Catàleg de Patrimoni del terme municipal d’Inca

Identificació de l’element
Denominació: SON ALEGRE (CAN POLLER)
Clau: 21/24
Codi: INC- A018
Grau de protecció: A1 (BIC)
Tipologia: cova
Ús actual: en desús
Autoria: Estil o corrent: -

Identificació espacial

Municipi: Inca
Situació: la cova es troba adossada a les cases de Can Poller. (Polígon 5. Parcel·la 44)
Coordenades UTM: X: 498770 / Y: 4394480
Altitud: 60 m
Entorn: rural
Referència cadastral: 07027A005000440000XK

Notes històriques
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Descripció de l’element
Descripció estructures: cova, possiblement d’origen prehistòric, adossada a les cases de Can
Poller. L’entrada a la cova està integrada en la façana de l’habitatge. És una porta rectangular
de 1,90 m d’altura per 1,50 m d’amplària, orientada cap el Nord-est i delimitada per dos
brancals formats per vàries peces de pedra maressenca, de tendència rectangular, travats amb
morter de ciment mallorquí, calç i arena groga, emprant la tècnica de pedra en verd. A les
fotografies del jaciment incloses en la Carta Arqueològica del terme, la llinda estava formada
per un tronc d’ullastre. En l’actualitat s’ha reforçat amb ciment.
L’interior de la cova apareix completament cobert per escombraries, la qual cosa ha
impossibilitat l’accés. Malgrat tot, es pot observar que es tracta d’una cova excavada a la roca,
de marès, de planta amb tendència rectangular i coberta de volta, amb una alçada aproximada
de 2,20 metres. El sostre mostra, a l’entrada de la cova, remodelacions posteriors, a partir de
la col·locació d’un embarrat d’ullastre amb perllongues de canya, per tal de consolidar la
coberta.
Mascaró (1968: pàg. 314) al descriure la cova de Can Poller, menciona l’existència d’un banc en
l’angle interior dret (Est), amb una altura de 0,60m sobre el nivell del sòl. Igualment, ens dona
les mesures interiors de la cambra: 7 metres de longitud per una amplària que oscil·la entre els
2,90 i els 3,20 m.
No s’han documentat evidències materials que permetin una aproximació cronològica i
funcional acurada de la Cova de Can Poller, 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, en primer lloc, la neteja de
les escombraries que impedeixen l’accés i posteriorment l’excavació arqueològica del
monument per tal de corroborar aquesta hipòtesi.

Cronologia: indeterminada. Hipòtesi: Prehistòria. Bronze Antic (1700-1200 B.C.)
Criteris de datació: estructures
Classificació general: jaciment arqueològic
Accessibilitat: vehicle ordinari
Funcionalitat: funerària
Materials i tècniques de construcció: -
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Estat de conservació

Estat de conservació: regular. Manquen alguns dels elements estructurals del monument,
però és possible la reconstrucció hipotètica. La classificació del monument és pendent de la
realització d’excavacions arqueològiques.
Causes del deteriorament: obres privades, reutilitzacions i feines agrícoles auxiliars.
Defectes de conservació: estructures
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 l’interior de la cova. Consolidació de
l’estructura. Excavació arqueològica per tal de determinar la seva funcionalitat i cronologia.
Propietat: particular
Classificació del sòl: rústic (SRG)
Protecció existent: declarat B.I.C. en el B.O.E. Decret 2563/1966, amb data de 10-09-1966.
Inventariat, amb data de 31-03-1967.
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Altres / Observacions: a la carta arqueològica del terme municipal d´Inca apareix amb el codi
21/24
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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