Catàleg de Patrimoni del terme municipal d’Inca

Identificació de l’element
Denominació: SON CATIU
Clau: 21/06
Codi: INC- A004
Grau de protecció: A1
Tipologia: monument aïllat, cova
Ús actual: en desús
Autoria: Estil o corrent: -

Identificació espacial

Municipi: Inca
Situació: el jaciment es troba dins les terres de Son Catiu, en una zona aturonada dins un bosc
d’ullastres i a prop d’un petit torrent (Polígon 6 / Parcel·la 59)
Coordenades UTM: X: 497350 / Y: 4396000
Altitud: 60 m
Entorn: rural
Referència cadastral: 07027A006000590000XE

Notes històriques

23

Catàleg de Patrimoni del terme municipal d’Inca

Descripció de l’element

Descripció estructures: cova artificial excavada en la roca, ubicada dins les terres de la finca de
Son Catiu, en una zona aturonada boscosa en els límits de l’àrea de cultiu. Es situa a pocs
metres d’un petit torrent.
L’entrada a la cova és un portal rodó, amb arc de mig punt, amb una altura de 1,5 m i una
amplària de 0,80 m, excavat a la roca natural, maressenca. Aquesta obertura dóna accés a
l’interior de la cambra, amb planta de tendència ovalada.
Les parets Nord i Oest de l’estructura estan excavades a la roca natural, mentre que la paret
Est està reforçada amb un revestiment de pedra en sec. Aquest mur està realitzat amb pedres
calcàries de mitjanes dimensions, lleugerament retocades i disposades de cara a la paret, en
junta poc closa. Els murs tenen una alçada mitjana d’aproximadament 1,20 m.
El sostre de l’interior de la cova presenta moltes irregularitats, el que ens mostra escàs
tractament a l’hora d’excavar-ho. En general, la tendència és de coberta plana.
No s’han pogut determinar les característiques tipològiques del sòl de l’estructura, ja que es
troba completament cobert per terra i restes ossis d’animals, conseqüència del seu ús com a
refugi natural de cabres i ovelles al llarg dels anys.
No s’han documentat evidències materials que permetin una aproximació cronològica i
funcional acurada de la Cova de Son Catiu, encara que per la tipologia de l’assentament, una
cova excavada en la roca maressenca, es pot apuntar a que es tractaria d’un jaciment funerari
del Bronze Antic (Guerrero, 1999: pp. 103-105). Seria necessària l’excavació arqueològica del
monument per tal de corroborar aquesta hipòtesi.
Cronologia: hipòtesi: Bronze Antic.
Criteris de datació: estructures
Classificació general: jaciment arqueològic
Accessibilitat: a peu
Funcionalitat: indeterminada. Hipòtesi: cova d’enterrament.
Materials i tècniques de construcció: -

Bibliografia
Guerrero Ayuso, V.: Cazadores y pastores en la Mallorca prehistórica. Palma, El Tall, 1999.
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Estat de conservació

Estat de conservació: bona. Es conserven íntegres tots els elements estructurals del
monument. La seva classificació està pendent de la realització d’excavacions arqueològiques.
Causes del deteriorament: feines agrícoles auxiliars. Vegetació. Ús com a aixopluc de ramat
oví. Erosió de la pendent.
Defectes de conservació: estructures: colmatació del sòl de l’estructura.
Perills eventuals: acumulacions de pedres i vegetació que creix sobre la coberta de la cova, a
l’exterior, que poc provocar l’enfonsament de l’estructura. Activitats agrícoles. Hídrics
(crescuda del torrent ubicat a menys de 30 metres del jaciment).
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: limitació d’usos agrícoles a la zona. Neteja.
Consolidació de la paret Est de l’interior de la cova. Tancament per evitar l’entrada d’animals.
Excavació arqueològica.
Propietat: particular
Classificació del sòl: rústic (ANEI)
Protecció existent: jaciment inclòs a la Carta Arqueològica del municipi d’Inca.
Altres / Observacions: a la carta arqueològica del terme municipal d´Inca apareix amb el codi
21/06
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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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