Catàleg de Patrimoni del terme municipal d’Inca

Identificació de l’element
Denominació: SÍNIA
Clau: B-044
Codi: INC- F023
Grau de protecció: A2
Tipologia: sínia amb pou i safareig
adossat
Ús actual: extracció d’ aigua
Autoria: Estil o corrent: tipologia popular

Identificació espacial

Municipi: Inca
Situació: la sínia es troba enmig d’un camp de conreu, en la finca de Can Ripoll, ubicada en el
marge dret de la carretera que discorre entre Binissalem i Inca (Polígon 1, Parcel·la 104).
Coordenades UTM: X: 490707 / Y: 4395064
Altitud: 112 m
Entorn: rural. Zona plana d’aprofitament agrícola.
Referència cadastral: 07027A001001040000XO

Notes històriques

458

Catàleg de Patrimoni del terme municipal d’Inca

Descripció de l’element

Descripció estructures: conjunt hidràulic ubicat en una zona plana d’aprofitament agrícola,
dintre de la finca de Can Ripoll, ubicada en el marge dret de la carretera Binissalem- Inca. El
conjunt està format per una sínia amb pou i un safareig adossat. Per tant, la seva funcionalitat
és l’obtenció i emmagatzematge d’aigua per al consum domèstic i per al rec de les zones de
cultiu circumdants.
Durant la present catalogació (2009) les estructures es troben completament tapades per
l’abundant vegetació que ha crescut tant a les rodalies com a l’interior de les restes, que han
fet impossible observar les característiques tipològiques i morfomètriques dels elements.
Únicament s’ha pogut veure part del basament sobre el que es situa la sínia i evidències del
pou. És fa necessària la neteja urgent d’aquesta vegetació, per tal de poder fer una descripció
acurada.
Malgrat tot, sabem, gràcies al Catàleg de Patrimoni del Terme Municipal d’Inca, efectuat per
ARCA, que la sínia es troba sobre un basament de pedra en verd, d’aproximadament 1,80
metres d’altura, amb planta de tendència circular, format per pedres calcàries d’aspecte
irregular, lleugerament treballades i disposades de cara en el mur, travades amb argamassa de
morter de ciment, amb junta d’obrar.
Tal i com s’ha apuntat, de la sínia, element hidràulic destinat a l’obtenció d’aigües subterrànies
gràcies a l’ús de la força animal, únicament es pot observar, de lluny, el pou, d’obra amb
referit.
Adossat a la sínia es localitza un safareig de planta rectangular, la funció del qual era
l’emmagatzematge de l’aigua extreta de la sínia. No s’han pogut determinar les
característiques tipològiques, morfomètriques ni les tècniques constructives de l’element.

Cronologia: indeterminada
Criteris de datació: Classificació general: bé etnològic
Accessibilitat: vehicle ordinari
Funcionalitat: extracció d’ aigua
Materials i tècniques de construcció: pedres calcàries, morter de ciment, cal i arena. En pedra
en verd
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Estat de conservació

Estat de conservació: dolent. No es poden observar les restes
Causes del deteriorament: abundant vegetació que creix tant a l’interior com a l’exterior de
les estructures i que ha provocat la desestabilització de les mateixes, al temps que fa
inaccessible l’accés i la visibilitat de les restes.
Defectes de conservació: estructurals
Perills eventuals: feines agrícoles
Treballs realitzats: no es coneixen

Protecció de l’element
Grau de protecció: A2
Protecció proposada: conservació integral del que queda de la sínia
Usos permesos: magatzematge i extracció d’aigua
Elements destacats a preservar: Intervencions preferents i admissibles: tasques de rehabilitació i consolidació de la sínia,
neteja de la vegetació, per tal de poder observar les estructures que conformen el conjunt.
Propietat: particular
Classificació del sòl: rústic (SRG)
Protecció existent: element inclòs en l’anterior catàleg de patrimoni del municipi, realitzat el
1998.
Altres / Observacions:
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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

La foto de l’esquerra és del catàleg d’ Arca del 1998 i la de la dreta l’estat actual de la sínia

Fotos actuals de la resta d’estructura que queda de la sínia
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Plànol de situació
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