POU DE SON FERRER DE MOSCARI
DADES GENERALS
Localització: al camí dit des Pou de Son Ferrer o de ses Casetes (el primer
camí a l’esquerra sortint de Moscari cap a Campanet).
Propietat: pública.
Règim de visites: lliure.
Aspectes històrics i cronología: Podria haver estat
construït el 1823, ja que en aquesta data es pagaren 30
lliures per la construcció de dos pous a Moscari i aquest
és un dels dos pous comuns del poble. També existeix
la possibilitat que l’única construcció feta en aquesta
data fos la porxada, si atenem a la data que apareix
cisellada al coll: 1806. Sabem que el 1846 fou engrandit
i restaurat. Pocs anys més tard, el 1874, hi fou
construïda la porxada. Com tots els pous públics,
necessitava contínues reparacions. Dins el segle XX, el
21 d’agost de 1925, Antoni Homar cobrà per la
reparació dels pous públics de Moscari i Son Ferrer. Fou
restaurat pel Consell de Mallorca els anys 1996 i 1997.
Descripció de l’edifici: Es tracta d’un pou amb coll i pilars, tapat per una
porxadeta que protegeix un conjunt de piques. El pou està paredat en sec, té
planta rectangular i arriba als 8’2 m de profunditat. Exteriorment presenta un
coll fet de blocs de pedra viva, en una de les quals podem llegir la data de
1806. Per damunt del coll s’aixequen quatre pilars de peces de marès que
aguanten dos travessers de fusta a damunt dels quals hi ha les corrioles de
ferro. Arran del pou hi ha una pica i a sota
la porxada tres més. Pel que fa a la
porxada, se sosté sobre els dos pilars
posteriors del coll. Està feta de llenyams,
perllongues i teules. La porxada i els
voltants del pou estan empedrats, així com
una síquia que porta l’aigua del camí de
darrere les piques.
Protecció existent: Consta al Catàleg del Patrimoni Històric de Selva (en
tramitació).
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