Catàleg de Patrimoni del terme municipal d’Inca

Identificació de l’element
Denominació: SON FIOL DE DALT
Clau: 21/18
Codi: INC- A013
Grau de protecció: A1 (BIC)
Tipologia: poblat de navetiformes
d’habitació
Ús actual: en desús
Autoria: Estil o corrent: -

Identificació espacial
Municipi: Inca
Situació: el jaciment es troba al Nord- Est de les cases de Son Fiol de Dalt, en un alzinar
ombrívol. ( Polígon: 5, Parcel·la: 364 )
Coordenades UTM: X: 497242 / Y: 4395208
Altitud: 68 m
Entorn: rural. Dins les terres de Son Fiol de Dalt.
Referència cadastral: 07027A005003640000XK

Notes històriques
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Descripció de l’element

Descripció estructures: poblat de navetiformes ubicat dins un bosc d’alzines dintre de la finca
de Son Fiol de Dalt, amb una extensió aproximada de 10.000 m 2. A la Carta Arqueològica del
Terme Municipal d’Inca es fa referència a l’existència de 10 construccions, tant individuals com
dobles, encara que durant la present catalogació únicament s’han localitzat dues d’elles, en
evident estat de degradació.
Naveta 1: La naveta millor conservada presenta una altura màxima de 0,30 m. Te planta en
forma de ferradura allargada, de 14,80 m de longitud màxima per 7,50 m d’amplària, amb la
façana orientada cap el Sudest. No s’han conservat evidències del mur de la façana, com a
conseqüència de la construcció d’una petita caseta adossada a aquesta paret.
Les parets que conformen l’estructura són murs dobles, de 2,50 m de grossor, formades per
pedres calcàries ciclòpies, disposades de cara en els murs. Únicament ha arribat a nosaltres la
filera dels basaments de la construcció.
A l’interior trobem un únic espai sense compartimentar, de 13,3 m de longitud per 3,50 m
d’amplària, completament cobert per la vegetació. La zona millor conservada és la del àbsis,
orientada cap al Noroest.
A uns 30 metres a l’Est d’aquesta primera estructura es poden observar evidències de l’absis
d’un segon navetiforme, amb una amplària màxima conservada de 6,50 m i una longitud de 2
m i una altura de 0,20 m.
Restes de filades de murs molt degradats a tota la zona del bosc de Son Fiol de Dalt permeten
apuntar a que originàriament en aquest indret s’ubicaria un poblat de navetes d’habitació de
l’època del Bronze (c 1700-900 A.C.). L’erosió, la vegetació, les tasques ramaderes i la
construcció d’edificis agrícoles auxiliars al llarg del temps han provocat la progressiva
degradació i destrucció de les construccions, de les que, tal i com s’ha apuntat anteriorment,
únicament es conserven evidències de les plantes de dues de elles.
Es fa necessària l’adopció de mesures de consolidació i recuperació de les construccions a curt
termini, per evitar la total desaparició de l’assentament.

Cronologia: Prehistòria. Edat del Bronze.( 1700-900 A.C. )
Criteris de datació: estructures
Classificació general: jaciment arqueològic
Accessibilitat: vehicle ordinari
Funcionalitat: hàbitat
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Materials i tècniques de construcció: pedres calcàries ciclòpies en tècnica ciclòpia
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Selva”, a Ampurias 30. Pág. 314. Barcelona, 1968.
Estat de conservació

Estat de conservació: bo
Causes del deteriorament: Defectes de conservació: Perills eventuals: 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: neteja de la vegetació que cobreix les estructures.
Limitació d’usos ramaders a l’entorn. Consolidació dels murs. Excavació arqueològica.
Propietat: particular
Classificació del sòl: rústic (ANEI)
Protecció existent: declarat B.I.C. en el B.O.E. Decret 2563/1966, amb data de 10-09-1966.
Inventariat, amb data de 31-03-1963.
Altres / Observacions: a la carta arqueològica del terme municipal d´Inca apareix amb el codi
21/18
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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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