exterior que 
forma conjunt amb altres de semblants del mateix carrer. Els 
interiors no s'han visitat. 
 El nom de la propietària és el que figura a la fitxa cadastral. 



CAN TRUITA 

 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 
 I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques: 
 - Casa de planta quadrangular, de dues plantes, de dues crugies 
més una altra de construcció posterior i dos aiguavessos amb 
vessant cap al frontis. Entre mitgeres. 
 - Corral a la part posterior. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra i coberta de teula.  
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, s. XX. 
 Frontis: 
 - Façana: composició austera, simètrica amb eixos verticals. 
Paredats de pedra i terra. 
 - El ràfec és una cornisa de llivanya de marès i teula volada. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - La tipologia antiga del portal conserva les romanalles d'un 
antic arc escarser de marès.  
 Finestres: rectangulars en vertical. 
 - A la planta baixa i pis, finestres amb brancalades, llinda i 
ampit de pedra viva d'una sola peça i l'ampit és ressortit i llis 
(variant D). 
 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: aquest edifici forma un conjunt tipològic amb 
totes les cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu 
estudi tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer, (els núm. 14 al 32, filera 
de deu cases del s. XX). 
 B.- DINS L'EDIFICI:  
 
4.- JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 
 Si es compleix tot l'anterior, no cal. 
 
5.- CONDICIONS DE DIGNITAT A L'EXECUCIÓ: 

 

Catàleg 2000 Realització   A.R.C.A. 



 

Catàleg 2000 Realització   A.R.C.A. 

 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 
laterals i frontal, canals, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - Dos portals gemirects rentangulars que modifiquen la versió 
de portal original. 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana.  
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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 tradicional, s. XX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 El carrer del Sol és una via que comunica el carrer del Pou Bo 
amb el carrer del Conquistador; és un carrer on s'alineen 
habitatges familiars de dues plantes, els primers dels quals es 
començaren a bastir a final del XIX, si bé la majoria són de les 
primeres dècades del segle XX, com aquesta casa, com les núm. 14, 
16 i 18 totes anomenades Can Xiscos per ésser de la mateixa 
família, Can Miquel Paixit, Can Miquel Xuia, Can Francesc Xuia, Can 
Truita, Can Magdau i Ca ses Roques, totes catalogades. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Joan Perelló Comas. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Casa i corral a la part posterior. La casa és entre mitgeres, 
de planta rectangular, de dues plantes, de dues crugies més una 
altra de construcció posterior i dos aiguavessos amb vessant cap al 
frontis. 
 Façanes: presenta els paredats de pedra i terra i el ràfec és 
de llivanya de marès, canal de zinc i teulada. Obertures: a la 
planta baixa, el portal és escarser amb brancals de pedra viva de 
dues peces i arc de marès d'una peça, i una finestra amb les 
brancalades enllestides de ciment i ampit de pedra ressortit, sense 
motllurar, d'una peça; al pis, dues finestres totes amb brancalades 
de marès d'una peça i ampit ressortit sense motllurar. Totes les 
finestres presenten la proporció mallorquina rectangular en 
vertical. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
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9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població en el cas que fos 
declarat el present immoble Bé d'Interès Cultural o formàs part 
declarada d'una Àrea Historicoambiental. 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
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11.- OBSERVACIONS: 
 Cas Boter abans formava una unitat amb la casa veïna Can 
Magdau, la núm. 30 del mateix carrer, també catalogada amb fitxa 
clau núm. 139. La casa primitiva, fa uns anys, es va dividir 
originant dos habitatges. 
 Aquesta fitxa contempla la protecció de la façana exterior que 
forma conjunt amb altres de semblants del mateix carrer.  
 Els interiors no s'han visitat. 
 El nom del 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 de planta rectangular en profunditat, de dues plantes, 
de dues crugies més una altra de construcció posterior i dos 
aiguavessos amb vessant cap al frontis. Entre mitgeres. 
 - Corral a la part posterior. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra i coberta de teula.  
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, s. XX. 
 Frontis: 
 - Façana: Composició austera, simètrica amb eixos verticals. 
Paredats de pedra i terra. 
 - El ràfec és una cornisa de llivanya de marès i teula volada. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal escarser amb brancals de dues peces de pedra viva i 
llinda de marès d'una peça. 
 Finestres: rectangulars en vertical. 
 - A la planta baixa, finestra amb brancalades de ciment i 
l'ampit un poc ressortit sense motllurar (variant D) de pedra viva. 
 - A la planta pis, finestres amb brancalades d'una peça de 
marès i ampit d'una peça 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: aquest edifici forma un conjunt tipològic amb 
totes les cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu 
estudi tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer, (els núm. 14 al 32, filera 
de deu cases del s. XX). 
 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 mesure 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 
laterals i frontals, canals, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - Veure punt 1.- IDENTIFICACIÓ, apartat 11.- Observacions. 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana. 



CAS BOTER 
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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 tradicional, s. XX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 El carrer del Sol és una via que comunica el carrer del Pou Bo 
amb el carrer del Conquistador; és un carrer on s'alineen 
habitatges familiars de dues plantes, els primers dels quals es 
començaren a bastir a final del XIX; si bé la majoria són de les 
primeres dècades del segle XX, com les núm. 14, 16 i 18 anomenades 
Can Xiscos per ésser de la mateixa família, Can Miquel Paixit, Can 
Miquel Xuia, Can Francesc Xuia, Can Truita, Cas Boter i Ca ses 
Roques, totes catalogades. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Antoni Pons Salom. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Casa i corral a la part posterior, tot inscrit dintre d'una 
parcel la molt estreta de frontis i allargada cap al darrera. La 
casa és entre mitgeres, de planta rectangular molt allargada, de 
dues crugies més una altra de construcció posterior, de dues 
plantes a les tres crugies i de dos aiguavessos amb vessant cap al 
frontis. 
 Façanes: presenta els paredats de pedra i terra, el ràfec és de 
llivanya de marès, canal de zinc i teulada. Obertures: a la planta 
baixa, un portal nou allindanat amb brancalades cimentades; al pis, 
una finestra amb les brancalades pintades de color blanc. La 
finestra presenta la proporció mallorquina rectangular en vertical. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
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 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població en el cas que fos 
declarat el present immoble Bé d'Interès Cultural o formàs part 
declarada d'una Àrea Historicoambiental. 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
11.- OBSERVACIONS: 
 Can Magdau abans formava part de la casa veïna Cas Boter, la 
núm. 28 del mateix carrer, també catalogada amb clau núm 138. La 
casa primitiva, fa uns anys, es va dividir originant dos habitages. 
 Aquesta fitxa contempla la protecció de la façana exterior que 
forma conjunt amb altres de semblants del mateix carrer. Els 
interiors no s'han visitat.  
 El nom del 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 de planta rectangular en profunditat, de dues crugies 
més una altra de construcció posterior, de dues plantes a les tres 
crugies i dos aiguavessos amb vessant cap al frontis i entre 
mitgeres. 
 - Corral a la part posterior. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra i coberta de teula.  
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, s. XX. 
 Frontis: 
 - Façana: composició austera, simètrica amb eixos verticals. 
Paredats de pedra i terra. 
 - El ràfec és una cornisa de llivanya i teula volada. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal allindanat amb brancalades cimentades. 
 Finestra: rectangular en vertical. 
 - A la planta pis, finestra amb brancalades pintades de color 
blanc. 
 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: aquest edifici forma un conjunt tipològic amb 
totes les cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu 
estudi tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer, (els núm. 14 al 32, filera 
de deu cases del s. XX). 
 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 
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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 
laterals i frontals, canals, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS:  
 - Veure punt 1.- IDENTIFICACIÓ, apartat 11.- Observacions. 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana. 
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Prot.: protecció ambiental 

Ref. Cad.: 6729102 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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  CENTRE URBÀ DE BINISSALEM   
 
 

 
 
 
4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 
2.- AUTORIA: 
  
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional, s. XX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 El carrer del Sol és una via que comunica el carrer del Pou Bo 
amb el carrer del Conquistador; és un carrer on s'alineen 
habitatges familiars de dues plantes, els primers dels quals es 
començaren a bastir a final del XIX; si bé la majoria són de les 
primeres dècades del segle XX, com la present casa, les núm. 14, 16 
i 18 anomenades Can Xiscos per ésser de la mateixa família, Can 
Miquel Paixit, Can Miquel Xuia, Can Francesc Xuia, Can Truita, Cas 
Boter i Can Magdau totes catalogades 
 
5.- PROPIETAT: 
 Margalida Pons Reus. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Casa i corral a la part posterior. La casa fa cap de cantó amb 
el c. de Joan Miró i presenta mitgera lateral dreta, és de planta 
rectangular, de tres crugies més una quarta crugia de construcció 
posterior, de dues plantes i de dos aiguavessos amb vessant cap al 
frontis. 
 Façanes: presenta els paredats de pedra i terra amb cantonera 
de pedra a l'esquerra, una de les pedres presenta una mòssa amb la 
data de 1909, aquesta i la resta —corresponents a la planta baixa— 
són corbes; el ràfec és de llivanya de marès, canal de zinc i 
teulada. Obertures: presenten la distribució simètrica; a la planta 
baixa, el portal és escarser amb l'arc de pedra d'una peça i les 
brancalades de dues peces, dues de les quals molt grosses, i dues 
finestres; al pis, tres finestres. Totes les finestres presenten 
brancalades i ampits de pedra d'una sola peça, els ampits són 
ressortits i sense motllurar. Les finestres presenten la proporció 
mallorquina rectangular en vertical. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 

 

Catàleg 2000 Realització   A.R.C.A. 



 

Catàleg 2000 Realització   A.R.C.A. 

8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població en el cas que fos 
declarat el present immoble Bé d'Interès Cultural o formàs part 
declarada d'una Àrea Historicoambiental. 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
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11.- OBSERVACIONS: 
 Aquesta fitxa contempla la protecció de la façana exterior que 
forma conjunt amb altres de semblants del mateix carrer.  
 Els interiors no s'han visitat. 
 El nom de la propietària 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 de planta quadrangular, de tres crugies més una quarta 
crugia de construcció posterior, dues plantes i de dos aiguavessos 
amb vessant cap al frontis. Fa cantonada. 
 - Corral a la part posterior. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra i marès en el capcer. 
Coberta de teula. 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, s. XX. 
 Frontis: 
 - Façana: de composició austera, simètrica amb eixos verticals. 
Paredats de pedra i terra vista. Cantonada de carreus vists de 
pedra viva amb junta plena. 
 - El ràfec és una cornisa de llivanya de marès i teula volada. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal escarser amb brancals de pedra viva de dues peces i 
arc d'una peça. 
 Finestres: rectangulars en vertical. 
 - A la planta baixa, amb brancalades i llinda d'una sola peça i 
ampit de pedra viva d'una sola peça, ressortit i sense motllurar 
(variant D). 
 - A la planta pis, finestres amb brancalades d'una peça i ampit 
ressortit sense motllurar (variant D). 
 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: aquest edifici forma un conjunt tipològic amb 
totes les cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu 
estudi tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer, (els núm. 14 al 32, filera 
de deu cases del s. XX). 
 B.- DINS L'EDIFICI:  
 
4.- JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 
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 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 
laterals i frontals, canals, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - El tipus de llinda del portal de la façana podria explicar-se 
pel fet d'ésser preparada per ésser aterracada. 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana. 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 Aquesta seria la casa pairal de la família Llorenç, de la mà 
major més antiga de Binissalem. Comptam amb documentació escrita de 
la seva existència des del s. XVI. Els Llorenç figuren al Cadastre 
de 1576 com una de les famílies amb més patrimoni i amb una casa 
que assoleix una estimació més alta. Al Cadastre de 1685 la casa ha 
perdut valor, però manté un patrimoni considerable. Al Vecindario 
de 1729-30 figura habitada per membres de la família Llorenç, i 
durant el segle XVIII es promouen diversos plets que afecten a la 
propietat. A l'Apeo de 1818 figura com a propietat dels Gelabert de 
la Portella. Les darreres notícies d'aquesta propietat són de 
mitjan segle XIX, quan sabem que fou venuda pels germans Gelabert 
Bañuelos quan aquesta família liquidà una bona part del seu 
patrimoni a Binissalem.  
 
2.- AUTORIA: 
 
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional, s. XVII-XVIII. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 El carrer del Pou Bo actualment va des del carrer Llorenç Moyà 
fins a la carretera. Pren el nom del pou que hi està situat. Fins 
al 1932 hi va haver en aquest carrer una creu de terme enfront del 
carrer Portella. Aquest any va esser tomada, però el 8 d'agost de 
1936 va esser reconstruïda i col locada a l'entrada del poble, a la 
bifurcació de camins de Biniagual i Biniali. Destaquen el carrer de 
la Pau, acabat en cul-de-sac i amb entrada per aquest carrer, el 
qual forma un petit barri anomenat vulgarment "La Barceloneta" i 
del qual no se sap exactament l'antiguitat. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Hereus de Josep Ferrer i Marcel. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Casa amb corral, alineada i entre mitgeres, de planta 
rectangular. Té planta baixa i pis, i coberta inclinada de teula 
cap a la façana.  
 Façana principal: té un enllestit d'aterracat a sobre de paret 
de pedra en verd i totes les obertures tenen brancalades de pedra 
viva. La proporció de massís és molt més gran que la de les 
obertures i aquestes es disposen de forma asimètrica. Aquests trets 
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conformen característiques tipològiques que demostren la seva 
antiguetat. Obertures: a la planta baixa, portal rodó amb 
carcanyols i brancalades de grans dimensions, finestra rectangular 
en vertical amb ampit ressortit i dos finestrons amb esplandit cap 
a l'exterior. Al pis, tres finestres rectangulars en vertical amb 
ampits motllurats. El ràfec està format per una cornisa, canal de 
zinc i filada de caps de teula. 
 Façana posterior: manté els trets de la façana principal pel 
que fa al predomini del massís sobre les poques i petites 
obertures. El paredat és de pedra en verd i s'hi obren portal 
allindanat, dos finestrons emmarcats amb pedres i un d'ells amb 
llinda de fusta. 
  
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS: 
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8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: actualment deshabitada. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població. Edifici inclòs en el 
perímetre del Conjunt historicoartístic, declaració de 2 de març de 
1983 segons R. D. 828/1983. 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 G. Martí, 1978: 78, 79.  A. Pascual, 1997: 46-49; il l. 48. 
 
11.- OBSERVACIONS: 
 Es troba en mal estat de conservació. Gran part de la teulada 
està esbucada. No ha estat possible accedir a l'interior per no 
haver pogut contactar amb el propietari actual, però s'ha constatat 
per fonts orals que conserva els elements i distribució originals, 
així com el celler i els cups. Es recomana que per a qualsevol 
tipus de projecte de rehabilitació, es realitzi una estudi previ 
per valorar els seus elements històrics. 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques: 
 - Casa de planta rectangular, dues plantes, un aiguavés amb 
vessant cap al frontis, entre mitgeres. 
 - Celler amb cups. 
 - Corral a la part posterior. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Façana de pedra viva i 
aterracat de calç. Coberta de teula. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva.  
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, s. XVII-XVIII. 
 Frontis: 
 - Façana: de composició austera, asimètrica, sense eixos 
verticals. Paredat de pedra en verd i aterracat.  
 - Façana posterior: paredat de pedra en verd. 
 - El ràfec és una cornisa senzilla i teula volada. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal: rodó amb carcanyols, brancalades de grans 
dimensions i d'una sola peça, dovellam que gradua l'amplària des de 
la clau a l'inici. 
 - Portal allindanat a la façana posterior. 
 Finestres: rectangulars en vertical (tret dels finestrons). 
 - A la planta baixa: 
  - Finestra amb la llinda i brancals enrasats, ampit llis 
ressortit (variant D). 
  - Finestrons amb esplandit cap a l'exterior. 
 - A la planta pis: 
  - Finestres amb llinda i brancals d'una sola peça i ampit 
motllurat (variant B). 
  - Finestrons emmarcats amb pedres i llinda de fusta en un 
d'ells, a la façana posterior. 
 Altres elements: s'evidencien possibles elements històrics 
(f.o.). 
 
2.- ELEMENTS A SALVAGUARDAR: 
 Tots els que li donen el seu valor tipològic i estilístic. 
 
3.- CONDICIONS D'UNITARIETAT: 
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 A.- AMB L'ENTORN: forma un conjunt tipològic amb totes las 
cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer, i a més, forma conjunt 
tipològic amb els edificis que tenen celler. 
 B.- DINS L'EDIFICI: tot el conjunt forma una unitat. 
 
4.- JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 
 Si es compleix tot l'anterior, no cal. 



CAN LLORENÇ 
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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, 
etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - Aterracat del frontis en mal estat. 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana. 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 Documentat ja el 1434. 
 
2.- AUTORIA: 
 
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura popular. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 Es troba al barri de Can Guillardó a la cruïlla del carrer del 
Sol i del carrer al qual dóna nom, en una zona molt antiga del 
poble. A prop d'altres cases catalogades com Can Llorenç o Ca 
n'Andreu des Molí, entre d'altres.  
 
5.- PROPIETAT: 
 Ajuntament de Binissalem. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 El pou: de forma circular de diàmetre molt variable, amb una 
profunditat de 13 m; els tres metres superiors són paredats, i la 
resta picats al terreny; el basament: de forma rectangular amb dues 
prominències al centre del lateral llarg, que corresponen a la 
localització dels pilars, amb unes dimensions de 160 x 250 cm i 20 
cm d'altària; el coll: de forma rectangular amb unes dimensions de 
120 x 145 cm i 80 cm d'altària, les peces del sistema constructiu 
són travades entre si amb gafes de ferro, el coll és cobert amb una 
reixa antiga tancada amb un pany; els pilars: de forma rectangular, 
formats per peces d'una lleugera grandària, neixen damunt el 
basament i es recolzen damunt el coll amb unes dimensions de 38 x 
57 cm i una altària de 200 cm; el travesser: una sola peça de 21 cm 
d'amplària amb un forat d'on penja una anella de ferro, a la part 
central s'eleva formant un petit arc que al centre té una fletxa de 
10 cm. Actualment no presenta corriola. El sistema constructiu de 
tot el conjunt és de pedra. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: abastiment d'aigua. 
 B.- ACTUAL: en desús. 
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9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població en el cas que fos 
declarat el present immoble Bé d'Interès Cultural o formàs part 
declarada d'una Àrea Historicoambiental. 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 G. Ordines, 1996: fitxa núm. 3. 
 
11.- OBSERVACIONS: 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques: 
 - Pou exempt. 
 - Basament de planta de creu. 
 - Coll de planta bàsicament quadrada. 
 - Pòrtic de columnes bàsicament quadrades que sostenen una 
llinda amb arc. 
 - Boca de brocal tapada amb reixa. 
 - Corriola (desapareguda). 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura popular. 
 - Basament de tres lloses de pedra viva. 
 - Coll amb dues motllures ressortides, a la base i a la part 
superior. 
 - Columnes semi-muntades sobre el coll. Llinda d'arc rebaixat. 
 - Reixa de graellat de ferro. 
 
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 la resta de 
pous que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi tipològic) i també 
forma un conjunt ambiental amb la resta d'edificis catalogats del 
mateix carrer. 
 B.- DINS L'EDIFICI:  
 
4.- JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 
 Restauració del tros de bras romput de la llosa central del 
basament. 
 
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: els acabats, les 
formes del pou, etc. 
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6.- OBSERVACIONS: 
 - Elements distorsionants: ha desaparegut un tros de la llosa 
central del basament. 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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c. del Pou Bo 
 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS Prot.: A 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL Ref. Cad.: - 

Clau: 142  I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 
  CENTRE URBÀ DE BINISSALEM   
 
 

 
 
 
4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 
2.- AUTORIA: 
 
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 Situada dins un dels nuclis antics del poble en un carrer, al 
qual dóna nom el Pou Bo, que és una de les sortides naturals del 
poble cap a la carretera de Palma a Inca. Al mateix carrer es 
troben altres cases catalogades com Ca na Margó, Ca na Gavetona i 
el conjunt del carrer de la Pau. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Pere Arbona Cirer. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Casa alineada al carrer amb mitgera lateral esquerra i fent cap 
de cantó amb el carrer de la Pau, és de planta rectangular, d'una 
crugia, de dues plantes i d'un aiguavés amb vessant cap al frontis. 
 Façanes: el frontis presenta els paredats de pedra i fang amb 
un enllestit de calç, excepte el sòcol que és de color gris; el 
ràfec és de llivanya de marès amb canal de zinc i teulada. 
Obertures: a la planta baixa, un portal allindanat amb brancals de 
pedra i una finestra a l'esquerra; al pis, una finestra damunt el 
portal amb l'ampit de pedra ressortit sense motllurar i dos 
finestrons amb totes les brancalades ressortides pintades de blanc. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: taller i magatzem. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població en el cas que fos 
declarat el present immoble Bé d'Interès Cultural o formàs part 
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declarada d'una Àrea Historicoambiental. 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
11.- OBSERVACIONS: 
 Aquesta fitxa contempla la protecció de la façana exterior que 
forma conjunt amb altres de semblants del mateix carrer. Els 
interiors no s'han visitat. 
 El nom del propietari és el que figura a la fitxa cadastral. 
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 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 
 I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 

c. del Pou Bo, núm. 25 
Prot.: B 

Ref. Cad.: 6729120 
Clau: 143 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques: 
 - Casa de planta rectangular, d'una crugia, de dues plantes i 
d'un aiguavés amb vessant cap al frontis. Fa cantonera. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra aterracada a la façana i coberta de 
teula. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva.  
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional. 
 Frontis: 
 - Façana: composició quasi simètrica amb eixos verticals de les 
obertures. Amb enorme proporció de massís respecte dels buits. 
Paredats de pedra en verd amb enllestit. Sòcol color gris. 
 - El ràfec és una cornisa de llivanya de marès i teula volada. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal allindanat amb llinda d'una peça i brancals de dues 
peces. 
 Finestres: rectangulars en vertical. 
 - A la planta baixa, finestra. 
 - A la planta pis, finestra amb ampit llis ressortit de pedra 
viva (variant D); finestrons amb llinda, brancalades i ampits 
llisos, estrets i pintats de blanc. 
 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: aquest edifici forma un conjunt tipològic amb 
totes les cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu 
estudi tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer.  B.- DINS L'EDIFICI:  
 
4.- JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 
 Si es compleix tot l'anterior, no cal. 
 
5.- CONDICIONS DE DIGNITAT A L'EXECUCIÓ: 
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 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 
laterals i frontal, canals, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana 
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 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 

c. del Pou Bo, núm. 25 
Prot.: B 

Ref. Cad.: 6729120 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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c. del Pou Bo, núm. 25 
 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS Prot.: B 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL Ref. Cad.: 6729120 

Clau: 143  I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 
  CENTRE URBÀ DE BINISSALEM   
 
 

 
 
 
4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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Ref. Cad.: 6729136 
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 
2.- AUTORIA: 
 
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional, s. XIX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 Situada dins un dels nuclis antics del poble en un carrer, al 
qual dóna nom el Pou Bo, que és una de les sortides naturals del 
poble cap a la carretera de Palma a Inca. Al mateix carrer es 
troben altres cases catalogades com Ca na Margó i el conjunt del 
carrer de la Pau. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Josep Llabrés Morey. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
  Casa i corral a la part posterior. La casa és de planta 
trapezoidal i alineada al carrer, amb mitgera lateral dreta i a 
l'esquerra un petit passadís, de dues crugies, dues plantes i dos 
aiguavessos —el posterior és recent� amb vessant cap al frontis. 
 Façanes: el frontis presenta els paredats de pedra i junta de 
fang amb petites pedres incrustades; a l'esquerra una cantonera de 
carreus de pedra; el ràfec és de llivanya de marès, teulada i canal 
de zinc. Obertures: presenten la distribució simètrica; a la planta 
baixa, el portal d'accés és escarser amb l'arc d'una sola peça i 
brancals de dues peces i dues finestres amb les brancalades d'una 
sola peça i l'ampit ressortit sense motllurar, totes les 
brancalades de la planta baixa són de pedra; al pis, tres finestres 
amb les brancalades de marès, d'una sola peça i els ampits 
ressortits sense motllurar. Totes les finestres presenten la 
proporció mallorquina rectangular en vertical. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familar. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
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9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població en el cas que fos 
declarat el present immoble Bé d'Interès Cultural o formàs part 
declarada d'una Àrea Historicoambiental. 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
11.- OBSERVACIONS: 
 Aquesta fitxa contempla la protecció de la façana exterior que 
forma conjunt amb altres de semblants del mateix carrer. Els 
interiors no s'han visitat. 
 El nom del propietari és el que figura a la fitxa cadastral. 
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 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 
 I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 

c. del Pou Bo, núm. 27 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques:  
 - Casa de planta trapezoidal, de dues crugies, de dues plantes 
i de dos aiguavessos (el segon és recent) amb vessant cap al 
frontis. Fa cantonada. 
 - Corral a la part posterior. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra, i coberta de teula. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva i marès  
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional s. XIX. 
 Frontis: 
 - Façana: composició simètrica amb eixos verticals de les 
obertures. Paredat de pedra i junta de fang amb petites pedres 
incrustade. Cantonada de carreus amb junta ampla. 
 - El ràfec és una cornisa de llivanya de marès i teula volada.  
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal allindanat amb llinda d'una peça amb forma d'arc 
escarser amb brancals de dues peces. 
 Finestres: rectangulars en vertical. 
 - A la planta baixa, finestres amb llinda i brancals d'una sola 
peça i l'ampit llis ressortit, (variant D) de pedra viva. 
 - A la planta pis, finestres amb llinda i brancals d'una peça i 
l'ampit llis ressortit (variant D) 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: aquest edifici forma un conjunt tipològic amb 
totes les cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu 
estudi tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer. 
 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 
laterals i frontals, canals, etc. 
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6.- OBSERVACIONS: 
 - Portal: l'element diferencial d'aquest tipus ve donat pel fet 
de tenir la llinda del portal en part polida (donant-li la forma 
d'arc escarser), en part sense desbastar la resta del bloc de 
pedra, quedant una espècie de carcanyol estrany; això, unit al 
tipus del paredat de la façana podria explicar-se pel fet d'ésser 
preparada per ésser aterracada. 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana. 
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c. del Pou Bo, núm. 27 
 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS Prot.: B 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL Ref. Cad.: 6729136 

Clau: 144  I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 
  CENTRE URBÀ DE BINISSALEM   
 
 

 
 
 
3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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c. del Pou Bo, núm. 27 
 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS Prot.: B 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL Ref. Cad.: 6729136 

Clau: 144  I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 
  CENTRE URBÀ DE BINISSALEM   
 
 

 
 
 
4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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Ref. Cad.: 6630108 
Clau: 145 

  CENTRE URBÀ DE BINISSALEM   
 
 

 
 
 
1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 
2.- AUTORIA: 
 
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura tradicional, s. XVII - XIX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 Situada dins un dels nuclis antics del poble en un carrer, al 
qual dóna nom el Pou Bo, que és una de les sortides naturals del 
poble cap a la carretera de Palma a Inca. Al mateix carrer es 
troben altres cases catalogades com Ca na Gavetona i el conjunt del 
carrer de la Pau. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Jaume Ferrer Vidal. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Casa i corral a la part posterior. La casa és aïllada i 
ressortida; el cos principal, de planta rectangular, és d'una 
crugia, de dues plantes i de dos aiguavessos amb vessant cap al 
frontis. 
 Façanes: el frontis presenta els paredats de carreuó de pedra 
amb junta plena de terra i petites pedres incrustades; així com 
cantoneres de grans carreus de pedra; el ràfec és una cornisa de 
llivanya de marès, teula volada i canal de zinc; el capcer esquerre 
presenta el primer aiguavés de paret en verd i el segon de carreus 
de marès. Obertures: a la planta baixa, un portal allindanat, amb 
la llinda d'una sola peça i brancals de dues peces, tots de pedra, 
i una finestra amb les brancalades d'una peça i ampit ressortit 
sense motllurar; al pis, dues finestres amb la mateixa configuració 
que la de baix. Totes les finestres presenten la proporció 
mallorquina rectangular en vertical. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar 
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9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població en el cas que fos 
declarat el present immoble Bé d'Interès Cultural o formàs part 
declarada d'una Àrea Historicoambiental. 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
11.- OBSERVACIONS: 
 Aquesta fitxa contempla la protecció de la façana exterior que 
forma conjunt amb altres de semblants del mateix carrer.  
 Els interiors no s'han visitat. 
 El nom del 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 de planta rectangular, d'una crugia, de dues plantes i 
dos aiguavessos amb vessant cap al frontis. Aïllada. 
 - Corral a la part posterior. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra. Façana de carreus vists de 
pedra i coberta de teula. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva. 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, s. XVII - XIX. 
 Frontis: 
 - Façana: paredat de carreus de pedra viva amb junta buidada. 
Composició austera, quasi simètrica. Cantonada de carreus. 
 - Façana lateral: paredat de pedra en verd al primer aiguavés. 
 - El ràfec és una cornisa de peces de marès i teula volada. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal allindanat amb llinda d'una peça i brancalades dues 
peces de pedra viva. 
 Finestres: rectangulars en vertical. 
 - A la planta baixa, finestra amb llinda i brancals d'una peça 
i ampit llis, ressortit de pedra viva (variant D). 
 - A la planta pis, finestres amb llindes i brancals d'una peça 
i ampit llis ressortit de pedra viva (variant D). 
 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: aquest edifici forma un conjunt tipològic amb 
totes les cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu 
estudi tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer. 
 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 
laterals i frontals, canals, etc. 
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6.- OBSERVACIONS: 
 - Elements distorsionants: el segon aiguavés de marès, afegit 
actualment, té la carenera més alta que l'antic i les obertures 
descentrades, per la qual cosa no és objecte de protecció. 
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c. del Pou Bo, núm. 48 
 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS Prot.: B 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL Ref. Cad.: 6630108 

Clau: 145  I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 
  CENTRE URBÀ DE BINISSALEM   
 
 

 
 
 
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, s. XVI-XVII. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 Situada en un antic carreró en ziga-zaga, un cul-de-sac, fent 
cap de cantó amb el carrer del Pou Bo i no molt lluny del pou —que 
dóna nom al carrer— la casa forma part d'un conjunt d'habitatges 
populars catalogats, molt antics i situats en el carrer de la Pau, 
com Ca n'Andreu del Molí i Can Birlo. Una mica més endins del 
carreró també es troba Can Petarrell, igualment catalogat. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Margalida Martí Abrines. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Casa és de planta rectangular, cap a la part posterior, d'una 
crugia, dues plantes i d'un sol aiguavés amb la coberta de teula 
àrab antiga que vessa cap a la façana del c. del Pou Bo. La casa és 
alineada amb mitgera lateral esquerra, de planta rectangular cap a 
la part posterior. 
 Façanes: la façana del c. de la Pau és de pedra i terra amb un 
enllestit de calç i presenta cantonera dreta de peces de pedra 
viva. Obertures: a la planta baixa, un petit portal allindanat amb 
la llinda d'una peça i brancals de diverses peces, tot de pedra; al 
pis, una finestra petita sense brancalades. La façana del c. del 
Pou Bo és de pedra i terra rotja sense aterracar, amb cantoneres de 
pedra viva a sengles costats; el ràfec és l'acabament de la pròpia 
coberta de teules i presenta una canal de zinc. Obertures: a la 
planta baixa, un finestró amb esplandit cap a l'exterior, sense 
brancalades; al pis, dues finestres; la de l'esquerra, més grossa, 
paredada, presenta brancalades d'una peça, llinda amb estilització 
conopial i ampit motllurat i ressortit, tot de pedra. Totes les 
finestres presenten la proporció mallorquina rectangular en 
vertical, a excepció del finestró. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
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8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: deshabitada. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població en el cas que fos 
declarat el present immoble Bé d'Interès Cultural o formàs part 
declarada d'una Àrea Historicoambiental. 
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10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
11.- OBSERVACIONS: 
 Cal fer constar que s'observen restes de mascares a la finestra 
del pis, probablement per un incendi.  
 Aquesta fitxa contempla la protecció de la façana exterior que 
forma conjunt amb altres de semblants del mateix carrer.  
 Els interiors no s'han visitat, cal destacar que aquests 
interiors podrien conservar qualque element tipològic interessant. 
 El nom de la propietària 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 de planta rectangular, d'una crugia, de dues plantes, 
amb un aiguavés amb vessant cap al frontis. Fa cantonada. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra a la façana del c. del Pou 
Bo i amb enllestit de calç al c. de la Pau. Coberta de teula. 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional, s. XVI-XVII. 
 Façanes: composició austera amb molta proporció de massís. 
Asimètriques amb eixos verticals a les obertures. 
 - Façana del c. del Pou Bo: paredat de pedra i terra roja.  
 - Façana del c. de la Pau: enllestit de calç de color blanc. 
 - El ràfec és una cornisa de teula volada. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal allindanat amb llinda d'una peça i brancalades de dues 
peces de pedra viva. 
 Façana c. del Pou Bo: 
 Finestres: rectangulars en vertical, a excepció del finestró. 
 - A la planta baixa, finestró quadrat amb esplandit cap a 
l'exterior, sense brancalades.  
 - A la planta pis, finestra amb llinda d'una peça amb 
estilització conopial, brancals d'una peça i ampit motllurat de 
modilló i ressortit de pedra viva (variant A). Finestra petita 
sense brancalades. 
 Façana del c. de la Pau: 
 - A la planta pis, finestra petita sense brancalades. 
 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 totes las 
cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer.  
 B.- DINS L'EDIFICI:  
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4.- JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 
 Adobar deteriorament de la façana. 
 
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 
laterals i frontals, canals, etc. 
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6.- OBSERVACIONS: 
 - L'interès d'aquesta casa rau fonamentalment en el fet de 
tenir una tipologia popular humil molt primitiva. 
 - El tipus del paredat de la façana del c. del Pou Bo podria 
explicar-se pel fet d'ésser preparada per ésser aterracada. 
 - Elements distorsionants: deteriorament de les façanes. 
Cablejat de servei que passa enmig de les façanes.  
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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, s. XVI-XIX.  
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 Situada en un antic carreró en ziga-zaga, un cul-de-sac, fent 
cap de cantó amb el carrer del Pou Bo i no molt lluny del pou —que 
dóna nom al carrer— la casa forma part d'un conjunt d'habitatges 
populars catalogats, molt antics i situats en el carrer de la Pau, 
com Ca na Bunyolina i Ca n'Andreu del Molí. Una mica més endins del 
carreró també es troba Can Petarrell, igualment catalogat. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Maria Rosselló Llabrés. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Casa i corral allargat a l'esquerra i per darrere de Ca 
n'Andreu des Molí. La casa alineada al carrer és de planta 
rectangular, d'una crugia, de dues plantes i d'un aiguavés amb 
vessant cap al frontis. 
 Façana: presenta un sòcol a la tirolesa amb un dibuix d'aspa, 
la resta del paredat és enllestit de calç. Obertures: totalment 
asimètriques; a la planta baixa, una portassa allindanada amb els 
brancals de pedra viva i la llinda d'una peça, un portalet 
allindanat amb dos graons, per accedir al pis, amb els brancals de 
marès i un finestró amb esplandit cap a l'exterior amb falses 
brancalades pintades de gris, que l'emmarquen; al pis, una petita 
finestra, damunt la portassa, amb els brancals pintats de color 
gris i petit ampit de marès llis i ressortit i una altra finestra 
�que manté la proporció mallorquina en vertical� amb brancals 
emmarcats amb una faixa de color gris i l'ampit de marès ressortit 
sense motllurar. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
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 B.- ACTUAL: habitatge familiar deshabitat. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població en el cas que fos 
declarat el present immoble Bé d'Interès Cultural o formàs part 
declarada d'una Àrea Historicoambiental. 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
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11.- OBSERVACIONS:  
 La part esquerra, a la qual s'accedeix pel portalet �damunt el 
qual hi havia hagut una retolació numèrica� pareix ésser, avui, un 
petit habitatge independent de la resta.  
 Aquesta fitxa contempla la protecció de la façana exterior que 
forma conjunt amb altres de semblants del mateix carrer.  
 Els interiors no s'han visitat, cal destacar que aquests 
interiors podrien conservar qualque element tipològic interessant. 
 El nom de la propietària 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 de planta quadrangular, d'una crugia, de dues plantes i 
un aiguavés amb vessant cap al frontis. Entre mitgeres. 
 - Corral a la part posterior. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra amb enllestit de calç la 
façana i coberta de teula. 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura popular, 
s. XVI-XIX. 
 Frontis: 
 - Façana: composició austera, asimètrica, sense eixos 
verticals. Paredat enllestit de calç de color blanc.  
 - El ràfec és una cornisa de marès i teula volada. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal de la portassa allindanat amb llinda d'una peça i 
brancals de dues peces, tot de pedra viva. 
 - Portal al pis allindanat amb dos graons de pedra viva, la 
llinda i els brancals de marès. 
 Finestres: rectangulars en vertical, excepte els finestrons. 
 - A la planta baixa, finestró amb esplandit cap a l'exterior, 
emmarcat amb una faixa de color gris més ampla que el finestró, el 
qual és de la mateixa amplària que el de la planta pis. 
 - A la planta pis, finestres amb brancals i llinda, remarcats 
amb una faixa de color gris, amb ampits de marès llisos i 
ressortits (variant D), un més petit que l'altre. 
 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 totes las 
cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer.  
 B.- DINS L'EDIFICI:  
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4.- JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 
 Adobar el deteriorament de la façana. 
 
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 
laterals i frontals, canals, etc. 
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6.- OBSERVACIONS: 
 - L'interès d'aquesta casa rau fonamentalment en el fet de 
tenir una tipologia popular humil, molt primitiva. 
 - Sòcol a la tirolesa amb un dibuix d'aspa interessant. 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana. El mal estat de l'enllestit de la façana.  



CAN BIRLO 

 

Catàleg 2000 Realització   A.R.C.A. 

c. de la Pau, núm. 4 
 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS Prot.: B 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL Ref. Cad.: 6729134 

Clau: 147  I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 
  CENTRE URBÀ DE BINISSALEM   
 
 

 
 
 
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, s. XVI-XIX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 Situada en un antic carreró en ziga-zaga, un cul de sac, fent 
cap de cantó amb el carrer del Pou Bo i no molt lluny del pou —que 
dóna nom al carrer— la casa forma part d'un conjunt d'habitatges 
populars catalogats, molt antics i situats en el carrer de la Pau, 
com Ca na Bunyolina i Can Birlo. Una mica més endins del carreró 
també es troba Can Petarrell, igualment catalogat. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Andreu Pons Arrom. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 La casa és de planta rectangular �ressortida respecte de les 
veïnes, i això dóna al carreró la forma de ziga-zaga� d'una crugia, 
de dues plantes i d'un uiguavés amb vessant cap al frontis. 
 Façanes: els paredats són de pedra i fang sense aterracar amb 
petites pedres incrustades a les juntes; presenta, a la dreta, una 
cantonera de pedra amb mòssa rodona en el terç inferior i, a 
l'esquerra, una altra cantonera en els dos terços superiors; el 
ràfec és de llivanya amb canal de zinc i teulada. Obertures: al 
frontis, a la planta baixa, presenta un portal allindanat amb la 
llinda d'una sola peça de pedra viva i brancals de diverses peces 
de pedra viva; sobre el portal es troba un porxet volat de teules 
sostingut per un fustam; al pis, una finestra amb brancalades de 
pedra viva d'una peça i ampit ressortit sense motllurar. El capcer 
dret presenta dues finestres amb les brancalades d'una peça i 
l'ampit ressortit i sense motllurar, tot de pedra viva, una a la 
planta baixa i l'altra al pis; el capcer esquerre, a la planta 
baixa, un portal paredat amb una gran llinda de pedra viva; al pis, 
una finestra amb les brancalades d'una peça de pedra viva. 
 Interiors: són d'una crugia i conserven la distribució 
original; vora el portal de l'entrada, a la dreta, hi ha un coll de 
cisterna adossat a la paret i a l'esquerra, arrenca una escala de 
dos trams, el segon dels quals en buc tancat d'escalons de pedra 
sense motllurar. La cuina, situada a l'esquerra de l'entrada, 
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conserva l'antic faldar de la llar, una cuina de carbó, els 
escuradors i els gerrers de pedra viva; el trespol és cimentat i el 
sostre de teulons a escaire del frontis. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
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9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població en el cas que fos 
declarat el present immoble Bé d'Interès Cultural o formàs part 
declarada d'una Àrea Historicoambiental. 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
11.- OBSERVACIONS:  
 Sobre el portal es troba una antiga retolació amb el núm. 8. 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 - Casa de planta rectangular, d'una crugia, de dues plantes i 
d'un aiguavés amb vessant cap al frontis. Fa cantonera. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra, i coberta de teula. 
 - Obertures emmarcades amb pedra viva. 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
tradicional. 
 Frontis: 
 - Façana: composició austera, amb molta proporció de massís. 
Simètrica al frontis, amb eix vertical a les obertures. Asimètrica 
als capcers, sense eix vertical a les obertures. Paredat de pedra i 
terra. Cantonades de carreus vists de pedra viva amb junta plena. 
 - El ràfec és una cornisa de peces de marès i teula volada. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal allindanat amb llinda d'una peça i 
brancalades de vàries peces de pedra viva. 
 - Porxet de teula sostingut per mènsules de fusta. 
 - Portal lateral paredat i allindanat amb una gran llinda de 
pedra viva.  Finestres: rectangulars en vertical. 
 Frontis: 
 - A la planta pis, finestra amb brancalades d'una peça de pedra 
viva i ampit llis ressortit (variant D). 
 Capcer dret: 
 - A la planta baixa, finestra amb brancalades d'una peça de 
pedra viva i ampit llis ressortit (variant D). 
 - A la planta pis, finestra amb brancalades d'una peça de pedra 
viva i ampit llis ressortit (variant D). 
 Capcer esquerre: 
 - A la planta pis, finestra amb brancalades d'una peça 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 totes las 
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cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer. 
 B.- DINS L'EDIFICI:  
 
4.- JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 
 Adobar el deteriorament de la façana. 
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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 
laterals i frontals, canals, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - La finestra de la planta pis possiblement va susbtituir una 
altra d'anterior, però és coherent amb una finestra corresponent a 
la tipologia de la casa. 
 - Les finestres de la planta pis dels capcers semblen de 
factura més recent i no és la clàssica en aquesta tipologia; no 
obstant això, per les seves dimensions i proporcions, no es 
considera la necessitat de la seva eliminació; 
 - El tipus del paredat de la façana podria explicar-se pel fet 
d'ésser preparada per ésser aterracada. 
 - Elements distorsionants: cablejat de servei que passa enmig 
de la façana. 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 
2.- AUTORIA: 
 
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura popular, s. XVI-XIX. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 Aquesta casa popular es troba al fons d'un carreró en ziga-
zaga, sense sortida, situat a l'esquerra del carrer del Pou Bo i no 
molt lluny del pou —que dóna nom al carrer— davant una petita i 
estreta tanca de paret seca; també, al començament del carrer, hi 
trobem un conjunt de cases catalogades molt antigues, com Ca 
n'Andreu del Molí, Can Birlo i Ca na Bunyolina. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Jaume Bestard Bibiloni. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Casa i carrera. La casa és retirada respecte del carreró on 
s'ubica, és de planta rectangular, d'una crugia, de dues plantes i 
d'un sol aiguavés amb vessant cap al frontis. La carrera, cimentada 
i alineada al carreró, presenta un petit tancat de marès, dintre 
del qual, i adossat a la paret, es troba un coll de cisterna.  
 Façanes: el frontis presenta els paredats de pedra i fang 
enllestits de calç; el ràfec és una cornisa amb teula volada, 
presenta una canal formada per peces de marès i, a damunt peces 
ceràmiques. Obertures: a la planta baixa, un portal allindanat amb 
els brancals emblanquinats, i dos finestrons, un d'ells amb 
esplandit cap a l'interior; al pis, una finestra petita i un 
finestró, la finestra amb brancals enrasats de marès i ampit 
ressortit sense motllurar. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: habitatge familiar. 
 B.- ACTUAL: habitatge familiar. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
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 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població en el cas que fos 
declarat el present immoble Bé d'Interès Cultural o formàs part 
declarada d'una Àrea Historicoambiental. 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
11.- OBSERVACIONS: 
 Al frontis s'observen restes del fustam d'un desaparegut 
emparrat. Aquesta fitxa contempla la protecció de la façana 
exterior que forma conjunt amb altres de semblants del mateix 
carrer.  
 Els interiors no s'han visitat. 
 El nom del 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 de planta rectangular, d'una crugia, de dues plantes i 
un aiguavés amb vessant cap al frontis. Entre mitgeres. 
 - Carrera davant la casa. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra, enllestit de calç i coberta 
de teula. 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura popular, 
s. XVI-XIX. 
 Frontis: 
 - Façana: composició austera, asimètrica, sense eixos 
verticals, amb poques  obertures. Paredat enllestit de calç de 
color blanc.  
 - El ràfec és una cornisa de teula volada. Canal formada per 
peces de marès i, a damunt, peces ceràmiques. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal allindanat amb brancalades emblanquinades. 
 Finestres: rectangulars en vertical a excepció dels finestrons. 
 - A la planta baixa, dos finestrons, un d'ells amb esplandit 
cap a l'interior. 
 - A la planta pis, finestra petita amb llinda i brancals de 
marès, i l'ampit llis ressortit (variant D), i un finestró amb 
esplandit.  
 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 totes las 
cases de Binissalem que pertanyen al mateix tipus (vegeu estudi 
tipològic); també forma un conjunt ambiental amb la resta 
d'edificis catalogats del mateix carrer. 
 B.- DINS L'EDIFICI:  
 
4.- JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 
 Adobar el deteriorament de la façana. 
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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 
laterals i frontals, canals, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 - L'interès d'aquesta casa rau fonamentalment en el fet de 
tenir una tipologia popular humil, molt primitiva. 
 - Elements distorsionants: 
 - El cablejat de servei que passa enmig de la façana. 
 - El mal estat de l'enllestit de la façana.  
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 Aquesta edificació forma part del programa de construcció 
d'escoles que inicià el govern de Primo de Ribera (1923-1930). 
Aquest programa era dirigit a les Balears per l'inspector 
d'Ensenyança Primària Joan Capó, i sota la direcció de l'arquitecte 
Guillem Forteza Piña, el qual l'any 1928 projectà aquesta 
edificació. Cal dir que aquesta escola era hereva de l'antigua 
escola pública de propietat municipal que ja consta als documents 
del segle XVII.  
 
2.- AUTORIA: 
 Guillem Forteza i Piña (1892-1943).  
 
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura eclèctica amb ressó racionalista. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 Situada al antic camp de La Mostra, la qual pertanyia a 
diversos propietaris, entre ells els de Can Beltran i Ca l'Ardiaca. 
Aquesta àrea —arran de l'obertura de l'esmentada línia de 
ferrocarril— representà el creixement i expansió del poble a final 
del segle XIX, ja que a més de la construcció de l'estació i 
l'escola, també s'hi instal laren les fàbriques, motivades per la 
proximitat de la línia fèrria. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Ajuntament de Binissalem. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Conjunt format per escola (amb pati interior), jardí i camp 
d'esports. Escola: edificació aïllada, de planta simètrica, amb 
forma de U tancant un petit pati interior, d'un sol pis, presenta 
una coberta d'aiguavessos composta amb vessant cap al frontis. 
Organització dels elements: el jardí envolta l'escola per les seves 
façanes frontal i laterals, i per la façana posterior l'escola 
confronta amb el camp d'esports. 
 Façanes: de composició simètrica, de paredat llis de pedra viva 
irregular (forro de pedra) amb junta ressortida. Les cantoneres són 
igualment ressortides. El ràfec és en forma de doble cornisa i 
teula volada. Per salvar el desnivell del terreny, l'edificació 
presenta un sòcol igualment de pedra viva, clarament apreciable a 
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les façanes laterals i posterior. Obertures: a la façana principal, 
al centre una zona d'accés porticada de tres obertures, 
allindanades i dues columnes de pedra marcant els brancals i 
separant les tres obertures. A cada costat tenim dues finestres de 
proporcions quadrades, enllaçades per la llinda i separades per la 
proporció d'una columna, emmarcades amb pedra i amb les peces 
ressortides. Façanes laterals: de composició simètrica, presenten 
un conjunt de set finestres de proporcions quadrades, enllaçades 
per la llinda i separades per la proporció d'una columna, 
emmarcades amb pedra i amb les peces ressortides. Façana posterior: 
de composició simètrica, presenta un cos central retirat on hi ha 
el portal de sortida al camp d'esports. Aquest portal és allindanat 
amb fals arc i contrapilastres laterals, tot de pedra viva. 
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 Per salvar el desnivell hi ha una escalinata de pedra viva. A cada 
ala hi ha una finestra de proporcions quadrades, amb brancals, 
llinda i ampits idèntics als ja descrits a la façana principal. 
 Interiors: destaca l'eix de simetria format per l'entrada 
principal i la sortida al camp d'esports al voltant del qual es 
distribueix l'edificació, destacant l'atri de l'entrada que és de 
paredat en verd i presenta els portals allindanats. El pati 
interior és de planta octogonali està format per vuit jocs de dues 
columnes de fust quadrat i pedra viva que sustenten una volada que 
fa les funcions de porxo. 
 Jardí: envolta l'edificació per les seves façanes principal i 
laterals creant una barrera verda entre les aules i el carrer. Hi 
ha bàsicament palmeres, i és destacable la paret formada per una 
reixa amb columnes que tanca el conjunt sense interrompre la visió.  
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: escolar. 
 B.- ACTUAL: esplai-esportiu. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adeqüació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població en el cas que fos 
declarat el present immoble Bé d'Interès Cultural o formàs part 
declarada d'una Àrea Historicoambiental. 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
  M. Seguí, 1990: 141. A. Pascual, 1997: 37.  
 
11.- OBSERVACIONS: 
 Representa un dels pocs exemples del racionalisme a Binissalem. 
Encara que no es pot definir com un edifici racionalista "pur", és 
producte del periode de transició que experimentà l'arquitecte 
Forteza del regionalisme al racionalisme. Són trets racionalistes 
en aquest edifici la projecció horitzontal del conjunt de 
finestres, especialment de les finestres laterals; l'austeritat 
decorativa de les façanes. El joc de llindes seguides sobre les 
finestres o contrapilastres de les obertures, reforcen la projecció 
horitzontal de l'edificació. El conjunt de columnes del pati 
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interior amb la volada plana, el qual, juntament amb el portal de 
sortida al camp d'esport recorda al racionalisme italià. Són 
d'altra banda elements distorsionats amb el racionalisme la teulada 
a dues aigües, si bé cal dir que Forteza l'emprà sovint a les seves 
edificacions escolars. La parcel la de l'edificació també fa 
cantonada amb els carrers Catedràtic Llabrés i el carrer de sa 
Mostra. 



ANTIGA ESCOLA GRADUADA 

 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 

c. de s'Escola Graduada, núm. 
13 

Prot.: B 
Ref. Cad: 6335501  I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 

Clau: 150  CENTRE URBÀ DE BINISSALEM   
 
 

 
 
 
 
2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques: conjunt format per: 
 - Edifici en forma d'U enrevoltant un pati emmarcat per un 
porxo que queda tancat per un mur amb portal, d'una sola planta i 
dos aiguavessos seguint el frontis. 
 - Una zona ajardinada tancada per una paret i reixa que 
enrevolta l'edificació. 
 - Una zona d'esport completa la parcel la. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs de pedra i terra amb forro de pedra viva 
vista. Coberta de teula. 
 - Pati amb porxo sobre columnes de pedra i coberta plana. 
 - Obertures emmarcades en pedra viva. 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura eclèctica 
de ressó racionalista. 
 - Edifici simètric, auster, compacte i elegant, amb la façana 
de peces trapezoïdals de pedra, cantoneres de peces rectangulars 
ressortides i sòcol ressortit del mateix estil. 
 - Ràfec: cornisa doble i teula volada. 
 Obertures: 
 Portals: 
 - Portal principal: zona d'accés porticada de tres obertures, 
allindanades i dues columnes de pedra marcant els brancals i 
separant les tres obertures. 
 - Portal posterior: de proporcions moderades. Allindanat amb 
fals arc i contrapilastres laterals, tot de pedra. 
 Finestres: 
 - De proporcions quadrades, a banda i banda de la façana 
principal, dues a cada banda de la façana posterior i set a cada 
una de les façanes laterals. Quan n'hi ha més d'una, estan 
enllaçades per la llinda i separades per la proporció d'una 
columna, proporcionant al conjunt un aspecte porticat de les 
obertures. 
 Interiors: 
 Destaca la zona d'entrada amb un ambient de porxo porticat i a 
través d'un corredor central té sortida al pati octogonal i al 
porxo columnat que l'envolta. L'espai simètric es manté a 
l'interior. 
 Jardí: 
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 Tancat i ajardinat, bàsicament amb palmeres, és un espai 
intermedi entre l'escola i el carrer, respetant la visual a través 
de la reixa situada entre columnes i sobre un mur de tancament. 
 Altres elements:  
 
2.- ELEMENTS A SALVAGUARDAR: 
 Tots els que li donen el seu valor tipològic. 
 
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. 
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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: utilització de la 
pedra, etc. 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 Veure observacions, punt 11 de la part descriptiva de la fixa. 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 L'estació fou inaugurada el 1875, quan la companyia 
"Ferrocarriles de Mallorca" obrí la línia de Palma a Inca, amb 
estacions a Palma, Es Pont d'Inca, Marratxí, Santa Maria, Consell, 
Binissalem, Lloseta i Inca. Per motiu de canvi de trens es va pujar 
el nivell de les andanes, afectant a les obertures de la planta 
baixa (façana de les andanes i lateral sud), les quals quedaren 
desproporcionades. 
 
2.- AUTORIA: 
 Eusebi Estada Sureda (1843-1917), enginyer. 
 
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura eclèctica amb ressó neoclàssica. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 Situada a l'antic camp de La Mostra, el qual fou expropiat 
durant la segona meitat del segle XIX als Villalonga-Aguirre, arrel 
de la construcció de la línia de ferrocarril. Aquesta àrea 
representà el creixement i expansió del poble a finals del segle 
XIX, ja que a més de la construcció de l'estació, també s'hi 
instal laren les fàbriques, motivades per la proximitat de la línia 
fèrria. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Serveis Ferroviaris de Mallorca, S.A. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Conjunt de diverses edificacions aïllades, de les quals 
destaquen l'estació i l'edifici auxiliar destinat a magatzem (veure 
fitxa 152), a més d'andanes, tancats i voltants propis d'una 
estació ferroviària. 
 L'estació és tracta d'un edifici de planta rectangular de tres 
crugies perpendiculars a la façana principal, amb el cos central 
ressortit, de planta baixa i primer pis, amb coberta de teula de 
quatre vessants. 
 Façanes de composició simètrica, que presenten una faixa 
motllurada a la separació de les plantes, cadenes d'angle vertical 
a les cantonadas i brancalades ressortides de marès pintades de 
color ocre. Hi ha un sòcol de tirolesa pintat de color ocre a la 
façana del carrer Gaspar Vallés "Es Torero" i en el lateral nord, 
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mentre la resta és paredat de capserrat de pedra viva. El ràfec 
presenta una ampla cornisa motllurada amb ubicació d'antefixes 
disposades a les cantonades del cos central (tant a la façana que 
dóna a l'andana com a la que dóna al carrer de Gaspar Vallés "Es 
torero") formant un petit frontó central. Obertures: a la façana de 
l'andana trobam un portal allindanat (cos central), i a cada costat 
una finestra rectangular en vertical (una d'elles amb ampit 
motllurat). Aquestes finestres són desproporcionades per mor 
d'esser uns antics portals reconvertits en finestres amb la pujada 
del nivell de l'andana. A la planta pis trobam, a sobre de l'eix 
del portal principal, una doble finestra rectangular en vertical, 
amb ampit motllurat ressortit i decoració geomètrica a sota de 
l'ampit, i, a cada costat d'aquesta, una finestra allindanada de 
proporció rectangular en vertical amb l'ampit motllurat ressortit. 
A la façana lateral sud, tenim a la planta baixa una finestra 
allindanada (antigament era un portal) i a la planta pis una 
finestra de les mateixes característiques a les ja descrites als 
costats del cos central de la façana de l'andana. A la façana del 
c. Gaspar Vallés "Es Torero", a la planta baixa i al cos central, 
dos portals allindanats i a cada costat una finestra rectangular en 
vertical amb ampit motllurat ressortit i decoració geomètrica a 
sota del mateix; la llinda presenta un petit frontó d'estil 
clàssic. A la planta pis tenim al cos central dues finestres 
rectangulars en vertical, 
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allindanades, amb ampit no ressortit i decoració geomètrica a sota 
dels ampits i a cada costat del cos central hi ha una finestra 
allindanada de proporció rectangular en vertical, com les descrites 
a la planta pis de les façanes anteriors. A la façana lateral nord, 
tenim a la planta baixa una finestra rectangular en vertical 
allindanada, amb llinda amb frontó d'estil clàssic i ampit 
motllurat ressortit; a la planta pis tenim una finestra allindanada 
de proporció rectangular en vertical com les descrites a la resta 
de la planta pis. 
 Interiors: destaquen les crugies perpendiculars a les façanes 
principals i, en consequéncia, els llenyams paral lels a les 
esmentades façanes. 
  
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS: la pujada el nivell de les andanes 
ha alterat les proporcions de la planta baixa de l'estació. 
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: estació ferroviària. 
 B.- ACTUAL: estació ferroviària. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població en el cas que fos 
declarat el present immoble Bé d'Interès Cultural o formàs part 
declarada d'una Àrea Historicoambiental. 
  
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: C. Cantarellas, 1981: 472-473; G. 
Martí, 1978: 209; S. Nicolau Cañellas, 1990. 
  
11.- OBSERVACIONS:   
 Veure fitxa 152. 
 A la façana de les andanes hi ha un rètol de pedra amb el nom 
de "BINISALEM". 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques:
 - Edifici rectangular (ressortit en el cos central), de tres 
crugies, dues plantes, quatre aiguavessos amb vessant cap a les 
quatre façanes. 
 Constructives: 
 - Edifici de murs exteriors de pedra viva vista amb cantonades 
i brancals de marès. Murs de càrrega perpendiculars a les façanes 
més llargues. Viguetes de fusta i encavallades al sostre pis. 
Coberta de teula. 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura eclèctica 
amb ressó neoclàssica. 
 Frontis: 
 - Façana característica de les estacions espanyoles de finals 
del segle XIX, d'aspecte sobri en conjunt, amb uns pocs elements 
decoratius que el fan elegant com són el moviment d'alineació de 
façana o el frontó del cos central o els acròters. De paredat de 
pedra vista, tall iregular i brancals i cantoneres ressortides per 
decoració. 
 - El ràfec és una cornisa motllurada amb frontó al centre i 
teula volada. 
 Obertures: rectangulars en vertical. 
 Totes adintellades amb ampits motllurats i ressortits amb 
alguns d'ells amb motius decoratius a sota. 
 Altres elements:  
 
 
2.- ELEMENTS A SALVAGUARDAR: 
 Tots els que li donen el seu valor tipolòlogic i estilístic. 
 
3.- CONDICIONS D'UNITARIETAT: 
 
 A.- AMB L'ENTORN: totes les edificacions que conformen 
l'estació formen conjunt. 
 B.- DINS L'EDIFICI: 
 
4.- JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 
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5.- CONDICIONS DE DIGNITAT A L'EXECUCIÓ: 
 
6.- OBSERVACIONS: 
 Vegeu fitxa 152. 
 



ESTACIÓ DE SFM 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
 
 



ESTACIÓ DE SFM 
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
 



ANTIC MAGATZEM DE L'ESTACIÓ 

 CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
 ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 
 I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 

c. Gaspar Vallés "Es Torero", 
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1.- IDENTIFICACIÓ 
 
1.- NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 
 Forma part del conjunt de l'estació, la qual fou inaugurada el 
1875, quan la companyia "Ferrocarriles de Mallorca" obrí la línia 
de Palma a Inca, amb estacions a Palma, Es Pont d'Inca, Marratxí, 
Santa Maria, Consell, Binissalem Lloseta i Inca. 
 
2.- AUTORIA: 
 
3.- ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 
 Arquitectura eclèctica. 
 
4.- ENTORN O CONTEXT: 
 Situada a l'antic camp de La Mostra, el qual fou expropiat 
durant la segona meitat del segle XIX als Villalonga-Aguirre arrel 
de la construcció de la línia de ferrocarril. Aquesta àrea 
representà el creixement i expansió del poble a finals del segle 
XIX, ja que a més de la construcció de l'estació, també s'hi 
instal laren les fàbriques, motivades per la proximitat de la línia 
fèrria. 
 
5.- PROPIETAT: 
 Bartolomé Lladó Pascual. 
 
6.- DESCRIPCIÓ: 
 Foma part del conjunt de l'estació. 
 Magatzem: edifici aïllat, de planta rectangular (si bé a la 
façana nord té adossat un petit cos auxiliar de planta també 
rectangular), d'un sols pis, amb coberta de teula plana de dos 
aiguavessos amb vessants cap a les façanes principals. 
 Façana: presenta un paredat de lloses irregulars de pedra viva 
amb cantoneres i brancals de marès. Obertures: al cos principal hi 
ha a cada façana una portassa molt rebaixada amb dovellam i 
brancalades de marès; la de la façana de l'andana encara conserva 
el mecanisme de la porta corradissa. El cos auxiliar presenta dos 
portals (un a cada façana) que es troben tapiats. A la cantonada 
sud conserva una interessant corriola de ferro. 
 
7.- INTERVENCIONS: 
 A.- GENERALITATS:  
 B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS: el portal del magatzem que dóna al 
carrer Gaspar Vallés "Es Torero" ha estat alterat a conseqüència de 
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la instal lació d'una porta metàl lica. 
 
8.- USOS: 
 A.- ORIGINAL: magatzem. 
 B.- ACTUAL: magatzem. 
 
9.- ALTRES PROTECCIONS: 
 Serà d'aplicació la Llei 6/1993 de 28 de setembre sobre 
adequació de les xarxes d'instal lacions a les condicions 
historicoambientals dels nuclis de població en el cas que fos 
declarat el present immoble Bé d'Interès Cultural o formàs part 
declarada d'una Àrea Historicoambiental. 
 
10.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: G. Martí, 1978: 209; C. 
Cantarellas, 1981:472-473; S. Nicolau Cañellas, 1990. 
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núm. 5 

Prot.: B 
Ref. Cad.: 6438703 

Clau: 152  CENTRE URBÀ DE BINISSALEM   
 
 

 
 
 
 
11.- OBSERVACIONS: 
 Vegeu fitxa 151. 
 Aquesta fitxa contempla la protecció de les façanes exteriors. 
Els interiors no s'han visitat. 
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2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 
 
 Característiques tipològiques: 
 Volumètriques i urbanístiques: 
 - Edifici auxiliar de dos cossos rectangulars, un més gran que 
l'altre, adossats pel capçer, d'una planta i dos aiguavessos amb 
vessant cap a les façanes principals. 
 Constructives:
 - Edifici de murs exteriors de pedra viva vista amb cantoneres 
i brancals de marès. Sostre amb encavallada i viguetes de fusta. 
Coberta de teula. 
 Característiques estilístiques bàsiques: arquitectura 
eclèctica. 
 Obertures:
 - La principal és un gran portal allindanat en forma d'arc molt 
rebaixat i adovellat. 
 Altres elements: corriola de ferro. 
 
2.- ELEMENTS A SALVAGUARDAR: 
 Tots els que li donen el seu valor tipológic i estilístic. 
 
3.- CONDICIONS D'UNITARIETAT: 
 
 A.- AMB L'ENTORN: forma conjunt amb la resta d'edificacions que 
conformen l'estació. 
 B.- DINS L'EDIFICI:  
 
4.- JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 
 
5.- CONDICIONS DE DIGNITAT A L'EXECUCIÓ: 
 
6.- OBSERVACIONS: vegeu fitxa 151. 
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3.- INFORMACIÓ GRÀFICA  
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
 



CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 
I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 
CENTRE URBÀ DE BINISSALEM 

 
 

XALET
c. Escola Graduada, núm. 14 

Prot.: B 
Ref. Cad.:  6135705 

Clau: 153 

1.-  IDENTIFICACIÓ 
 

1.-NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 

2.-AUTORIA: 

3.-ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 

Arquitectura d’inspiració francesa o centroeuropea, del primer terç del segle 
XX. 

 

4.-ENTORN O CONTEXT:  

Es troba aïllada d’altres edificacions. 

 

5.-PROPIETAT: 

 

6.-DESCRIPCIÓ: 

Petit habitatge unifamiliar o xalet d’una sola planta d’alçada en edificació 
aïllada; planta original aproximadament simètrica amb sengles cosos 
sobresurtints en les facanes principal i posterior segons l’eix de simetria 
principal; coberta de teula plana i estructura de fusta amb volada. Façanes 
aterracades i pintades en dos colors, separades horitzontalment a l’altura del 
dintell de les finestres. 

 

7.-INTERVENCIONS: 

A.-GENERALITATS:  

B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS: Cos afegit en la façana est, amb coberta plana. 

 

8.-USOS: 

A.- ORIGINAL: Habitatge unifamiliar. 

B.- ACTUAL: Habitatge unifamiliar. 

 

9.-ALTRES PROTECCIONS: 

 

10.-BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

 

11.-OBSERVACIONS: 
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XALET
c. Escola Graduada, núm. 14 

Prot.: B 
Ref. Cad.:  6135705 

Clau: 153 

2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 

1.-CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 

Edificació aïllada, d’una sola altura, planta simètrica i coberta de teula 
plana de varis aiguavessos. 

 

2.-ELEMENTS A SALVAGUARDAR: 

Volum, coberta i aspecte general de l’edifici original. 

 

3.-CONDICIONS D'UNITARIETAT: 

A.- AMB L'ENTORN:  

B.- DINS L'EDIFICI: Les possibles ampliacions han de respectar el caràcter 
unitari i aïllat de l’edificació, no poguent ocultar-se ni perdre’s les façanes 
originals que donen al carrer. Les cobertes seran de teulat de teula plana. 

 

4.-JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 

S’ha de reformar la coberta del cos afegit per a fer-la inclinada. 

 

5.-CONDICIONS DE DIGNITAT A L'EXECUCIÓ: 

En lo possible, s’utilitzaran les mateixen tècniques constructives que 
l’edifici original. 

 

6.-OBSERVACIONS: 

 

 

Catàleg  2002                                                                                             



CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS 
ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL 
I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL 
CENTRE URBÀ DE BINISSALEM 

 
 

XALET
c. Escola Graduada, núm. 14 

Prot.: B 
Ref. Cad.:  6135705 

Clau: 153 

3.- INFORMACIÓ GRÀFICA 
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4.- ÀMBIT I SITUACIÓ 
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ANTIGA FÀBRICA DE CAN ROMA
c. Escola Graduada, núm. 39 

Prot.: B 
Ref. Cad.:  6234401

Clau: 154 

1.-  IDENTIFICACIÓ 
 

1.-NOTÍCIES HISTÒRIQUES: 

Antiga fàbrica de sabates de Can Roma. 

2.-AUTORIA: 

3.-ADSCRIPCIÓ CULTURAL/ESTILÍSTICA: 

Arquitectura fabril, de la primera meitat del segle XX. 

 

4.-ENTORN O CONTEXT:  

Es troba aïllada d’altres edificacions. Originalment disposava d’una 
parcel·la molt ampla, però darrerament s’ha anat segregant. 

 

5.-PROPIETAT: 

6.-DESCRIPCIÓ: 

Es tracta d’una nau rectangular prou allargada, de tancaments laterals de 
marés sense revestir, façanes amb grans buits rectangualrs d’il·luminació 
d’iguals dimensions i distribuits uniformement, el que li dóna un ordre i un 
ritme molt proporcionats amb el seu volum (llargària i alçada). La cobreta és de 
fibrocement. Els alçats menors tenen una indubtable proporció clàssica. 

 

7.-INTERVENCIONS: 

A.-GENERALITATS:  

B.- ELEMENTS DISTORSIONANTS:  

 

8.-USOS: 

A.- ORIGINAL: Fàbrica de sabates. 

B.- ACTUAL: No utilitzada. 

 

9.-ALTRES PROTECCIONS: 

 

10.-BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

 

11.-OBSERVACIONS: 
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ANTIGA FÀBRICA DE CAN ROMA
c. Escola Graduada, núm. 39 

Prot.: B 
Ref. Cad.:  6234401

Clau: 154 

2.- DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ 
 

1.-CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES BÀSIQUES: 

Edificació aïllada, d’una sola altura, planta simètrica i coberta inclinada 
de dos aiguavessos. 

 

2.-ELEMENTS A SALVAGUARDAR: 

Volum i aspecte general de l’edifici original i, en lo possible, l’estructura 
portant de la coberta. 

 

3.-CONDICIONS D'UNITARIETAT: 

A.- AMB L'ENTORN:  

B.- DINS L'EDIFICI: Les possibles ampliacions han d’integrarse i 
harmonitzar amb el volum de l’edificació original. 

 

4.-JERARQUITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: 

 

5.-CONDICIONS DE DIGNITAT A L'EXECUCIÓ: 

En lo possible, s’utilitzaran les mateixen tècniques constructives que 
l’edifici original. 

 

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

 

 

 

Catàleg  2002                                                                                             


	Memoria.pdf
	1-INDEX.pdf
	2-MEMORI.pdf
	3-LLISTA.pdf
	4-DOCUME.pdf
	5-ESTILS.pdf
	6-LEXIC[1].II.pdf
	7-BIBLIO.pdf
	8-ELEMEN.pdf

	Urbà 1.pdf
	001.pdf
	002.pdf
	003.pdf
	004.pdf
	005.pdf
	006.pdf
	007.pdf
	008.pdf
	009.pdf
	010.pdf
	011.pdf
	012.pdf
	013.pdf
	014.pdf
	015.pdf
	016.pdf
	017.pdf
	018.pdf
	019.pdf
	020.pdf
	021.pdf
	022.pdf
	023.pdf
	024.pdf
	025.pdf
	026.pdf
	027.pdf
	028.pdf
	029.pdf
	030A.pdf
	030B.pdf
	031.pdf
	032.pdf
	033.pdf
	034.pdf
	035A.pdf
	035B.pdf
	035C.pdf
	036.pdf
	037.pdf
	038.pdf
	039.pdf
	040.pdf
	041.pdf
	042.pdf
	043.pdf

	Urbà 2.pdf
	044.pdf
	045A.pdf
	045B.pdf
	046A.pdf
	046B.pdf
	047.pdf
	048.pdf
	049.pdf
	050.pdf
	051.pdf
	052.pdf
	053.pdf
	054.pdf
	055.pdf
	056.pdf
	057.pdf
	058.pdf
	059.pdf
	060.pdf
	061.pdf
	062A.pdf
	062B.pdf
	063.pdf
	064A.pdf
	064B.pdf
	065.pdf
	066.pdf
	067.pdf
	068.pdf
	069.pdf
	070.pdf
	071.pdf
	072.pdf
	073.pdf
	074.pdf
	075.pdf
	076.pdf
	077.pdf
	078.pdf
	079.pdf
	080.pdf
	081.pdf
	082.pdf
	083.pdf
	084.pdf
	085.pdf
	086.pdf
	087.pdf
	088.pdf
	089.pdf
	090.pdf
	091.pdf
	092.pdf
	093.pdf
	094.pdf
	095.pdf
	096.pdf
	097.pdf
	098.pdf
	099.pdf
	100.pdf

	Urbà 3.pdf
	101.pdf
	102.pdf
	103A.pdf
	103B.pdf
	104.pdf
	105.pdf
	106.pdf
	107.pdf
	108.pdf
	109.pdf
	110.pdf
	111.pdf
	112.pdf
	113.pdf
	114.pdf
	115.pdf
	116.pdf
	117.pdf
	118.pdf
	119.pdf
	120.pdf
	121.pdf
	122.pdf
	123.pdf
	124.pdf
	125.pdf
	125A.pdf
	125B.pdf
	126A.pdf
	126B.pdf
	127.pdf
	128.pdf
	129.pdf
	130.pdf
	131.pdf
	132.pdf
	133.pdf
	134.pdf
	135.pdf
	136.pdf
	137.pdf
	138.pdf
	139.pdf
	140.pdf
	141.pdf
	142.pdf
	143.pdf
	144.pdf
	145.pdf
	146.pdf
	147.pdf
	148.pdf
	149.pdf
	150.pdf
	151.pdf
	152.pdf
	153.pdf
	154.pdf


