Catàleg de Patrimoni del terme municipal d’Inca

Identificació de l’element
Denominació: EDIFICI DE LES MONGES FRANCISCANES
Clau: A-013
Codi: INC- C003
Grau de protecció: C; A2 per a la capella
Tipologia: edifici religiós
Ús actual: sociocultural i administratiu
Autoria: mestre Sebastià Riussech, “Es Pollencí”
Estil o corrent: tipologia tradicional; capella neogòtica

Identificació espacial

Municipi: Inca
Situació: Pl. de l’Àngel, cantonada Son Ordre
Coordenades UTM: X: 492376 / Y: 4396864
Altitud: 127 m
Entorn: urbà
Referència cadastral: 2368608DD9926N0001RL

Notes històriques
El desembre de 1879 la Congregació de les Monges Franciscanes es va instal·lar a Inca en un
gran Hostal, anomenat de Son Ordre, propietat de la família de Son Burdils. El reverend Pare
Visitador Don Bernat Salas va pagar per ell 13.001 pessetes.
202

Catàleg de Patrimoni del terme municipal d’Inca
Entre 1882 i 1890, aproximadament, el mestre picapedrer Sebastià Riusec es Pollencí inicià
l’actual convent de les monges Franciscanes. A finals del segle XIX l’obra estava pràcticament
acabada.
L’any 1906 es començà l’obra de la capella interior, a partir de les almoines dels fidels, i
s’acabà a 1909. Aquesta és d’estil neogòtic. Entre 1915 i 1916 es varen beneir els retaules i
quadres que adornaven l’interior de la capella; aquests eren obra de Bartomeu Payeras.
Actualment, aquestes obres es troben al saló d’entrada de la rectoria de la parròquia de Santa
Maria la Major, ja que el convent ha estat rehabilitat i dotat de nous usos per l’aparellador
inquer Sr. Pere Pascual Gual.
Descripció de l’element

Descripció estructures: edifici entre mitgeres de planta baixa, primera i segona, que fa
cantonada entre els carrers de Son Odre i Plaça de l’Àngel. La planta baixa ha estat objecte de
reforma i això es tradueix també a la façana. Les obertures de façana mantenen un ordre tant
en el sentit horitzontal com vertical, més reduïdes a més alçada. S’ha de ressaltar les pedres
que conformen el portal d’entrada i les de les finestres, així com l’escut franciscà situat sobre
el portal principal. A més, encara es pot veure el petit campanar.
L’interior de la planta baixa s’ha transformat per tal d’adaptar-lo a l’ús actual de cafeteria.
Passat el petit pati interior que hi ha a la cafeteria, a la seva esquerra trobam l’entrada a la
capella. Aquesta és de reduïdes dimensions, de planta rectangular i d'una sola nau, amb
coberta de tres voltes de creueria. La zona de l’altar es troba diferenciada de la resta, amb
coberta pentagonal i tres vitralls a la zona del centre. Sobre el portal hi ha una tribuna oberta a
partir de quatre columnes (dues adossades al mur), amb balustrada decorada i un petit vitrall
sobre aquesta. A l’interior només es conserva el retaule major, mentre que la resta es troben
a la rectoria de la parròquia de Santa Maria la Major.

Cronologia: contemporània (1890-1909)
Criteris de datació: fonts bibliogràfiques
Classificació general: arquitectura religiosa
Accessibilitat: vehicle ordinari, a peu
Funcionalitat: usos socioculturals (Cafè teatre) i convent
Materials i tècniques de construcció: la façana principal probablement està realitzada de
paredat en verd; la planta baixa està folrada de carreus de pedra viva, mentre que a la resta de
plantes es tracta de referit amb grafiat de carreus de marès. La façana lateral presenta carreus
de marès a les tres plantes.
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La porta principal i les finestres estan conformades per brancals i llindes de pedra viva, així
com l’escut situat a la part superior del portal. Referit de morter a les plantes primera i segona
a la façana de la plaça de l’Àngel.
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Estat de conservació
Estat de conservació: bo
Causes del deteriorament: Defectes de conservació: Perills eventuals: reformes actuals
Treballs realitzats: reforma de la planta baixa per condicionar-la a ús de cafeteria i
sociocultural. Les plantes superiors també han estat modificades, per adaptar l’espai a diverses
associacions culturals i de beneficència.

Protecció de l’element
Grau de protecció: C; A2 per a la capella
Protecció proposada: protecció parcial de les façanes; protecció integral de l’espai de la
capella.
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: el petit campanar i l’escut situat sobre el portal principal
Intervencions preferents i admissibles: tasques de manteniment i conservació de les façanes,
cobertes i volum de l’edifici. Neteja, reparació i conservació dels materials de façana i
campaneret, conservació de l’escut d’entrada. Eliminació del cablejat existent.
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Pel que fa a la capella, en aquesta només es podran dur a terme tasques de manteniment i
conservació.
Propietat: particular
Classificació del sòl: urbà
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:
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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