Catàleg de Patrimoni del terme municipal d’Inca

Identificació de l’element
Denominació: CAN PA CALENT
Clau: 21/16
Codi: INC- A011
Grau de protecció: A1 (BIC)
Tipologia: talaiot quadrat
Ús actual: en desús
Autoria: Estil o corrent: -

Identificació espacial
Municipi: Inca
Situació: elevació en una zona aturonada d’aprofitament agrícola, a uns 100 metres de les
cases de Can Pa Calent. (Polígon: 12. Parcel·les: 361, 333.)
Coordenades UTM: X: 494759 / Y: 4395676
Altitud: 90 m
Entorn: rústic. Elevació dominada per oliveres, herbacis i espècies arbustives, envoltada per
zona d’aprofitament agrícola.
Referència cadastral: 07027A012003330000XK / 07027A012003610000XT
Notes històriques
Segons la bibliografia (Mascaró, 1968), aquest talaiot formava part d’un poblat, juntament
amb les restes de Es Batliu.
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Descripció de l’element

Descripció estructures: restes d’un talaiot que sembla que te planta quadrangular i alçat
troncopiramidal, amb 10 metres de costat, completament cobert per la vegetació i reutilitzat
com a claper. Segons la bibliografia, aquest monument formaria part d’un poblat, juntament
amb les restes de Es Batliu.
Únicament ha arribat a nosaltres una filera de pedres que conformaven els murs de
l’estructura, amb una altura màxima conservada de 1,5 m. Les pedres que formen aquests
murs són calcàries ciclòpies, amb unes dimensions mitjanes de 1,20 m, disposades de cara en
els murs, de doble parament amb reble enmig, de 1 m de gruix.
No s’ha pogut accedir a l’interior de l’estructura, com a conseqüència de la vegetació i pedreny
que la cobreixen, per la qual cosa ha estat impossible determinar les característiques
tipològiques i morfomètriques del seu interior. De igual forma, no s’ha pogut localitzar la porta
d’accés.
L’espessa cobertura vegetal de les rodalies del monument, així com les escombraries que s’han
dipositat als voltants i sobre l’estructura, no ha permès la localització de material arqueològic
en superfície (ceràmica, indústria lítica, ossos o metalls), encara que en la Carta Arqueològica
del terme es fa referència a la troballa de ceràmica talaiòtica i romana baix imperial.
La tipologia del monument, un talaiot quadrat, permet apuntar a la cronologia de
l’assentament, d’època Talaiòtica (c.900 BC-500 BC)i la seva classificació com element
d’arquitectura social.

Cronologia: Prehistòria. Època Talaiòtica (900-500 B.C)
Criteris de datació: estructures
Classificació general: jaciment arqueològic
Accessibilitat: vehicle ordinari
Funcionalitat: arquitectura social
Materials i tècniques de construcció: pedres ciclòpies
Bibliografia
Aramburu-Zabala, J.: El patrón de asentamiento de la Cultura Talayótica de Mallorca. Palma, El
Tall, 1998.
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Macaró Pasarius, J.: “Notas de arqueología de Cataluña y Baleares. Inca, Mancor del Valle,
Selva”, a Ampurias 30. Pág. 313. Barcelona, 1968.
Estat de conservació

Estat de conservació: dolenta. Manquen alguns dels elements estructurals del monument i és
impossible la reconstrucció hipotètica.
Causes del deteriorament: feines agrícoles auxiliars, privades. Reutilització com a claper.
Erosió.
Defectes de conservació: estructures
Perills eventuals: feines agrícoles
Treballs realitzats: -

Protecció de l’element
Grau de protecció: A1
Protecció proposada: conservació integral
Usos permesos: investigació i divulgació del patrimoni
Elements destacats a preservar: Intervencions preferents i admissibles: limitació d’usos agrícoles. Neteja. Excavació
arqueològica. Consolidació i restauració.
Propietat: particular
Classificació del sòl: rústic (SRG)
Protecció existent: declarat B.I.C. en el B.O.E. Decret 2563/1966, amb data de 10-09-1966.
Altres / Observacions: A la carta arqueològica del terme municipal d´Inca apareix amb el codi
21/16

63

Catàleg de Patrimoni del terme municipal d’Inca

Zona de protecció de l’element

Àmbit d’influència:
Definició de les intervencions preferents sobre l’entorn de l’element:
Plànol de delimitació de l’àmbit d’influència:

Galeria
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Plànol de situació
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