Catàleg de Patrimoni del terme municipal d’Inca

Identificació de l’element
Denominació: PUIG D’INCA
Clau: INC- A002
Codi: 21/03
Grau de protecció: A1 (BIC)
Tipologia: plataforma esglaonada
Ús actual: sense ús
Autoria: Estil o corrent: -

Identificació espacial

Municipi: Inca
Situació: el jaciment es troba a dalt des Puig d’Inca, en el camí que condueix a la Creu de Sa
Minyó. ( Polígon 7. Parcel·la 358)
Coordenades UTM: X: 496370 / Y: 4397060
Altitud: 305 m
Entorn: rural. Per arribar al jaciment s’ha de seguir un petit camí que surt a la dreta de la zona
de picnic de l’Ermita de Santa Magdalena, que condueix a la Creu de Sa Minyó. S’han de
recórrer aproximadament 450 m del camí. Les restes queden a ma dreta d’aquest, sota un
vértex geodèsic.
Referència cadastral: 07027A007003580000XZ
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Notes històriques

Descripció de l’element

Descripció estructures: plataforma esglaonada d’època talaiòtica situada en el cim del Puig
d’Inca. Està formada per tres nivells de llençols muraris situats a diferents altures, de planta
irregular, que s’adapten al pendent natural del terreny. Des de la plataforma es té un ampli
control visual de la Serra de Tramuntana, el Pla, la Badia d’Alcúdia i les muntanyes d’Artà. Per
aquest motiu, s’ha determinat que la funcionalitat de l’assentament era el control del territori.
Plataforma esglaonada:
Primer llençol murari, en la part superior de la plataforma: Presenta planta de tendència
quadrada, de 5,5 m de costat i una altura màxima conservada de 1 m. Es tracta d’un mur de
doble parament, de 1 m de grossor, format per pedres calcàries ciclòpies, amb unes
dimensions mitjanes de 0,80 m per 0,80 m. Sobre aquest primer mur es situa un vèrtex
geodèsic, la construcció del qual va provocar l’enderroc de part del mur.
Segon llençol murari: Es superposa en el seu costat Est al nivell superior. Presenta planta de
tendència ovalada, amb una circumferència d’aproximadament 10,4 m en el seu costat Nord.
No s’han pogut calcular les dimensions d’aquest mur en la versant Sud, ja que apareix
completament cobert per la vegetació. La paret, amb 1,5 m d’alçada màxima conservada, està
formada per grans pedres calcàries disposades de cara i de fil en el mur. La tècnica és la
mateixa que en el nivell superior, és a dir, tècnica ciclòpia. S’observen remodelacions del mur
d’èpoques posteriors, evidenciades a partir de l’aixecament de parts de la paret amb pedres de
menors dimensions.
Tercer llençol murari: En el nivell inferior, en el marge dret del caminoi que du fins a la Creu de
Sa Minyó. Presenta planta irregular, d’aproximadament 15 metres de costat i una altura de 1,7
m. La base de la paret està formada per pedres ciclòpies, de 0,80 m x 0,80 m. La part superior,
en canvi, la conformen pedres de menors dimensions, en un parament antic o rústic construït
amb tècnica de pedra en sec, la qual cosa indica una reutilització d’aquest assentament durant
èpoques posteriors.
En general, la plataforma es troba en un estat de conservació deficient. La major part dels
murs estan enderrocats, com a conseqüència, per una part, dels processos erosius de la
pendent i de l’abundant vegetació que els cobreix, i, per l’altra, de les obres de construcció del
vèrtex geodèsic.
Altres evidències:
Als voltants de la Creu de Sa Minyó s’observen restes d’estructures molt degradades, línies de
pedres ciclòpies que no superen els 0,50 m de alçada, la tipologia, funcionalitat i morfologia de
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les quals no s’ha pogut determinar degut a l’abundant vegetació que les cobreix i a l’alt grau de
degradació de les restes.
Cronologia: prehistòria. Època talaiòtica ( 900-500 A.C.)
Criteris de datació: estructures
Classificació general: jaciment arqueològic
Accessibilitat: a peu des de la zona de picnic de l’Ermita de Santa Magdalena, durant
aproximadament 10 minuts.
Funcionalitat: control del territori
Materials i tècniques de construcció: pedres calcàries amb 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. 314. Barcelona, 1968.
Estat de conservació

Estat de conservació: regular. Manquen alguns dels elements estructurals del monument però
és possible la reconstrucció hipotètica.
Causes del deteriorament: obres públiques, visites, erosió de la pendent, vegetació que
provoca la desestabilització de les estructures i la disminució de la visibilitat.
Defectes de conservació: enderroc de bona part dels murs que conformen les estructures.
Perills eventuals: visites
Treballs realitzats: -

Protecció de l’element
Grau de protecció: A1
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Protecció proposada: conservació integral
Usos permesos: investigació i divulgació del patrimoni
Elements destacats a preservar: Intervencions preferents i admissibles: neteja de la vegetació, consolidació de les estructures,
tancament per evitar que les visites facin malbé a les restes, excavació arqueològica de
l’entorn de Sa Creu de Sa Minyó.
Propietat: particular
Classificació del sòl: rústic protegit. Forestal: Parc del Puig de Santa Magdalena. (ANEI)
Protecció existent: declarat BIC en el BOE. Decret 2563/1966, amb data de 10-09-1966.
Inventariat amb data de 31-03-1967.
Altres / Observacions: a la carta arqueològica del terme municipal d´ Inca apareix amb el codi
21/03.

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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