Celler de Can Sabater

(Binissalem)

OBRA REALITZADA PEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT EN COL·LABORACIÓ
AMB EL DEPARTAMENT DE CULTURA I LA FUNDACIÓ CASA-MUSEU LLORENÇ
VILLALONGA
Propietari: Consell de Mallorca
Datació: mitjans segle XVII
Tipologia: Celler i cups
Antecedents: L'obra arquitectònica es va executar en base al projecte realitzat
per l'arquitecta Neus Garcia Inyesta. La realització del projecte de
restauració dels elements de producció varen ser elaborats pels
tècnics del Departament de Medi Ambient.
Obres realitzades: restauració arquitectònica del celler i de l'edifici dels cups,
excepte les teulades. Restauració dels elements de producció.
Data inici restauració: 08.02.2006. Data acabament restauració 08.05.2007.
Cost total: 86.260 € (Consell de Mallorca)

Tafona de Can Xoroi (FORNALUTX)

PROGRAMA DE RESTAURACIÓ DEL MEDI RURAL. Convocatòria 2006/2007

Propietari: Ajuntament de Fornalutx
Datació: documentada l'any 1888, però en tota seguretat, ja funcionava temps abans
Tipologia: tafona industrial
Antecedents: redacció del projecte de restauració i del conveni entre la propietat
i el Consell de Mallorca. Gestió del subministrament dels materials.
Obres realitzades: restauració arquitectònica de la tafona, dels graners, de la botiga d'oli i
de l'estable; i restauració dels elements de producció, amb la finalitat de posar-la novament
en funcionament.
Data inici restauració: octubre de 2008. Data acabament restauració: juliol de 2009.
Posada en funcionament: 26 i 28 de novembre de 2009
Cost: 105.836 €

Tafona, graners i botiga d'oli de la possessió de Galatzó.(Calvià)

PROGRAMA DE RESTAURACIÓ DEL MEDI RURAL. Convocatòria 2006/2007
Propietari: Ajuntament de Calvià
Datació: segle XVI amb modificacions posteriors
Tipologia: : tafona semi-industrial
Antecedents: redacció del projecte de restauració i del conveni entre la propietat i el
Consell de Mallorca. Gestió del subministrament dels materials.
Obres realitzades: Obres realitzades: La recuperació arquitectònica de la tafona i dels
graners i de la botiga de l'oli, així com dels elements de producció i transmissió.
També, s'han dissenyat diversos pannells explicatius.
Data inici restauració: juliol 2010. Data acabament restauració: gener 2012
Cost: 181.852€

Tafona de Son Torrella (Santa Maria)

OBRA REALITZADA PEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I NATURA.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA,
LA PROPIETAT I L’AJUNTAMENT DE SANTA MARIA
Propietari: Joselyn Hillgart
Datació: segle XVI. Declarada Bé d'Interès Cultural l'any 1994
Tipologia: tafona tradicional
Antecedents: redacció del projecte tècnic de restauració. Tramitació i signatura
del conveni entre la propietat i el Consell de Mallorca.
Obres realitzades: restauració arquitectònica, dels elements de producció i de transmissió,
incloses les rodes hidràuliques exteriors.
Data inici restauració: 02.02.2004. Data acabament restauració: 17.03.2005
Cost total: 83.845 € .

