Catàleg de Patrimoni del terme municipal d’Inca

Identificació de l’element
Denominació: SON BORDILS NOU
Clau: 21/25
Codi: INC- A019
Grau de protecció: A1
Tipologia: cova
Ús actual: en desús
Autoria: Estil o corrent: -

Identificació espacial

Municipi: Inca
Situació: el jaciment es troba dins la finca de Son Bordils Nou, en la vessant d’un petit turó
davall la capella de la possessió (Polígon 4. Parcel·la 160)
Coordenades UTM: X: 496516 / Y: 4392110
Altitud: 70 m
Entorn: rural. La cova es troba en la vessant d’un petit turó envoltat per terres de cultiu, a prop
d’un torrent. La vegetació dominant a les rodalies són la mata i l’olivera
Referència cadastral: 07027A004001600000XT

Notes històriques
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Descripció de l’element
Descripció estructures: cova artificial excavada en la roca, ubicada sota la capella de Son
Bordils Nou. Es troba situada en un entorn ombrívol, dominat per espècies arbustives i
oliveres, a pocs metres d’un petit torrent.
L’accés a la cova es fa a partir d’un portal arquitravat rectangular, de 1,23 m d’alçada per 0,59
m d’amplària, delimitat per dos brancals formats per vàries lloses rectangulars de marès. A
l’interior ens trobem una cambra principal de planta ovalada, d’un metre i mig d’altura i
coberta de volta de mig punt igualment excavada en la roca. El sòl apareix cobert per terra i
restes òssies d’animals, per la qual cosa no es pot determinar si originàriament presentava
qualque tipus de paviment. A ambdós costats de la porta principal d’entrada a la cova es
documenten dues obertures més, que donen accés a sengles cambres, de menors dimensions.
El portal del costat dret de la cambra principal presenta forma rectangular i idèntiques
característiques tipològiques que l’anterior, encara que en aquest cas s’observen evidències de
remodelacions posteriors a la construcció de la cova, concretades en el reforç dels brancals de
la porta amb ciment mallorquí. A partir d’aquesta obertura s’accedeix a una cambra excavada
en la roca, de planta ovalada i sostre amb volta de mig punt.
Per accedir a la tercera cambra que conforma l’estructura s’ha de travessar una obertura
excavada a la paret de l’habitació principal, sense cap tipus de tractament ni forma definida.
En aquest cas, l’espai té planta de forma irregular i presenta un petit forat natural de la paret
de la façana de la cova, que actua com a finestra, aportant llum del sol a aquesta estada.
S’observen evidències de la reutilització de la cova al llarg del temps per a usos ramaders, a
partir de la consolidació de part de les parets i de les portes amb ciment i morter.
No s’han documentat ni a l’interior ni a l’exterior de l’estructura restes materials (ceràmica,
indústria lítica, ossos, etc.) que permetin fer una aproximació a la funcionalitat i la cronologia
del jaciment, encara que les característiques tipològiques de l’estructura permetrien apuntar a
que es tractaria d’una cova d’enterrament d’època del Bronze, encara que per poder confirmar
aquesta hipòtesi seria necessària l’excavació arqueològica de l’estructura.
En general, l’assentament de Son Bordils Nou es troba en bon estat de conservació.

Cronologia: indeterminada. Hipòtesi: Edat del Bronze.
Criteris de datació: estructures
Classificació general: jaciment arqueològic
Accessibilitat: es pot accedir fins a les cases de Son Bordils Nou en vehicle ordinari, demanant
permís als propietaris. Per arribar fins a la cova s’ha de caminar durant uns tres minuts.
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Funcionalitat: hipòtesi: Cova d’enterrament (Per confirmar)
Materials i tècniques de construcció: -

Bibliografia

Estat de conservació

Estat de conservació: bona. Es conserven la pràctica totalitat dels elements estructurals del
monument, però per a la seva classificació és necessària la excavació arqueològica
Causes del deteriorament: feines agrícoles auxiliars, ramat, reutilització, vegetació que pot
provocar la desestabilització de l’estructura, l’ús com a refugi d’animals.
Defectes de conservació: Perills eventuals: erosió de la pendent, vegetació (desestabilització de les estructures),
animals.
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 i ramaders, neteja de
l’interior de la cova, neteja de la vegetació que creix a l’exterior, que pot provocar l’enderroc
de la coberta. Excavació arqueològica
Propietat: particular
Classificació del sòl: rústic (SRG)
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Protecció existent: jaciment inclòs a la Carta Arqueològica del municipi d’Inca.
Altres / Observacions: a la carta arqueològica del terme municipal d´Inca apareix amb el codi
21/25
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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