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Identificació de l’element
Denominació: CONJUNT MARJAT DEL PUIG
DE SANTA MAGDALENA
Clau: Codi: INC- F047
Grau de protecció: A2 en els marges i les dreceres
Tipologia: marges
Ús actual: murs de contenció
Autoria: Estil o corrent: tipologia tradicional

Identificació espacial
Municipi: Inca
Situació: Puig de Santa Magdalena. Polígon 7, parcel·les 459, 494, 495, 496, 497, 498, 166, 167,
168, 525, 165, 646, 647, 648, 589, 499, 360, 231
Coordenades UTM: Altitud: 255 a 307 m
Entorn: rústic, seguint la carretera que puja cap a l’ermita.
Referència cadastral: 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 de diversos marges, fets de paret seca i de mides desiguals,
que tanquen les finques que es situen al costat del camí. La majoria d’aquests presenten la
filera de dalt o encadenat.
Entre aquests també es poden veure diversos trams del camí antic, o dreceres, fetes a partir de
graons de pedra. El darrer tram de pujada fins a l’ermita de Santa Magdalena presenta també
una escalonada, de dos trams, feta a partir graons realitzats amb pedreny de torrent i filada de
pedres rectangulars, en el primer tram, i de ciment i filera de pedres rectangulars, en el segon
tram. A cada costat del primer tram hi ha un pedrís en forma de graons.

Cronologia: medieval- contemporània (segles XIII- XX )
Criteris de datació: és difícil precisar la cronologia, ja que els marges de pedra en sec estan fets
amb una tècnica tradicional que pràcticament no ha variat al llarg dels segles.
Classificació general: bé etnològic
Accessibilitat: a peu, vehicle ordinari
Funcionalitat: murs
Materials i tècniques de construcció: pedra en sec
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Estat de conservació

Estat de conservació: regular- bo
Causes del deteriorament: erosió, abandonament
Defectes de conservació: en algunes parts el marge s’ha esboldregat
Perills eventuals: desaparició dels marges
Treballs realitzats: no es coneixen

Protecció de l’element
Grau de protecció: A2 en els marges i les dreceres
Protecció proposada: conservació integral
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 manteniment i conservació de tos els
marges i de les dreceres que conformen el conjunt marjat. S’han de reparar els marges que
estan malmesos i vigilar els altres. En cas de substitució de trams de mur, o de creació de nous,
aquests han de mantenir la morfologia, els materials i les tècniques constructives usades en els
preexistents.
Propietat: particular/ públic
Classificació del sòl: rústic (ANEI)
Protecció existent: la zona ha estat declarada Àrea Natural d’Especial Interès (ANEI)
Altres / Observacions:
Zona de protecció de l’element

Àmbit d’influència:
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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

508

