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MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE L’AJUNTAMENT DE 
SANTA EULÀRIA DES RIU PER INSTAR AL CONSELL INSULAR D’EIVISSA A 
MANTENIR EL MOLÍ FARINER I SAFAREIG DE S’OLIVERA. 
 
 
Exposició de motius 
 
Les investigacions arqueològiques que es desenvoluparen a partir de l'any 1906 permeten 
afirmar, per algunes de les terracotes trobades, que a final del s VI aC es Puig d'en Valls era 
ocupat per pobladors feniciopúnics.  
 
Després de moltes excavacions i gràcies a totes aquestes troballes, feren que Pérez-
Cabrero afirmàs que es Puig d'en Valls fou ocupat per un poble dels més antics coneguts de 
la civilització feniciopúnica, que hi va construir temples i albergs ja que, de cap altra manera 
no es comprendria l'existència de tants de dipòsits d'aigua, que no es podien omplir de 
manera natural per estar al punt culminant del puig, la qual cosa fa pensar en terrats de 
construccions que permetien recollir les aigües de pluja. 
 
La Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Patrimoni Historicoartístic (CIOTUPHA) del 
Consell Insular d’Eivissa, va aprovar el 2014 la proposta de modificació del projecte de 
construcció d’un supermercat al carrer de s’Olivera, número 2, de Puig d’en Valls, proposta 
que incloïa una proposta d’espai museïtzable i la conservació del global de restes 
arqueològiques trobades en aquell indret. 
 
La proposta del promotor recollia les prescripcions de la Ponència Tècnica de Patrimoni, que 
va considerar que s’havien de conservar les restes arqueològiques que s’hi han trobat. 
L’espai museïtzable, allà on varen aparèixer les restes més importants, ocupa una superfície 
de 1.800 metres quadrats, espai que avui ha de poder ser visitable pel públic. De fet, l’espai 
museïtzable estaria connectat per la banda nord amb el solar municipal on es troba el molí i 
safareig de s’Olivera, amb la intenció que els dos espais quedin units, es puguin contemplar 
al mateix temps. 
 
El jaciment que es preveu la seua museïtzació inclou una necròpolis tardoantiga, restes 
d’una casa d’època romana, restes d’una casa islàmica, sitges, pous per recollir oli i un 
conjunt de rases de conreu, entre altres instal·lacions de diferents èpoques històriques. 
 
A dia d’avui aquest projecte no s’ha dut a terme de manera que el mateix és trobi en 
condicions de ser visitable pel públic, ni tampoc s’ha unit amb el molí i safareig de s’Olivera. 
 
 
El molí i safareig de s’Olivera, que també fou declarat pel Consell Insular d’Eivissa bé 
catalogat, és un altre tipus de molí que servia per a extreure aigua del subsòl. Aquesta aigua 
es conduïa per una sèquia fins al safareig des d’on es regaven en el seu dia els horts. 
 
Avui dia, el molí fariner i safareig de s’Olivera, es troba actualment en un estat de 
semiabandonament. Les tanques que envolten el recinte estan tirades per terra, els 
accessos romanen tancats; provocant que la gent entri al recinte per la part a on les tanques 
estan trencades per amollar els cans dins d’aquest recinte on si troba un bé catalogat. A 
més a més hi ha pintades tant pel safareig com al molí fariner i les restes de rases de cultiu 
estan plenes d’herbes i en total estat d’abandonament. 
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La vigilància per a la conservació, això com promoció del patrimoni insular és una 
competència que ostenta el Consell Insular d’Eivissa, per la qual cosa establir vies de 
col·laboració amb els ajuntaments ha de ser una ferramenta que ajudi al manteniment de 
tota la xarxa patrimonial amb independència de la seva titularitat. 
 
 
Per tot això anteriorment exposat, el grup municipal socialista presenta les següents 
propostes d’acord: 
 
1.- L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu acorda instar al Consell Insular d’Eivissa per 
desenvolupar actuacions per a rehabilitar les instal·lacions del Bé catalogat anomenat molí i 
safareig de s’Olivera, com a execució de l’acord que es va prendre a la llavors CIOTUPHA 
el 2014. 
 
2 – L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu insta al Consell Insular d’Eivissa a establir un 
conveni de col·laboració entre ambdues institucions per tal de garantir el manteniment i la 
conservació de les instal·lacions d’aquest Bé catalogat molí i safareig de s’Olivera. 
 
3 - L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu insta al Consell Insular d’Eivissa a incloure a 
aquest Bé catalogat dins dels programes de Béns patrimonials i que sigui recomanable la 
seva visita com atractiu i que permetre un increment de visitants a la zona de Puig d’en 
Valls. 
 
 

Santa Eulària des Riu, 16 de març de 2021 
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Portaveu grup PSOE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sra. Alcaldessa – Presidenta de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu 
 


