Annex 1. Quadre dels diferents projectes, estudis, dictàmens i planells.

ANY AUTOR
1775

Bonaventura Serra i
Ferragut

1789

Geroni de Berard

1799

Alexandre de Cauterac
d’Ornezau
Joan Odon García

17?

*

1803 *

Francesc Seguí

1811

1815

Josef Alex.º Blanco
Juez pribatibo,
Director y
Conservador de la
Acequia Rl. en Alcira,
y de la del Proyecto de
nuebos riegos en el
Reyno de Valencia.
Eusebio Ruiz

1816

Tomás de Rifá

PROJECTE

DICTAMEN

PLÀNOL
“Resumen de los Instrumentos, Papeles y Noticias
del Archivo de casa, que escribía en el año 1775 Dr.
D. Buenaventura Serra y Ferragut.
Llibre “Viaje a las Villas de Mallorca” en el que es fa
una descripció detallada dels principals canals i
estanys i de les finques que delimitaven s’Albufera.
S’aixecà un plànol iconogràfic, del que no se’n
coneix conserva cap còpia.

Proyecto para desaguar todos los
pantanos de la Isla.
Projecte-sol·licitud per a la recuperació
de les marjals.
Projecte-sol·licitud de dessecació de
s’Albufera i marjals adjacents.
Plan de Repoblacion de la Ciudad de
Alcudia, establecimiento de terrenos
incultos y desague de los pantanosos

Dictamen y presupuesto...
Estado en que se hallan los caminos,
torrentes y Acequias de las Marjales
situadas en la Villa de la Puebla del Reyno
de Mallorca con varias reflecciones de los
medios de actuacion y permanencia de los
Enfiteutios a beneficio de la Real
Hacienda...
Marjales y Albuferas
Dictamen del Coronel del Real Cuerpo de

Plano de las marjales y prados de S.M. en la Villa de
la Puebla en el Reino de Mallorca…

1830
1845?

1847

Juan Sorá i Bartolomé
Sureda
José Flaquer

Pau Bouvy i Paulí
Verniere

1851
1851
1852
1853
1854

1855

1856

1856

Pau Bouvy i Paulí
Verniere
Juan Sorá
Antonio López
Montalvo
Claudio Marcel i
Mateu Ferragut

Paulí Verniere i
Antonio Alvarez y
Garcia
José Leal i Antonio
Canut

Cayetano González
(caducada la concessió
el 26 de març de 1857)

Ingenieros D. Tomás de Rifá.
Dictamen de D. Juan Sorá y D. Bartolomé
Sureda en 3 de octubre de 1830.

Plano de la Albufera grande de Alcudia y prados
circunvecinos levantado en 20 de agosto de 1830.

“En representación de cierta sociedad
elevó a S.M.la Reina ...solicitud
pidiendo la autorización para desecar la
Albufera...
segons la Reial Ordre de 28 d’abril de
1847 es reconeixen com a promotors del
projecte de dessecació.
Reial Ordre de 19 de novembre en que es
declara d’utilitat pública la dessecació.
Reial Ordre de 19 de novembre en què es
concedeix la concessió provisional

20 d’agost de 1853
“Per realitzar aquest projecte l’any 1854
se formà una companyía de mallorquins
... Axí matex feren els siguients canals:
den Ferragut, de s’Uiastre, den Molinas,
den Conrado i den Palet que deixaren
mitj fet.” (Pere A. Serra “Corró”, Sa
Marjal, any VIII, núm.91.
Se’ls hi atorga la concessió provisional
per a la dessecació
Diuen que tenen el projecte per a
dessecar i reduir a cultiu els terrenys de
s’Albufera, sol·liciten la cessió en cens
emfitèutic dels Prats del Rei.
Autorització per a l’execució de les
obres de dessecació.(La memòria de
López és la base per a les condicions de
la concessió)

Memoria del desecamiento de la Albufera
de Alcudia

Plano de la Albufera sita en el término de la Ciudad
de Alcudia en la isla de Mallorca.
Plano de la Albufera

…según los planos aprobados… (suposem que es
tracta dels plànols de López)

1856

Antonio López

1857

Juan Pérez Sanmillan

1857

Juan Fernández
Monserrat

1857

Federico de Gispert

1857

Juan Mª Villaverde

1859

Juan Mª Villaverde

1860

Societat Palet y Cia

1863

Joaquín Figueras,
Guillermo Partington y
Jorge Higgin
John Frederic Latrobe
Batteman i William
Hope
Enrique Cremades
i Luis Beneyto

1863

1901

1932

José Ferrer. Ingeniero

1 d’octubre s’aprova el projecte de
l’Enginyer López que ha de servir de
base per a les condicions de les
concessions
23 de març s’autoritza a realitzar els
estudis per a la dessecació sense dret a
concessió definitiva ni indemnització.
Ex Batle del Reial Patrimoni i actual
propietari de s’Albufera: reclama la
titularitat de la concessió ja que diu que
ha realitzat nombrosos treballs
d’obertura de canals.
Sol·licita la concessió per dur a terme la
dessecació.
22 d’abril s’autoritza a realitzar els
estudis per a la dessecació sense dret a
concessió definitiva ni indemnització.
Reial O. de 26 de juny que autoritza a
Juan Mª Villaverde a adquirir els
terrenys improductius (coberts d’aigua)
així com la part necessària per a les
obres...
5 gener de 1860 aprovada la cessió de
l’autorització a Villaverde
Reial O. de 12 de gener aprovada la
transferència de la cessió a Sebastià Palet
12 de febrer s’aprova la transferència
anterior.
Memoria descriptiva de la finca agrícola
Albufera de Alcudia (en la Isla de
Mallorca)...para la Sociedad Industrial
Balear
Memoria descriptiva del anteproyecto de
riego y desecación del predio “La

Memoria descriptiva de las obras de
desagüe y saneamiento de la Albufera de
Alcudia en la Isla de Mallorca

El plànol utilitzat és la còpia del mapa de l’enginyer
López de 1853.

Memòria descriptiva del projecte de
dessecació

Conjunt de mapes i plànols de s’Albufera i del detall
de les obres.

Albufera”
Relazione Tecnica sulla Tenuta
Planimetria della tenuta “Albufera” e “Son San
“La Albufera y Son Sant Martí”
Martí”
MAJORCA (Baleari)
J. Llimona
Llibre: Informe/Memoria
1941
M. Gual de Torrella
(per a l’explotació agrícola i de
fabricació de paper)
*Sengles projectes que són citats a Marginalia , de Josep Obrador (pp.124-125), les vaig descobrir gràcies al treball de Vicenç M. Rosselló i Verger: Prats i Albuferes a
l’àmbit mediterrani: de l’odi a la veneració.
1939
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