1.

Identificació espaial

Ca'n Pastilla

MUNICIPI:

|Palma

|

BARRI:

|79 - Ca'n Pastilla

|

79'0 1

CODI:

Es Carnatge

SITUACIÓ:

PARCEL-LA:

|20

|

POLÍGON:

|51

|

U.T.M. - x:

[474862

|

U.T_M. - Y:

|4377o14

CLASSIFICACIÓ:

ISR

|

REF. CADASTRAL:

|07040A051000200000RX

|

|

2. Identificació de l'element

DENOMINACIÓ:

Antiga caserna militar d'Es Carnatge

GRAU DE

B

Él

PROTECCIÓ:

;

CATEGORIA:

Arquitectura militar

TIPOLOGIA:

Quarter

US ACTUAL:

Sense ús

CRONOLOGIA:

Entre 1942 1947

AUTORIA:

ADSCRIPCIÓ/ESTIL:
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3. Descripció

de l'element

DESCRIPCIÓ:

Ca'n Pastilla

CODI:

79'0 1

Fou construïda entre 1942 i 1947 dins terrenys de Son Mosson Nou i fou utilitzada fins els anys setanta. Segons
explica Galiana (2015), hi havia un gran dormitori amb cabuda per a 80 soldats, menjadors, cuina i serveis i dues
cisternes de 70m3 situades davant la façana nord. A la façana est, s'hi construí una cotxeria soterrada per a un
fono localitzador de detecció d'avions, a la qual s'accedia per una rampa, al final de la qual se situava l'aparell per
a

poder operar.

L'edificació, d'una sola planta i amb una superfície construïda aproximada de 490 m2, consta d'un volum principal
rectangular amb alguns apèndixs que donen complexitat al perímetre. Es composa de dos aiguavessos principals,
de llums de 4,2 i 5,2m, tancats amb murs de marès que aguanten la part de coberta inclinada.

L'estructura vertical està formada per murs de marès de 40cm de gruix, amb obertures homogènies.
coberta consta de dues parts diferenciades: una teulada de dos aiguavessos, amb estructura de bigues de fusta
que aguanten la teulada; la coberta plana, de construcció tradicional amb acabat de rajola ceràmica forjat de
formigó de bigueta semi resistent amb revoltons corbats.

La

i

ESTAT DE
CONSERVACIÓ:

i

Els elements de coberta es troben molt deteriorats, tan els revoltons de la coberta plana com la teulada,
pràcticament col'lapsada en la seva totalitat. No s'hi han realitzat intervencions.

4. Protecció de l'element

USOS PERMESOS:

Usos didàctic, científic i/o cultural, relacionats directament amb la natura.

INTERVENCIONS

Les obres permeses a les edificacions protegides, sempre dins dels criteris bàsics de conservació i recuperació de
l'estructura o els valors originals de l'edificació, seran amb caràcter general les de restauració, conservació i
manteniment, rehabilitació, consolidació i reparació, reposició o reconstrucció d'elements originaris i demolició
d'edificacions paràsites que distorsionin la tipologia. Les actuacions de demolició es consideren genèricament
prohibides. Les obres de restauració, rehabilitació, consolidació o manteniment dels edificis existents no generaran
alteracions sobre la fisonomia externa (materials, colors, composició i figuració,...) dels edificis existents. A aquests
efectes es considerarà tant la imatge de les façanes com les cobertes i façanes interiors de l'edificació, aixi com tots
els elements -constructius o vegetals- que formin part de la mateixa. No es permetran alteracions del volum edificat

ADMISIBLES:

en cap dimensió, ni increments d’ocupació de parcel-la.

ELEMENTS A
PRESERVAR:

Elements de la volumetria original.

1.

Identificació espaial

Ca'n Pastilla

MUNICIPI:

[Palma

BARRI:

[79 - Ca'n Pastilla

CODI:

79-02

Es Carnatge

SITUACIÓ:

PARCEL'LA:

[18

POLÍGON:

[51

U.T.M. - x:

|474574

U.T.M. - Y:

|

CLASSIFICACIÓ:

[SR

REFV CADASTRAL:

[

4376861

07040A051000180000R|

2. Identificació de l'element

DENOMINACIÓ:

Cases d'Es Carnatge

GRAU DE

PROTECCIÓ:
CATEGORIA:

Arquitectura agricola-ramadera

TIPOLOGIA:

Escorxador

Us ACTUAL:

Sense ús

CRONOLOGIA:

1890

AUTORIA:

ADSCRIPCIÓ/ESTIL:

[Arquitectura tradicional
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3. Descripció de l'element

DESCRIPCIÓ:

Ca'n Pastilla

CODI:

7 9'02

casa, d'una sola planta, consta d'una superfície construïda aproximada de 123 m2 d'un pati de 134 m2. La
construcció, actualment en estat de runa, té una estructura de murs de maçoneria de pedra combina la coberta
plana amb la coberta inclinada a dues aigües.

La

i

i

L'estructura vertical està formada per dos tipus de murs: els perimetrals, amb secció de doble full de pedra amb
reblert de terra grava, el mur central la façana del pati, amb un sol full de marès. Actualment, l'edificació es
troba molt erosionada col-Iapsada en alguns punts, especialment de la façana sud.
i

i

i

i

coberta consta de dues parts diferenciades: una teulada de dos aiguavessos, amb estructura de bigues de
fusta rastrells teulada amb teula àrab, la coberta plana, de construcció tradicional amb acabat de rajola
ceràmica sobre forjat de formigó de bigueta semi resistent. Actualment, la pràctica totalitat de coberta es troba
en estat de runa.
La

i

i

i

distribució original de l'edificació comptava amb un primer espai d'accés des del qual s'accedia al passadís, on
es situava un aljub d'aigua de pluja d'uns 3m3, una habitació la porta de sortida al pati. Dins el recinte s'hi
ubicaven dos petits safareigs adossats a parets, un riciner algunes figueres de moro. A la façana orientada al
mar, hi havia un portal d'entrada a un espai cobert que donava a un pati amb trespol, al qual també s'hi accedia
per una portassa de la façana sud.

La

i

i

ESTAT DE
CONSERVACIÓ:

4. Protecció

En runa. No s'hi han realitzat intervencions.

de l'element

USOS PERMESOS:

Usos didàctic, científic i/o cultural, relacionats directament amb la natura.

lNTERVENCIONS
ADMlSIBLES:

obres permeses a les edificacions protegides, sempre dins dels criteris bàsics de conservació recuperació de
l'estructura o els valors originals de l'edificació, seran amb caràcter general les de restauració, conservació
manteniment, rehabilitació, consolidació reparació, reposició o reconstrucció d'elements originaris demolició
d'edificacions paràsites que distorsionin la tipologia. Les actuacions de demolició es consideren genèricament
prohibides. Les obres de restauració, rehabilitació, consolidació o manteniment dels edificis existents no generaran
alteracions sobre la fisonomia externa (materials, colors, composició figuració,...) dels edificis existents. A aquests
efectes es considerarà tant la imatge de les façanes com les cobertes façanes interiors de l'edificació, així com tots
els elements —constructius () vegetals- que formin part dela mateixa. No es permetran alteracions del volum edificat
en cap dimensió, ni increments d'ocupació de parcel-la.
Les

i

i

i

i

i

i

ELEMENTS A
PRESERVAR:

Elements de

la

volumetria original.

com;

1. Identificació espaial

79-03

Palma

MUNICIPI:

]

BARRI:

179-0ánpamma
Es Carnatge

SITUACIÓ:

PARCEL-LA:

[20

POLÍGON:

[51

U.T.M. - X:

[474791

U.T.M. - Y:

14376686

CLASSIFICACIÓ:

ISR

REF. CADASTRAL:

|

07040A051000200000RX

2. Identificació de l'element

DENOMWAQÓ:

Base de canó galeries de connexió
soterrades
i

GRAU DE

PROTECCIÓ:
CATEGORIA:

Arquitectura militar

TIPOLOGIA:

Bateria de costa

USACTUAt

Sense ús

CRONOLOGIA:

1939

AUTORIA:

ADSCRIPCIÓ/ESTIL:

|Contrucció militar

'

Eva-www
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3. Descripció

de l'element

DESCRIPCIÓ:

Ca'n Pastilla

Inicialment, constava de quatre estructures per
comandament perifèrics.

3

canons semisoterrats,

a

CODI:

7 9'03

més d'emplaçaments per

a

i

Les bateries, de formigó armat, amb ulls exteriors de 3 m de diàmetre i sales soterrades d'uns 5,5 m, estaven
connectades per una angosta galeria soterrada a uns 6—7 m, excepte en els trams que travessaven les pedreres,
on queden a la vista els portals de comunicació. Dins les galeries també es troben diferents càmeres, on es poden
distingir magatzems per a munició que apareixen com una sala central dins de l'expansió del passadís i les de
connexió amb les bateries, on es produïa l'ascens a través d'una escala de mà.

S'intueix encara la traçada d'una antiga trinxera que probablement connectava amb
mar, sobre la cova de sa Gata, hi havia un niu de metralladores trinxeres.

la

caserna. Molta prop de

la

i

ESTAT DE
CONSERVACIÓ:

Deteriorament dels elements principals.
S'han netejat els fossats s'hi han instal-lat tanques de protecció.
i

4. Protecció de l'element

USOS PERMESOS:

Usos didàctic, científic i/o cultural, relacionats directament amb la natura.

INTERVENCIONS
ADMISlBLES:

obres permeses a les edificacions protegides, sempre dins dels criteris bàsics de conservació recuperació de
l'estructura o els valors originals de l'edificació, seran amb caràcter general les de restauració, conservació
manteniment, rehabilitació, consolidació reparació, reposició o reconstrucció d'elements originaris demolició
d'edificacions paràsites que distorsionin la tipologia. Les actuacions de demolició es consideren genèricament
prohibides. Les obres de restauració, rehabilitació, consolidació o manteniment dels edificis existents no generaran
alteracions sobre la fisonomia externa (materials, colors, composició figuració,...) dels edificis existents. A aquests
efectes es considerarà tant la imatge de les façanes com les cobertes façanes interiors de l'edificació, així com tots
els elements -constructius o vegetals— que formin part de la mateixa. No es permetran alteracions del volum edificat
en cap dimensió, ni increments d'ocupació de parceI-la.
Les

i

i

i

i

i

i

ELEMENTS A
PRESERVAR:

Elements dela volumetria original.

1. Identificació espaial

79'32'62

CODI:

Palma

MUNICIPI:

|

BARRI:

|79 - Ca'n Pastilla
Es Carnatge

SITUACIÓ:

PARCEL-LES:

[19

POLÍGON:

[51

U.T.M. - x:

I

U.T.M. - Y:

I

CLASSIFICACIÓ:

|SR

REF. CADASTRAL:

07040A051000190000RJ

2. identificació de l'element

DENOMINACIÓ:

Pedreres - Espais de joc

GRAU DE

La derivada de les normes de

PROTECCIÓ:

protecció dels espais d'interès
cultural

CATEGORIA:

Pedreres

TIPOLOGIA:

Us ACTUAL:

Sense ús

CRONOLOGIA:
AUTORIA:

I

ADSCRIPCIÓ/ESTIL:

|

Extraccions
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3. Descripció

de l'element

DESCRIPCIÓ:

Ca'n Pastilla

i

Bon estat de conservació però amb problemes de seguretat.
En algunes d'elles, s'han col-locat tanques perimetrals.

4. Protecció de l'element

USOS PERMESOS:

Usos didàctic i/o cultural, directament amb la natura i usos de relació social i expansió

INTERVENCIONS

intervencions necesàries per

ADMISIBLES:

79'32'62

Pedreres practicables o practicables amb poca intervenció de perfil baixi mitjà, amb una caiguda de poca altura
fàcil accessibilitat o accessibles amb intervencions poc significatives, ja sigui a peu pla o amb baixades a partir de
terraplenats í/o plataformes escalons existents.
i

ESTAT DE
CONSERVACIÓ:

CODI:

a la millora

de

la

seguretat l'accessibilitat.
i

1.

Identificació espaial

Ca'n Pastilla

MUNICIPI:

[Palma

BARRI:

|79 - Ca'n Pastilla
Es Carnatge

SITUACIÓ:

PARCEL-LES:

119

POLÍGON:

[51

U.T_M. - x:
U.T.M. - Y:

I

CLASSIFICACIÓ:

líR

REF. CADASTRAL:

07040A051000190000RJ

2. Identificació de l'element

DENOMINACIÓ:

Pedreres - Zones d'estada

GRAU DE

La derivada de les normes de

PROTECCIÓ:

protecció dels espais d'interès
cultural

CATEGORIA:

Pedreres

TIPOLOGIA:

Sense ús

US ACTUAL:
CRONOLOGIA:
AUTORIA:

ADSCRIPCIÓIESTIL:

I

|

Extracclons

CODI:

79—32-63

3. Descripció

de l'element

DESCR|PC|Ó3

Ca'n Pastilla

i

Bon estat de conservació però amb problemes de seguretat.
En algunes d'elles, s'han col-locat tanques perimetrals.

4. Protecció de l'element

USOS PERMESOSI

ús de relació social expansió.

INTERVENCIONS

Intervencions necesàries per a la millora de

ADMISIBLES:

79'32'63

Pedreres practicables o practicables amb poca intervenció de perfil baix mitjà, amb una caiguda de poca altura
fàcil accessibilitat o accessibles amb intervencions poc significatives,ja sigui a peu pla o amb baixades a partir de
terraplenats i/o plataformes escalons existents.
i

ESTAT DE
CONSERVAClÓ:

CODI:

i

la

seguretat l'accessibilitat.
i

i

1.

Identificació espaial

Ca'n Pastilla

MUNICIPI:

[Palma

BARRI:

[79 - Ca'n Pastilla
Es Carnatge

SITUACIÓ:

PARCEL-LES:

la, 19, 20

POLÍGON:

[51

U.T.M. - X:
U.T.M. - Y:

CLASSIFICACIÓ:

ISR
07040A051000080000RF
07040A051000190000RJ
07040A051000200000RX

REF. CADASTRAL:

2_

Identificació de l'element

DENOMINACIÓ:

Pedreres - Neteja manteniment

GRAU DE

La derivada de les normes de

i

PROTECCIÓ:

protecció dels espais d'interès
cultural

CATEGORIA:

Pedreres

TIPOLOGIA:

Sense ús

US ACTUAL:
CRONOLOGIA:
AUTORIA:

I

ADSCRIPCIÓ/ESTIL:

[

Extraccions

CODI:

79'32'64

3. Descripció

de l'element

Ca'n Pastilla

CODI:

79'32'64

DESCRIF’ClÓS

Pedreres no practicables.

ESTAT DE
CONSERVACIÓ:

Pedreres en mal estat de conservació, rebletres de materials diversos amb problemes de seguretat.
i

4. Protecció de l'element

USOS PERMESOS:

No es permenten.

INTERVENCIONS

Les

ADMISIBLES:

necessàries per a la neteja manteniment
i

i,

si

escau, per a

la millora

de la seguretat.

