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Identificació de l’element
Denominació: CONJUNT HIDRÀULIC DEL
PUIG DE SANTA MAGDALENA
Clau: Codi: INC-F034
Grau de protecció: A2 en conjunt; A1 per a l’escut situat en el safareig
Tipologia: sistema hidràulic
Ús actual: en desús
Autoria: Estil o corrent: tipologia popular

Identificació espacial

Municipi: Inca
Situació: Son Blai. Polígon 7, parcel·la 648.
Coordenades UTM: X: 4963343 / Y: 4397749
Altitud: 258 m
Entorn: rústic, prop del picnic de Santa Magdalena i al costat de l’escala que puja a l’ermita.
Referència cadastral: 07027A007006480000XH

Notes històriques
El puig d’Inca, o massís de Santa Magdalena, és una petita alineació muntanyosa de forma
allargada amb dues elevacions als extrems, el puig de la Minyó, de 307 metres, i el puig de
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Santa Magdalena, de 287 metres. La zona ha estat declarada Àrea Natural d’Especial Interès
(ANEI) pel seu alt valor ecològic.
Es té constància de la existència de la ermita de Santa Magdalena des del 1284, així com de
diferents grups d’habitants i usos: ermitans (s. XIV), monges clarisses (s. XV), monges de l’ordre
de Sant Jeroni (s. XVI), escola de gramàtica (s. XVI- XIX), germans terciaris franciscans (18781883) i ermitans de la congregació de Sant Pau i Sant Antoni. Avui ja no hi ha ermitans.
Descripció de l’element
Descripció estructures: conjunt hidràulic situat en cinc marjades, format per un safareig,
síquies i petites piques, adossades als marges, que emmagatzemen l’aigua que posteriorment
es distribueix per les marjades.
El primer punt que trobam és el safareig, actualment cobert i situat al costat de la carretera,
amb un respirall en un dels seus laterals i un altre en el centre de la coberta. Aquest té forma
poligonal, amb uns 6 metres d’ample per uns 7 de llarg, aproximadament. Ja dins la marjada es
pot veure la capelleta, amb coberta en forma de triangle, que conté un escut en el seu interior
i la data, esgrafiada, de 1940. Al costat d’aquesta es pot veure una escaleta que baixa cap a la
zona inferior del safareig. Aquest espai podria amagar una mina. El safareig presenta les parets
exteriors de paredat en verd. Dins aquesta mateixa marjada es pot veure un pou, amb el coll
tapiat. Al costat d’aquest hi ha un baixador d’accés a la segona marjada, amb una síquia
adossada al marge. Dins aquesta es pot veure una piqueta (molt malmesa), situada dins una
endinsada del marge i cobert amb una falsa volta (feta per aproximació de les filades de
pedra). Aquesta té, en el seu interior, una canonada des d’on s’aboca l’aigua.
L’accés a la tercera marjada es fa a partir de cinc graons de pedra, quatre d’ells amb el caire
treballat (probablement són reutilitzats). Al seu costat es pot veure una altra pica, adossada al
marge. Més a l’esquerra podem veure una capelleta, més fonda que l’anterior, també coberta
amb una falsa volta, i amb funció desconeguda, i una altra piqueta, amb una síquia adossada
situada a la base del marge.
Es pot baixar a la quarta marjada a partir d’un baixador en rampa. En aquesta també podem
veure una altra pica, endinsada en el marge, i una síquia que porta l’aigua a la marjada.
Finalment, s’accedeix a la cinquena marjada a partir d’un baixador amb graons de pedra. En
aquesta, completament coberta de vegetació, també es pot veure una pica, però aquesta està
totalment destruïda.
A la dreta d’aquest conjunt de marjades també es poden veure altres, possiblement amb algún
conjunt hidràulic similar.
Cronologia: medieval- contemporània (segles XIII- XX, amb reformes a la primera meitat del
segle XX -data de 1940-).
Criteris de datació: és difícil precisar la cronologia, ja que els estan fets amb una tècnica
tradicional que pràcticament no ha variat al llarg dels segles.
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Classificació general: bé etnològic
Accessibilitat: a peu
Funcionalitat: en desús
Materials i tècniques de construcció: pedra, morter. Pedra en verd, amb referit de ciment
mallorquí
Bibliografia
Fullana, P.; Tur, M.: Guia dels pobles de Mallorca. Inca. Palma, Hora Nova, 1999. p. 63.
Estat de conservació

Estat de conservació: regular
Causes del deteriorament: erosió, abandonament de la seva funció, excés de vegetació
Defectes de conservació: en algunes parts el marge s’ha esboldregat i ha afectat al conjunt
Perills eventuals: desaparició del conjunt
Treballs realitzats: reformes (algunes d’elles datades el 1940)

Protecció de l’element
Grau de protecció: A2 en conjunt; A1 per a l’escut situat en el safareig
Protecció proposada: conservació íntegra
Usos permesos: magatzematge i conducció d’aigua
Elements destacats a preservar: Intervencions preferents i admissibles: manteniment i conservació del conjunt i dels diferents
marges en què es troben. S’han de mantenir i restaurar les síquies i piques.
S’han de reparar els marges que estan malmesos i vigilar els altres. En cas de substitució
d’aquest o de creació de nous, han de mantenir la morfologia, els materials i les tècniques
constructives usades en els preexistents.
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Eliminació de la vegetació que es troba a les marjades.
Propietat: particular
Classificació del sòl: rústic (ANEI)
Protecció existent: la zona del puig de Santa Magdalena ha estat declarada Àrea Natural
d’Especial Interès (ANEI)
Altres / Observacions: l’excessiva vegetació podria amagar altres elements. L’escut que veim
en el safareig està també catalogat, en fitxa a part, amb el codi INC-B040.
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
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Plànol de situació
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