Catàleg de Patrimoni del terme municipal d’Inca

Identificació de l’element
Denominació: POU DE SON BORDILS
Clau: B-040
Codi: INC- F012
Grau de protecció: A2
Tipologia: pou
Ús actual: extracció d’ aigua
Autoria: Estil o corrent: tipologia popular

Identificació espacial

Municipi: Inca
Situació: el pou es situa a l’esquerra de l’entrada de la possessió de Son Bordils, en la carretera
d’Inca a Sineu. Està envoltat de terres de cultiu destinades a la producció de vinya (Polígon 4,
Parcel·la 161).
Coordenades UTM: X: 495222 / Y: 4393219
Altitud: 72 m
Entorn: rural. Zona plana d’explotació agrícola dedicada a la producció de vi.
Referència cadastral: 07027A004001610000XF
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Notes històriques
El pou està dins la possessió de Son Bordils, documentada en el segle XVI, de la qual n’era
propietària la família Bordils.
Descripció de l’element
Descripció estructures: pou aïllat, amb clot paredat, cintell i arc, amb pica i abeurador
adossats. És un sistema de captació d’aigua subterrània per elevació manual, per al consum
humà i animal i per al reg de les zones de cultiu circumdants. Els documents daten la possessió
de Son Bordils en el segle XVI, per la qual cosa es pot apuntar la hipòtesi de que el pou és
d’aquest mateix segle, amb evidències de remodelacions posteriors.
Es situa sobre una plataforma quadrangular de 4,20 m per 2,90 m, formada per grans pedres
calcàries, retocades i disposades de cara en un mur de pedra en sec de 0,50 m d’alçada.
El clot té planta quadrangular. Està tapat amb bigues de fusta, per la qual cosa no es poden
determinar les mesures. Està construït emprant la tècnica de pedra en verd, en un paredat
semipoligonal o quasi enqueixalat, compost per pedres calcàries travades amb morter de
ciment mallorquí, calç i arena groga. No s’ha pogut determinar la profunditat del clot.
El cintell, paret exterior que envolta el clot, té planta rectangular, de 1,90 m per 1,15 m, amb
una alçada de 0,75 m, format per grans lloses de marès molt retocades, que en l’actualitat
presenten fractures, com a conseqüència de l’abandonament i de la vegetació, que a llarg
termini poden provocar l’enderroc de l’estructura.
Els pilars del pou arranquen directament del sòl i descriuen un arc ogival. Tenen secció
quadrada, de 0,50 m de costat. Estan compostos per peces quadrades de marès, travades amb
morter de ciment mallorquí, calç i arena groga, amb impostes en el seu arrencament. El
extradós de l’arc està protegit per dues vessants rectes de marès i carcanyols de paredat en
verd. No s’ha conservat la corriola.
Adossada a la part posterior del cintell del pou es documenta una petita pica rectangular,
realitzada igualment amb pedres de marès. El seu interior està en pendent, per tal de facilitar
la sortida de l’aigua cap a l’exterior, a partir d’un petit forat circular fet en la part més
profunda. Possiblement, la funció d’aquesta pica era la de emmagatzemar l’aigua sobrant del
pou.
També a la part posterior del pou es documenten evidències d’un abeurador per als animals, a
nivell de terra, tapat en l’actualitat amb pedres i troncs de fusta, per evitar caigudes, per la
qual cosa no es poden determinar les característiques tipològiques i morfomètriques de
l’element. Just damunt d’aquest abeurador ha crescut una figuera, les arrels de la qual han
provocat l’enderroc de l’estructura.
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En general, el Pou de Son Bordils es troba en bon estat, conservant-se tots els elements
estructurals, encara que seria necessari dur a terme mesures de consolidació a mig termini,
així com la tala de l’arbre, per evitar el progressiu deteriorament del pou.

Cronologia: moderna (segles XVI- XVIII)
Criteris de datació: documentals i estilístics
Classificació general: bé etnològic
Accessibilitat: vehicle ordinari
Funcionalitat: extracció d’aigua
Materials i tècniques de construcció: pedra de marès en tècnica de paredat en verd

Bibliografia

Estat de conservació

Estat de conservació: bona. Es conserven íntegres tots els elements estructurals del
monument, encara que amb risc de deteriorament.
Causes del deteriorament: erosió, ambientals
Defectes de conservació: estructures: fractures a les pedres del cintell, enderroc de part de
l’abeurador adossat.
Perills eventuals: feines agrícoles
Treballs realitzats: no es coneixen

Protecció de l’element
Grau de protecció: A2
Protecció proposada: conservació integral
Usos permesos: magatzematge i extracció d’aigua
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Elements destacats a preservar: Intervencions preferents i admissibles: tasques de consolidació i restauració del cintell i
l’abeurador, així com de l’arc. S’ ha de talar la figuera.
Propietat: particular
Classificació del sòl: rústic (SRG)
Protecció existent: element inclòs en l’anterior catàleg de patrimoni del municipi, realitzat el
1998.
Altres / Observacions:
Zona de protecció de l’element

Àmbit d’influència: s’ estableix un àmbit de protecció de 5 m de radi al voltant del pou
Definició de les intervencions preferents sobre l’entorn de l’element: tasques de
manteniment, conservació i neteja de la zona on es troba el pou
Plànol de delimitació de l’àmbit d’influència: veure plànol adjunt

Galeria
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Plànol de situació
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