Catàleg de Patrimoni del terme municipal d’Inca

Identificació de l’element
Denominació: POU DES RASQUELL
Clau: B-039
Codi: INC- F011
Grau de protecció: A2
Tipologia: pou
Ús actual: extracció d’ aigua
Autoria: Estil o corrent: tipologia popular

Identificació espacial
Municipi: Inca
Situació: aïllat. A la cruïlla de camins que duen a Son Catlar i Son Gual (Polígon 7 parcel·la 435)
Coordenades UTM: X: 494992 / Y: 4396285
Altitud: 82 m
Entorn: rural
Referència cadastral: 07027A007004350000XP

Notes històriques
Segons Pere Rayó, el pou és probablement d’origen medieval i està documentat des del segle
XVIII.
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Durant la sequera de 1849- 1850 es va instal·lar una porta de fusta per gestionar millor l’ús de
l’aigua.
Aquest pou també apareix al Mapa General de Mallorca de Josep Mascaró Passarius.
Descripció de l’element
Descripció estructures: estructura aïllada, ubicada a la cruïlla de camins que duen a Son Catlar
i a Son Gual. Es troba a la mateixa carretera. Tipològicament, es tracta de un pou amb cintell
de planta circular, clot paredat, pilars i travessera. La funcionalitat del monument, encara en ús
avui en dia, és la captació d’aigües subterrànies per elevació manual humana, per al consum
domèstic.
El cintell del pou presenta planta circular, de 1,80 m de diàmetre, 0,45 m d’altura. El mur del
cintell, amb un gruix de 0,38 m, està realitzat emprant la tècnica de pedra en verd, en un
paredat de mamposteria format per pedres calcàries d’aspecte irregular sense tractar,
travades amb morter de ciment, calç i arena groga. En el pla superior, el cintell està revestit de
ciment, calç i grava. A la zona d’accés al pou, allà on es treia l’aigua, presenta una llosa de
pedra calcària rectangular, treballada, de 0,69 m d’alçada i 0,39 m d’amplària.
El clot és també circular, amb un diàmetre de 1,30 m, i està realitzat emprant la mateixa
tècnica constructiva i materials que en el cintell, encara que la proporció de morter és menor.
No s’ha pogut determinar la profunditat del clot, degut a que es troba ple d’aigua, encara que
a l’inventari dels pous comuns de Mallorca marca una profunditat de 6’50 metres. Apareix
tapat amb una reixa de ferro, per evitar les caigudes.
Sobre el pla superior del cintell neixen dos pilars de planta rectangular i alçat prismàtic, de 1,67
m d’altura, formats per blocs de marès rectangulars, travats amb morter de ciment mallorquí,
calç i graves. En la part superior d’ambdós pilars s’insereix el travesser, on es penjava la
corriola, que està fet amb un tronc d’olivera.
El Pou des Rasquell es troba en bon estat de conservació, ja que es presenten tots el seus
elements estructurals, sense evidències de degradació, exceptuant un petit enderroc del
cintell.
Cronologia: època Moderna- Contemporània (s. XVII- XX)
Criteris de datació: estructura
Classificació general: bé etnològic
Accessibilitat: vehicle ordinari
Funcionalitat: extracció d’ aigües
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Materials i tècniques de construcció: blocs de marès als pilars de l’estructura, travats amb
morter de ciment mallorquí. A l’interior, pedra calcària. En tècnica de pedra en verd
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Estat de conservació
Estat de conservació: bona. Es conserven íntegres tots els elements estructurals de l’element.
Causes del deteriorament: vegetació que creix devora el cintell del pou, zona d’abocament de
fems al costat de l’estructura, pas de vehicles, visites.
Defectes de conservació: part del cintell està enderrocat
Perills eventuals: circulació de vehicles, abocament de fems i visites
Treballs realitzats: s’ha cimentat la part superior del coll i, a més, s’ha instal·lat una comporta
de ferro.

Protecció de l’element
Grau de protecció: A2
Protecció proposada: conservació íntegra
Usos permesos: magatzematge i extracció d’aigua
Elements destacats a preservar: el coll, amb la peça de pedra viva, i el travesser de fusta
Intervencions preferents i admissibles: manteniment i conservació del pou; tasques de neteja
de la vegetació que creix a les rodalies del cintell. Possibilitats de senyalització amb panell
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interpretatiu, donada la situació del monument. Possibilitat de creació d’un espai verd al
voltant del pou.
Propietat: pública
Classificació del sòl: rústic (SRG)
Protecció existent: element inclòs en l’anterior catàleg de patrimoni del municipi, realitzat el
1998.
Altres / Observacions:
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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