Catàleg de Patrimoni del terme municipal d’Inca

Identificació de l’element
Denominació: SON VIVOT (CLAPER DES
MOROS)
Clau: 21/08
Codi: INC- A024
Grau de protecció: A1 (BIC)
Tipologia: túmul esglaonat
Ús actual: en desús
Autoria: Estil o corrent: -

Identificació espacial

Municipi: Inca
Situació: el jaciment s’ubica en el cim d’un turó, a 130 m d’altura, dintre dels terrenys de Son
Vivot. Te connexió visual directa amb el jaciment del Puig d’Inca. (Polígon 7. Parcel·la 587).
Coordenades UTM: X: 497400 / Y: 4398350
Altitud: 130 m
Entorn: rural. El Claper des Moro es troba en una zona boscosa, dominada per l’ullastre, la
mata i el pi
Referència cadastral: 07027A007005870000XW
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Notes històriques

Descripció de l’element

Descripció estructures: el jaciment de Es Claper des Moro, ubicat en el cim d’un turó dintre de
la finca de Son Vivot, està format per una única estructura, corresponent a un túmul esglaonat
d’època talaiòtica reutilitzat com a claper i totalment cobert per la vegetació, la qual cosa
dificulta la determinació del tipus de planta i de les seves característiques morfomètriques.
Presenta planta de tendència ovalada i està format per dos nivells de murs conservats, a
diferents altures, encara que sembla que originàriament n’hi havia més. El primer nivell, molt
derruït, el formen pedres calcàries col·locades verticalment, retocades i amb unes dimensions
mitjanes de 1m i una altura conservada de 1,2 m. Només es conserva la meitat sud d’aquest
mur. La resta apareix completament enderrocat, com a conseqüència de l’acció de les arrels de
la vegetació.
A una cota superior trobem evidències del segon llençol murari, en aquest cas format per
pedres de menors dimensions, d’uns 0,60 m. En aquest nivell s’observen restes d’una obertura
amb corredor, orientat cap al Sud, que possiblement donava accés a l’interior de l’estructura,
avui en dia colmatat per petites pedres del claper. L’obertura, de forma rectangular, té una
amplària de 1,2 m i una altura conservada de 1,70 m. El corredor, amb una longitud de 3,5 m i
una amplària de 1,2 m, apareix delimitat a ambdós costats per una paret de pedra en sec, en
un paredat semipoligonal format per pedres calcàries de forma irregular, disposades de cara i
amb unes dimensions mitjanes de 0,50 m. No s’han pogut observar les característiques
tipològiques del sòl d’aquest passadís d’entrada, encara que apareix en lleugera pendent.
Des del monument, ubicat a 130 m d’altura, es té ampli domini del territori circumdant i
presenta connexió visual directa amb el jaciment del Puig d’Inca, per la qual cosa es pot
apuntar que la funcionalitat del jaciment era la de control del territori.
Es fa necessària la neteja de les restes, ja que a les rodalies del túmul s’observen evidències de
línies de pedres, que tal vegada corresponguin a estructures adossades al monument.
Cronologia: Prehistòria. Època talaiòtica. (900-500 A.C.)
Criteris de datació: estructures
Classificació general: jaciment arqueològic
Accessibilitat: a peu. Per accedir a l’assentament s’ha de seguir un petit caminoi que surt del
Camí Vell d’Alcúdia, dintre de la propietat de Son Vivot, i caminar a través d’una zona boscosa
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durant aproximadament trenta minuts. El monument es troba cobert per la vegetació, per la
qual cosa és difícil la seva localització.
Funcionalitat: control del territori
Materials i tècniques de construcció: pedres calcàries ciclòpies
Bibliografia
Aramburu, J. et alii: Guía arqueológica de Mallorca. Palma, La Foradada, 1998.
Macaró Pasarius, J.: “Notas de arqueología de Cataluña y Baleares. Inca, Mancor del Valle,
Selva”, a Ampurias 30. Pág. 316. Barcelona, 1968.
Estat de conservació

Estat de conservació: deficient. El monument tan sols és identificable en planta, ja que només
resten alguns elements constructius aïllats.
Causes del deteriorament: reutilització com a claper. Erosió de la pendent. Vegetació que creix
sobre el monument, que ha provocat la desestabilització i enderroc de part dels murs
Defectes de conservació: estructures
Perills eventuals: feines agrícoles auxiliars
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: neteja de la vegetació. Limitació d’usos agrícoles
auxiliars. Consolidació dels murs del monument. Excavació arqueològica de les restes.
Propietat: particular
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Classificació del sòl: rústic (ANEI)
Protecció existent: Declarat BIC en el BOE. Decret 2563/1966, amb data de 10-09-1966.
Altres / Observacions: a la carta arqueològica del terme municipal d´Inca apareix amb el codi
21/08
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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