Catàleg de Patrimoni del terme municipal d’Inca

Identificació de l’element
Denominació: RELLOTGES DE
SOL DE SANT DOMINGO
Clau: Codi: INC- F045
Grau de protecció: A1
Tipologia: rellotge
Ús actual: sense ús
Autoria: Estil o corrent: -

Identificació espacial

Municipi: Inca
Situació: Plaça de Santo Domingo, 1
Coordenades UTM: X:492131 / Y: 4397021
Altitud: 127 m
Entorn: urbà
Referència cadastral: 2170113DD9927S0001DZ

998

Catàleg de Patrimoni del terme municipal d’Inca

Notes històriques
Convent que fou el quart i últim de l’Ordre dels Dominics que es va fundar a l’illa l’any 1604,
essent el primer vicari electe el P. Fra. Antoni Torrens. Aquest comprà una teulera a Guillem
Seguí per erigir el nou convent o monestir.
Per la documentació arxivística es sap que el 3 de maig de 1612 s’acabà la capella de Ntra. Sra.
Del Roser i el 12 de juny del mateix any la del nom de Jesús, però el 3 de juny de 1664 es posà
la primera pedra d’una altra església (l’actual), més sumptuosa, que es va beneir el 4 d’agost
de 1689.
El claustre i el monestir es construïren més tard que la pròpia església, ja que es començaren a
finals de 1730 i sembla que no es va acabar fins l’any 1800. El convent es va edificar al voltant
del claustre. Aquest era pràcticament quadrat, molt semblant al de la vila de Pollença, de gran
austeritat i simplicitat, i amb una cisterna en el centre.
Els Dominics van romandre a Inca fins a l’exclaustració de 1835, quan en el convent hi
quedaven set frares. En aquests moments, el convent passà a ser propietat de l’Ajuntament,
per compra, i sembla que, segons Mn. Pere Joan Llabrés, el mateix ajuntament finalitzà les
obres.
L’església fou convertida en parròquia l’any 1962 i es realitzaren una sèrie d’obres, com la
reforma del presbiteri, consagrant un nou altar l’any 1966, i en l’edificació d’un campanar el
1969, després d’esbucar l’antiga espadanya, que sobresortia per damunt la façana principal. La
darrera restauració, consistent en una neteja general i una nova il·luminació, es va dur a terme
l’any 1993.
Descripció de l’element
Descripció estructures: conjunt de dos rellotges de sol que trobam en les parets del claustre
de Santo Domingo, dels quals un donava l’hora pel matí i l’altra per l’horabaixa, d’estructura
molt senzilla amb el quadrants clarament delimitats amb una línea negra molt gruixuda;
trobam un sense vareta metàl·lica i l’altra que encara la conserva. Una altra característica que
els diferència és el remat, un a manera de creu i l’altra també amb creu però recolzat per un
dibuix d´ imitació clàssica.
Dins la base de la mateixa paret del claustre que serveix d’estructura, ens trobam amb la data
de 1884. Els dos han estat restaurats, com ens indiquen les dates: un el 25/6/73 i l’altre el
16/5/73.
Cronologia: contemporània (segles XIX- XX)
Criteris de datació: estilístics
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Classificació general: element etnològic
Accessibilitat: a peu
Funcionalitat: serveis
Materials i tècniques de construcció: marès i pintura; dibuixats sobre marès
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Estat de conservació

Estat de conservació: bo
Causes del deteriorament: Defectes de conservació: Perills eventuals: erosió per pas del temps
Treballs realitzats: al 1993 es realitzaren obres de neteja i restauració de l’església i claustre,
afectant aquestes a un nou frontis, plaça amb torre lateral, obertures rectangulars i a la doble
arcada d’accés. Restauració dels dos rellotges el 1973.
Protecció de l’element
Grau de protecció: A1 (el claustre és BIC)
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Protecció proposada: conservació íntegra
Usos permesos: investigació i divulgació del patrimoni
Elements destacats a preservar: Intervencions preferents i admissibles: manteniment i conservació dels rellotges de sol
Propietat: municipal
Classificació del sòl: urbà
Protecció existent: el claustre va ser declarat Bé d’Interès Cultural, amb categoria de
Monument, amb data 09/06/1994.
Codi del registre de Patrimoni Històric 51-0008668-00000
Altres / Observacions: el convent es troba catalogat amb el codi INC- C005.
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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