Catàleg de Patrimoni del terme municipal d’Inca

Identificació de l’element
Denominació: SÍNIA DE SON SERIOL
Clau: B-041
Codi: INC- F013
Grau de protecció: A2
Tipologia: sínia
Ús actual: en desús
Autoria: Estil o corrent: tipologia popular

Identificació espacial

Municipi: Inca
Situació: la sínia s’ubica dins les terres de la possessió de Son Seriol, en una zona plana
d’aprofitament agrícola. És visible des del camí vell de Muro (Polígon 12, Parcel·la 449).
Coordenades UTM: X: 495890 / Y: 4394846
Altitud: 75 m
Entorn: rural, dins les terres de la possessió de Son Seriol, en una zona plana d’aprofitament
agrícola, dominada per espècies d’herbàcies.
Referència cadastral: 07027A012004490000XQ
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Notes històriques
La sínia està situada dins les terres de la possessió de Son Seriol, les quals daten possiblement
del segle XVIII, moment en el que n’era propietària la família Gual.
Es correspon a una de les 47 sínies existents a Inca documentades per l’Arxiduc a finals del
segle XIX. Sembla que també és coneguda com a pou de la Reina.

Descripció de l’element

Descripció estructures: conjunt patrimonial format per sínia amb pou i safareig, que es troba a
l’entrada de la possessió de Son Seriol. Un dels murs dels safareig actua com a paret
delimitadora de la carretera vella de Muro.
Les sínies són enginys hidràulics de tracció animal utilitzades per extreure l’aigua de pous on la
capa freàtica es situa a escassa profunditat, per la qual cosa la funcionalitat del conjunt és
l’obtenció d’aigües subterrànies per elevació, així com el seu emmagatzament, a partir del
safareig, per al consum domèstic i animal i per al rec de les zones de cultiu circumdants. Les
notícies històriques apunten a una possible data de construcció del conjunt en el segle XVIII,
moment en que es documenta la possessió de Son Seriol.
La sínia es troba alçada damunt un basament de tendència el·líptica, denominat mota,
d’aproximadament 0,70 m d’alçada, fet amb un paredat en verd amb blocs de marès travats
amb morter de ciment mallorquí i grava. És sobre aquesta mota per on transitava la bèstia.
La sínia presenta pou el·líptic, amb un diàmetre aproximat de 1,40 metres, amb el clot paredat
amb pedra calcària, en sec. No s’ha pogut determinar la profunditat. A l’interior s’observa part
de la maquinària, de ferro. El cintell del pou està realitzat emprant la tècnica de pedra en verd
mitjançant l’ús de pedres calcàries de tendència rectangular, disposades de cara a la paret i
travades amb morter de ciment, calç i arena groga. Es poden observar evidències de que
originàriament el mur del pou presentaria revestiment, encara que avui en dia apareix molt
degradat. Aquest mur té major altura a la part posterior que a l’anterior. Sobre la part més alta
descansa el jou, biga horitzontal de fusta que aguanta l’arbre de la maquinària. A la part més
baixa del cintell del pou es va construir un petit pilar, que sostén el jou en aquest punt.
Adossat a la base del cintell, a la part exterior, es localitza una canalització de 0,40 m d’alçada,
possiblement encarregada de conduir l’aigua captada per la sínia fins al safareig, encara que no
es pot determinar amb seguretat cap a on condueix aquesta sèquia, ja que apareix
completament coberta per la vegetació.
El safareig, construït originàriament per al dipòsit de les aigües obtingudes per la sínia, en
l’actualitat continua en ús, encara que ha canviat la seva funció, ja que avui en dia està
destinat a l’emmagatzament de l’aigua de pluja. El dipòsit presenta planta rectangular, de 6
metres de longitud per 4 metres d’amplària. No s’ha pogut determinar la profunditat del
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safareig, ja que es troba ple d’aigua. Un dels murs de l’estructura aprofita la paret que delimita
la propietat de Son Seriol amb el camí vell de Muro. A l’exterior, les parets del dipòsit estan
realitzades emprant la tècnica de pedra en verd, amb un paredat de mamposteria semipoligonal amb junta en relleu, compost per pedres calcàries de forma avellanada, treballades i
retocades, disposades de cara en els murs. El morter emprat està fet de ciment mallorquí i
grava. A l’interior del safareig, els murs apareixen arrebossats amb material impermeabilitzant.
Adossat a la base de la paret Est del dipòsit ens trobem amb un abeurador per al ramat, que
s’alimenta de l’aigua sobrant del safareig, a partir d’un tub de metall que surt d’una petita
obertura circular feta en el dipòsit. L’abeurador presenta forma rectangular, de 0,40 m
d’amplària per 4 metres de longitud i amb una profunditat aproximada de 0,30 m. Està
realitzat amb peces de marès travades amb morter. L’interior presenta petits compartiments,
de 0,40 m d’amplària, separats per peces de marès triangulars. La funcionalitat d’aquesta
separació podria ser la de separar als animals en el moment en que s’aproximaven a beure, o
merament decorativa.
El conjunt es troba en progressiu estat d’abandonament, evidenciat per l’abundant vegetació
que creix a les rodalies i que pot provocar el deteriorament de les estructures. Per això, es fa
necessària la neteja de la zona a mig termini.

Cronologia: moderna- contemporània (segle XVIII- inicis segle XX )
Criteris de datació: referències històriques i el tipus d’estructura
Classificació general: bé etnològic
Accessibilitat: vehicle ordinari
Funcionalitat: extracció d’aigua
Materials i tècniques de construcció: pedra calcària i pedra maresenca. Morter de ciment, calç
i arena. En tècnica de paredat en verd
Bibliografia
AAVV: Gran Enciclopèdia de Mallorca. Palma, Promomallorca, 1989-1998. T. VII, p.99.
Ordinas i Marcé, G.: Guia patrimonial del Raiguer. Mancomunitat del Raiguer, 2007. P. 219.
Estat de conservació

Estat de conservació: regular
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Causes del deteriorament: feines agrícoles auxiliars. Vegetació que creix a les rodalies i que
provoca la disminució de la visibilitat del monument. Abandonament de l’enginy hidràulic, que
està causant el progressiu deteriorament de l’estructura.
Defectes de conservació: estructures i revestiments
Perills eventuals: abandonament total i desaparició del conjunt
Treballs realitzats: no es coneixen

Protecció de l’element
Grau de protecció: A2
Protecció proposada: conservació integral
Usos permesos: emmagatzement i extracció d’aigua
Elements destacats a preservar: Intervencions preferents i admissibles: tasques de consolidació i rehabilitació de les
estructures de la sínia. Neteja de la vegetació. Consolidació i conservació del safareig.
També s’ha de protegir el pou i el safareig que es troben a l’entrada de la possessió.
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 20 m de radi al voltant de la sínia
Definició de les intervencions preferents sobre l’entorn de l’element:
manteniment, conservació i neteja de la zona on es troba la sínia

tasques de

Plànol de delimitació de l’àmbit d’influència: veure plànol adjunt
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Galeria
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Plànol de situació

437

