Catàleg de Patrimoni del terme municipal d’Inca

Identificació de l’element
Denominació: CAN VIC
Clau: Codi: INC- D124
Grau de protecció: B per a la casa i el mur
frontal; A2 per a la sínia i A1 per al talaiot.
Tipologia: casa de pagès
Ús actual: habitatge
Autoria: Estil o corrent: arquitectura popular

Identificació espacial

Municipi: Inca
Situació: Polígon 12, parcel·la 398
Coordenades UTM: X: 493282 / Y: 4396707
Altitud: 106 m
Entorn: rústic
Referència cadastral: 07027A012003980000XR

Notes històriques
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Descripció de l’element

Descripció estructures: conjunt format per una casa de pagès i un mur de pedra que tanca una
parcel·la amb diversos elements a destacar en el seu interior, situat a la carretera de Llubí.
La casa és de planta baixa i pis, de dues crugies i dues vessants, amb coberta de teula àrab. A la
façana principal, a la planta baixa, hi ha un portal de llinda, amb brancals i llinda de pedra, i
una finestra a cada costat; en el pis veim tres petits finestrons. Totes les finestres presenten
emmarcament senzill i ampit llis i ressortit. Rere el mur, en el pis, podem veure dues obertures
situades a la façana lateral.
La façana principal presenta un referit llis, amb una franja de color més clar que separa els dos
pisos; a la resta de les façanes, el mur és de paredat en verd, amb la cantonera de lloses de
pedra viva. El ràfec és una cornisa motllurada que aguanta la coberta, de teula àrab.
L’interior presenta una tipologia i compartimentació tradicional: l’habitatge presenta dues
crugies, amb coberta de bigues de fusta, separades per un arc d’ansa- paner, de considerables
dimensions, amb columnes adossades a la paret de pedra viva, amb el capitell remarcat a base
de dues motllures. A cada costat de les dues crugies trobam un portal de llinda, d’accés a les
diverses estances de la vivenda; l’escala d’accés al pis superior es troba a la segona crugia a la
dreta, passat un portal de llinda i al costat del portal de la cuina. Al terra trobam el pas de
bístia que recorre les dues crugies i arriba fins a un portal de llinda, d’accés a la part posterior
de la casa: aquest està format per macolins de torrent, separats per filades de pedres formant
quadrats i una decoració en forma de creu. Hem de destacar, també, dues obertures ovalades
situades a la façana posterior de la casa, una a cada costat del portal de llinda, tancades amb
un portelló de fusta i remarcades amb una franja de color vermellós.
El petit corral posterior presenta un emparralat i es troba encimentat. A la dreta del portal hi
ha un coll de cisterna adossat al mur i davant el portal de llinda hi ha una sínia, de
considerables dimensions, amb una capelleta de Lourdes a la seva base. Aquesta sínia es troba
situada sobre un cintrell, amb una rampa d’accés a la zona superior. El del pou és de paredat
en verd i conserva les columnes, fetes a partir de lloses de pedra viva. Pel seu mal estat de
conservació no s’ha accedit a la part superior i per tant, es desconeix si conserva la maquinària
o la tipologia del parament de l’interior del coll.
A cada costat de la casa hi ha un mur, d’una alçada entre els 2 i els 4 metres, més o manco,
que tanca tota la parcel·la. En aquest mur podem veure una sèrie d’obertures: a l’esquerra de
la casa hi ha dos portals de llinda, de mides desiguals i amb brancals i llinda de pedra,
actualment tapiats; a la dreta de la casa, en canvi, veim dos arcs escarsers, un situat devora la
casa, i d’accés a la portassa, i l’altre a l’extrem dret del mur, obert recentment. Aquest mur
també corre paral·lel a la carretera de Llubí, on podem veure també un altre portal de llinda, i
als carrers posterior i lateral dret de la parcel·la; en aquest cas, aquests no presenten valor
arquitectònic, ja que gran part dels murs han estat realitzats en pedres de menor qualitat.
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El mur situat a cada costat de la casa està fet de paredat en verd, amb les cantoneres fetes de
lloses de pedra viva.
A l’interior de la parcel·la, a més de la sínia, trobam altres elements a destacar, com per
exemple part de les canalitzacions, que duien l’aigua al safareig i a la resta de la parcel·la, el
safareig, en el qual destaca un rostre monstruós, fet de ferro, des del qual brolla l’aigua i unes
inscripcions situades al costat d’aquest element: “AÑO 1860 19..”. També es conserva un coll
de pou, en molt males condicions, restes de murs de marjades i un element arqueològic, un
talaiot, situat en un dels extrems de la parcel·la.
Cronologia: moderna- contemporània (segles XVIII- XX)
Criteris de datació: estructures
Classificació general: arquitectura civil
Accessibilitat: a peu, amb vehicle ordinari
Funcionalitat: habitatge i explotació agrícola i ramadera
Materials i tècniques de construcció: pedra,terra,coberta de teula àrab; en tècnica de paredat
en verd

Bibliografia

Estat de conservació

Estat de conservació: regular
Causes del deteriorament: falta de manteniment, erosió
Defectes de conservació: neteja a certes zona de l’edificació; vegetació
Perills eventuals: desaparició tant de la casa com del mur que es troba al seu costat o dels
elements que hi ha a l’interior de la parcel·la; reformes que afectin la seva fisonomia;
construcció dels terrenys que envolten l’edificació.
Treballs realitzats: no es coneixen
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Protecció de l’element
Grau de protecció: B per a la casa i el mur frontal; A2 per a la sínia i A1 per al talaiot
Protecció proposada: conservació estructural de la casa i el mur frontal; conservació íntegra
per a la sínia i el talaiot
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: la sínia, el talaiot, i el rostre del safareig; de la casa, el pas de
bístia, l’arc d’ansa paner i les obertures ovalades.
Intervencions preferents i admissibles: tasques de manteniment i conservació de la façana,
estructura i coberta de la casa. A l’interior es podran dur a terme obres de reforma i
rehabilitació però, abans de concedir la llicència, serà necessari un informe previ, per part d’un
tècnic de patrimoni, que concreti detalladament quins elements s’han de conservar. El
projecte que s’autoritzi haurà de recollir les directius d’aquest informe.
Manteniment i conservació del mur que es troba a cada costat de la casa: en el costat
esquerre, a causa de l’ampliació de la carretera, només es proposa la conservació de 36 metres
(aproximadament) del mur, des de la casa cap a la carretera. Els diversos portals que es poden
veure en aquest fragment de mur hauran de ser conservats per a ser col·locats, com a element
decoratiu, en altres indrets de la parcel·la. A la dreta de la casa s’hauran de conservar, de
forma íntegra, 52 metres de mur, ja que la resta queda afectat per una possible ampliació del
carrer, proposat al PGOU. Eliminació de l’excés de vegetació que tapa part del mur i també de
part de la casa.
Tasques de restauració i adequació de la sínia. Excavació, prospeccions i control arqueològic
del talaiot (veure fitxa INC- A030).
Pel que fa al safareig, només s’haurà de conservar el rostre monstruós per on brolla l’aigua.
Aquest podrà ser col·locat com a element decoratiu en un altre indret de la parcel·la.
Donada la existència de restes arqueològiques dins la parcel·la, hi haurà d’haver un control
arqueològic per a qualsevol moviment de terres, així com per al desmuntament dels murs.
Documentació de les canalitzacions d’aigua que encara es mantenen i possibilitat de
conservació d’aquestes, així com del pou (amb una restauració i rehabilitació del coll) i de les
piquetes de pedra viva que hi ha per la parcel·la.
Propietat: particular
Classificació del sòl: rústic (AT Harmonització)
Protecció existent: Altres / Observacions:
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Zona de protecció de l’element

Àmbit d’influència: tota la parcel·la
Definició de les intervencions preferents sobre l’entorn de l’element: s’hauran de fer controls
arqueològics davant qualsevol remoció del terreny dins l’àrea protegida.
Plànol de delimitació de l’àmbit d’influència: veure plànol adjunt

Galeria
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Mur situat a la dreta de la vivenda
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Mur des de la part interior

Mur situat a l’esquerra de la vivenda, amb els portals que s’hauran de conservar
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Plànol de situació
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