Catàleg de Patrimoni del terme municipal d’Inca

Identificació de l’element
Denominació: SON BORDILS NOU
Clau: Codi: INC- D120
Grau de protecció: B en general, A2 per
a la pica de pedra, el pinte, el cossi de la
bugada (així com el buit on es situa), la capella, el pou de capelleta, l’aljub i el conjunt de murs.
Tipologia: casa de possessió
Ús actual: habitatge
Autoria: Estil o corrent: tipologia tradicional

Identificació espacial

Municipi: Inca
Situació: Carretera Inca- Sineu (Polígon 4, parcel·la 160)
Coordenades UTM: X: 496463 / Y: 4392196
Altitud: 75 m
Entorn: rústic, entre Son Bordils i la partió amb el terme municipal de Costitx.
Referència cadastral: 07027A004001600000XT
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Notes històriques
Segons fonts orals, les cases de la possessió foren reformades i ampliades fa aproximadament
50 anys.
Descripció de l’element

Descripció estructures: cases de possessió en la que es troben unides les cases dels senyors i
les dels amos, a més d’una sèrie de dependències auxiliars.
Les cases dels senyors es troben tancades per un muret amb un jardí en el seu interior.
Aquesta es composa d’una sola crugia, amb dues plantes, terrat a la zona superior, amb una
balustrada calada que el circumda, i una petita torreta d’una sola planta.
Les cases dels amos és la zona més antiga de la possessió. Aquesta presenta portal a les dues
carreres, la principal i la zona posterior, on hi ha també una sèrie de dependències auxiliars. A
la façana principal podem veure dos portals de llinda (el de la dreta d’accés a la casa dels
amos), una portassa i tres finestres rectangulars, mentre que al pis hi ha cinc finestres
rectangulars (la situada sobre la portassa és de majors dimensions). Al costat d’aquesta hi ha
un altre cos en el que podem veure un portal d’accés a dos espais destinats antigament als
animals (hi ha menjadores al voltant) i, sobre aquest un portal amb accés per una escala
exterior. A la façana posterior podem veure un altre portal de llinda i una sèrie de finestres a
les fues plantes, totes elles de mides desiguals. Al costat del portal hi ha una cisterna, amb coll
de pedra quadrat.
A l’interior de la casa dels amos podem veure que la cuina conserva encara una sèrie
d’elements antics, com la pica de pedra viva, el cossi de la bugada i el pinte de la xemeneia.
Davant les cases trobam un pou de capelleta apuntada, amb la coberta feta de marès i el coll
de pedra. Aquest es troba tancat per una reixa metàl·lica. Al seu costat podem veure una pica
de reduïdes dimensions.
La capella de les cases es un edifici aïllat, de planta rectangular i coberta a dues vessants,
situada prop del torrent i de l’era de la finca. El portal principal és apuntat, d’estil neogòtic,
amb una rosassa calada, de petites dimensions, i dos respiralls més petits sobre aquestes. Al
costat de la portada hi ha una làpida en la que ens informa de l’any de benedicció de la capella
(setembre de 1946 per part de Josep Miralles Sbert). En el lateral dret hi ha dues finestres,
també apuntades, amb un pilar central amb capitell pseudovegetal, que divideix aquesta en
dos arcs apuntats i amb una decoració calada en el carcanyol. Les finestres estan cobertes amb
vidrieres de colors. En el lateral esquerre no hi ha cap obertura i només veim un petit cos
adossat, de planta quadrangular, que probablement actual com a sagristia. A la zona posterior,
l’absis té planta semicircular i sobre aquesta hi ha un petit campanar de paret, amb coberta a
dues vessants de teula i rematat per una creu. L’interior no s’ha pogut visitar.
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Al costat dels sestadors hi ha un aljub cobert, de petites dimensions, amb un coll sobre aquest.
Aquest està fet de paredat en verd, amb pedres de petites dimensions, i amb coberta feta a
partir de lloses de marès. El coll també està fet de lloses de marès, així com els pilars, que
aguanten un travesser de fusta, d’on penja una corriola de ferro.
L’accés a les cases, i a la resta d’elements, es fa a partir d’un camí, tancat per una barrera de
ferro i delimitat per dos murets de paret en sec, amb coberta d’esquena d’ase. Dins la
propietat també hi ha una gran quantitat de murs de pedra en sec, de llargària i altura desigual
i amb remat tant d’esquena d’ase com amb cap de filada. A l’entrada de la finca, en el camí
d’accés, es pot veure un passador d’animals practicat en el mur. Aquest és un corredor, cobert
de volta, per on els animals podien passar d’un costat a l’altre.

Cronologia: moderna- contemporània (segles XVIII- XX)
Criteris de datació: estilístics
Classificació general: arquitectura civil
Accessibilitat: vehicle ordinari
Funcionalitat: habitatge
Materials i tècniques de construcció: marès, pedra, morter,teula àrab en tècnica de paredat
en verd

Bibliografia

Estat de conservació

Estat de conservació: regular- bo, segons els elements
Causes del deteriorament: pas del temps, ambientals, falta d’ús
Defectes de conservació: humitats, falta de conservació. Segons fonts orals, la capella va patir
un esbucament a causa de la caiguda d’un pi; es restaurà, però aquesta no ha estat molt
adequada.
Perills eventuals: major abandonament, reformes actuals poc adequades
Treballs realitzats: diverses reformes i rehabilitacions difícils d’identificar
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Protecció de l’element
Grau de protecció: B en general, A2 per a la pica de pedra, el pinte, el cossi de la bugada (així
com el buit on es situa), la capella, el pou de capelleta, l’aljub i el conjunt de murs.
Protecció proposada: conservació estructural per al conjunt; conservació íntegra dels
elements esmentats en l’apartat anterior
Usos permesos: els mateixos de la zona o els que es detallen en el Pla General d’Ordenació
urbana (PGOU), d’acord a la seva qualificació
Elements destacats a preservar: pica de pedra, cossi de la bugada, la capella, el pou de
capelleta, l’ aljub i els murs
Intervencions preferents i admissibles: manteniment i conservació de la façana i de
l’estructura de l’edifici que integra tant la casa dels senyors com la dels amos.
En quant a la capella, l’aljub, del pou de capelleta i de tots els murs de pedra en sec que hi ha
dins la parcel·la, només es podran dur a terme obres de consolidació, conservació o
restauració. Manteniment de la volumetria i dels materials existents.
Conservació dels elements que trobam dins la cuina dels amos i reparació del cossi.
Neteja de les façanes de les cases i de la capella i manteniment de les menjadores dels
animals; neteja dels voltants de la capella, de l’aljub i de tots els murs de pedra en sec.
A l’interior de les cases dels amos i dels senyors es podran dur a terme obres de reforma però,
abans de concedir la llicència, serà necessari un informe previ, per part d’un tècnic de
patrimoni, que avali que no hi ha restes de valor, o que es concreti quins elements s’han de
conservar. El projecte que s’autoritzi haurà de recollir les directius d’aquest informe.
Propietat: particular
Classificació del sòl: rústic (SRG)
Protecció existent: Altres / Observacions:
Zona de protecció de l’element

Àmbit d’influència: s’estableix un àmbit de protecció de 100 m de radi al voltant del conjunt
de les cases de possessió.
Definició de les intervencions preferents sobre l’entorn de l’element: tasques de
manteniment, conservació i neteja de tota la zona a protegir. Qualsevol nou volum addicional
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que fos possible per normativa, es situarà a distància de 100m, amb la finalitat que es preservi
la condició aïllada de l’original i la seva observació des dels camins.
Plànol de delimitació de l’àmbit d’influència: veure plànol adjunt

Galeria
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Plànol de situació
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