Catàleg de Patrimoni del terme municipal d’Inca

Identificació de l’element
Denominació: TRAM DEL SISTEMA HIDRÀULIC
DE LES SÍQUIES DELS MOLINS DE SELVA,
INCA I BÚGER
Clau: Codi: INC- F036
Grau de protecció: A1 (BIC)
Tipologia: conjunt de síquies
Ús actual: en desús
Autoria: Estil o corrent: tipologia popular

Identificació espacial

Municipi: Inca
Situació: Pol. 8, parcel·la 281- 252- 320- 321, pol. 7, parcel·la 236.
Coordenades UTM: X: 496638 / Y: 4400309 a X: 497713 / Y: 4400064
Altitud: 61- 71 m
Entorn: rústic, seguint el límit del terme municipal d’Inca
Referència
cadastral:
07027A008002810000XB/
07027A008002520000XQ/
07027A008003200000XT/ 07027A008003210000XF/ 07027A007002360000XA
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Notes històriques
L’origen de la síquia probablement data del segle XIII, ja que alguns molins de la zona són
d’aquesta època.
Possiblement el molí de sa Torrentera sigui el molí d’aigua que cita Berard l’any 1789, quan diu
que a Inca hi ha 11 molins de vent fariners i un molí d’aigua.
En el terme d’Inca no hi ha fonts prou importants per poder moure un molí hidràulic, i el
torrent de Massanella és l’únic torrent del terme prou cabalós per poder permetre la
instal·lació de molins hidràulics. Són nombrosos els molins hidràulic que hi ha al llarg del seu
recorregut, però només un d’ells es troba dins el terme municipal d’Inca.

Descripció de l’element

Descripció estructures: complex hidràulic format per una síquia principal de 3.480 metres que
inclou una sèrie de canals annexes, rescloses i llambordes que permetien el funcionament
d'una filera de sis molins d'aigua. Al llarg del recorregut de la síquia pels pobles de Selva, Inca i
Búger es troben, a més, altres elements relacionats amb aquests sistemes, com són sínies,
aqüeductes i fibles, que tenien la finalitat de regar les terres i els horts pròxims.

Cronologia: medieval- contemporània (segles XIII- XX)
Criteris de datació: documentals
Classificació general: bé etnològic
Accessibilitat: a peu, vehicle ordinari
Funcionalitat: reguiu i conducció d’aigua
Materials i tècniques de construcció: pedra, morter, marès. Paredat en verd i en sec

Bibliografia
BOIB núm. 153, amb data de 30- 10- 2008.
Riera Femenias, P.E.; Troya Lopez, J.A.: “El molí de s’Alzinar o de sa Torrentera”, a VII Jornades
d’Estudis Locals: Inca, 24 i 25 de novembre de 2006. Inca, Ajuntament d’Inca, 2007. p. 83- 94.
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Estat de conservació
Estat de conservació: regular
Causes del deteriorament: erosió, mà de l’home
Defectes de conservació: a causa de la construcció de camins i de l'erosió soferta per la
meteorologia, algunes síquies es troben en mal estat i n'hi ha que s'han vist envaïdes en gran
part per la vegetació, com a conseqüència del seu abandonament. A més, una bona part del
seu recorregut presenta un estat lamentable a causa de la brutícia i les deixalles que hi ha al
seu voltant.
Perills eventuals: desaparició de les síquies o dels elements que es troben al seu voltant; major
acumulació de brutícia
Treballs realitzats: possibles reparacions de trams que es trobaven en mal estat

Protecció de l’element
Grau de protecció: A1 (BIC)
Protecció proposada: conservació íntegra
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: Intervencions preferents i admissibles: tasques de neteja de tot el recorregut i dels seus
voltants, consolidació de les estructures, condicionament de l’entorn.
En quant als criteris d’intervenció, l’informe de declaració de BIC detalla que el volum, la
tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de protecció dels
béns immobles d’interès cultural no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de
l’àrea ni pertorbar la visualització del bé. Es prohibirà també qualsevol moviment de terres que
comporti una alteració greu de la geomorfologia i de la topografia del territori i de qualsevol
abocament d’escombraries, runes o deixalles.
En quant als tancaments, es podran situar dins d’entorn de protecció del monument, però mai
es podran col·locar dins l’àrea de definició del Bé d’Interès Cultural. Es recomana fer els
tancaments amb barres de fusta i reixeta metàl·lica que no impedeixin la contemplació del Bé.
Es prohibeix la col·locació de canonades de qualsevol tipus de material a l’interior de les
síquies. En cas de necessitat, aquestes es podran enterrar dins l’entorn de protecció.
Les síquies no es podran cobrir ni reblir.
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Pel que fa als elements situats al seu voltant, com sínies o molins, es prohibeix el seu
enderrocament i tan sols es permetran obres de manteniment destinades a conservar
l’element. La declaració de Bé d’Interès Cultural afecta la totalitat de la síquia, així com als
molins (i tots els seus elements), sínies i canals relacionades amb el sistema hidràulic protegit.
En el cas de la síquia, es considera que el BIC té una amplada de 3 metres, comptats 1’5 a cada
banda del centre de la síquia, espai que inclou les possibles zones de servitud a ambdues parts
de la síquia.
A més, es dota d’un entorn de protecció de 4 metres per banda, que únicament pot ser
superat en aquells elements del sistema que es consideri necessaris, tals com els molins, les
llambordes, parats, sínies i canals de reg.
Tots els elements vinculats al sistema hidràulic de la síquia del torrent de Búger que puguin
aparèixer en futures obres i/o excavacions, seran incorporats, i tendran la mateixa categoria i
protecció que la resta de la síquia.
Propietat: particular/ públic
Classificació del sòl: rústic (SRG )
Protecció existent: Declaració de Bé d’Interès Cultural, amb categoria de Monument, amb
data del 8/04/2010. Publicat al BOIB el 6/05/2010.
Altres / Observacions: el molí de sa Torrentera, situada dins aquest tram de síquies, es troba
catalogada en una fitxa a part, amb el codi INC- F022.

Zona de protecció de l’element

Àmbit d’influència: s’estableix un àmbit de protecció de 4 metres al voltant del tram del
sistema hidràulic
Definició de les intervencions preferents sobre l’entorn de l’element: tasques de
manteniment, conservació neteja de la zona on es troba el tram del sistema hidràulic
Plànol de delimitació de l’àmbit d’influència: veure plànol adjunt
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Galeria
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Plànol de situació
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