Catàleg de Patrimoni del terme municipal d’Inca

Identificació de l’element
Denominació: SON RAVANET
(PUIG DE S’ERMITA O DE SES TALAIES)
Clau: 21/04
Codi: INC- A025
Grau de protecció: A1 (BIC)
Tipologia: talaiot quadrat i circular
Ús actual: en desús
Autoria: Estil o corrent: -

Identificació espacial

Municipi: Inca
Situació: el jaciment es troba en el cim de la urbanització de S’Ermita, en una zona aturonada,
envoltada de terres de cultiu. (Polígon 11, parcel·la 157.)
Coordenades UTM: X: 493602 / Y: 4398686
Altitud: 169 m
Entorn: rural. Per arribar al jaciment s’ha de pujar al cim de la urbanització de S’Ermita, on, en
el marge dret de la carretera, s’observa un dipòsit d’aigua, que està adossat al primer talaiot
del conjunt.
Referència cadastral: 07027A011001570000XL
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Notes històriques
En la descripció del jaciment que apareix en la bibliografia (Mascaró Pasarius, J. 1968: 315), es
defineix l’assentament com un turó fortificat.
Descripció de l’element

Descripció estructures: jaciment arqueològic ubicat en el cim de la urbanització de S’Ermita. La
seva localització, en una zona elevada amb gran domini visual sobre tot el Pla i la badia
d’Alcúdia permet apuntar que la funcionalitat del jaciment era la de control del territori. Està
format per dos talaiots, un circular i un quadrat, units entre ells per un mur ciclopi de 20 m de
longitud. Les tres estructures es troben dins una zona aturonada, envoltada de terres de cultiu.
L’explotació agrícola de la zona ha provocat la desaparició de part de les estructures i la
reutilització de les existents com a clapers.
Talaiot circular:
Presenta planta circular. La construcció del dipòsit d’aigua va provocar la destrucció de la paret
Sud-est de l’estructura, per la qual cosa no es pot determinar el diàmetre total, encara que el
seu radi aproximat és de 5,30 m. Els murs que conformen l’estructura presenten doble
parament, amb una altura màxima conservada de 1,40 m i un grossor de 1,50 m. Estan formats
per pedres calcàries de grans dimensions, disposades de cara en les parets.
L’interior del talaiot apareix molt degradat, i no s’hi poden observar les característiques
tipològiques i morfomètriques, degut a les remodelacions que ha sofert l’estructura al llarg del
temps, que ha estat emprada com a claper, i a l’abundant vegetació que creix en el seu
interior. Tampoc s’ha pogut localitzar la porta d’accés.
Murada ciclòpia:
De la paret Est del primer talaiot neix una muralla ciclòpia que uneix aquesta primera
estructura del conjunt amb el segon talaiot, de planta quadrada. El mur té una longitud de 20
m i una altura màxima conservada de 1,70 m. Presenta la mateixa tècnica constructiva que en
les altres dues estructures del conjunt, això és, tècnica ciclòpia en doble parament, formada
per pedres de grans dimensions, amb una mida d’uns 1,20 m i un gruix dels murs de 1,30 m.
La muralla ha estat reaprofitada com a marge de la zona agrícola, col·locant pedres de menors
dimensions en aquells punts on el mur s’havia enderrocat.
Talaiot quadrat:
Presenta planta de tendència quadrada, de 14 m de longitud per 13 m d’amplària. L’explotació
agrària i l’abundat vegetació que creix en el seu interior i sobre les mateixes parets de
l’estructura han provocat la destrucció de gran part del monument. Pareix que fou construït
sobre un basament de pedres, de 16 m de longitud per 15 d’amplària i una altura conservada
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de 1,10 m, possiblement per anivellar el terreny. El talaiot pròpiament dit té una altura
conservada de 2,10 m i està compost per parets de doble parament, de 0,90 m de grossor,
formades per pedres calcàries de dimensions ciclòpies, retocades i disposades de cara en els
murs. Tal i com ocorria amb el primer talaiot del conjunt, l’interior es troba completament
cobert per vegetació i acumulacions de petites pedres, el que fa impossible observar les
característiques de l’interior de l’estructura. Tampoc s’ha pogut determinar la ubicació del
portal d’accés.
No s’ha localitzat ceràmica ni materials arqueològics que permetin donar una seqüència
cronològica de l’ús del jaciment, encara que la tipologia de les pròpies estructures ens permet
ubicar l’assentament dins l’època talaiòtica.

Cronologia: Prehistòria. Època talaiòtica. ( 900-500 A.C.)
Criteris de datació: estructures
Classificació general: jaciment arqueològic
Accessibilitat: es pot accedir en vehicle ordinari. L’assentament es troba en el cim de la
urbanització de S’Ermita, adossat al dipòsit d’aigua cobert que es troba en el marge de la
carretera.
Funcionalitat: control del territori
Materials i tècniques de construcció: pedres ciclòpies, d’ uns 0’80 cm -1m en tècnica ciclòpia
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. 315. Barcelona, 1968.
Ordinas i Marcé, G.: Guia patrimonial del Raiguer. Mancomunitat del Raiguer, 2007. P. 35.
Estat de conservació

Estat de conservació: regular. Manquen alguns elements estructurals dels monuments però es
possible la reconstrucció hipotètica
Causes del deteriorament: feines agrícoles, privades; construcció del dipòsit, vegetació que ha
crescut dins l’interior de les estructures, reutilització com a clapers
134

Catàleg de Patrimoni del terme municipal d’Inca
Defectes de conservació: les estructures apareixen parcialment derruïdes
Perills eventuals: explotació agrícola
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: consolidació de les estructures, neteja de l’interior de
les estructures, tala dels arbres que creixen a l’interior dels monuments, control per part d’un
tècnic qualificat de les tasques d’explotació agrícola.
Propietat: particular
Classificació del sòl: rústic (zona forestal)
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
21/06

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:
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Galeria
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Plànol de situació
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