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Identificació de l’element
Denominació: CAN SIQUIER
Clau: A-108
Codi: INC- D080
Grau de protecció: A2; A1 per a la pica amb
escuts, situada al pati
Tipologia: casal de poble
Ús actual: sense ús
Autoria: Estil o corrent: tipologia tradicional, amb restes gòtiques i barroques

Identificació espacial

Municipi: Inca
Situació: C/ de la Mostra, 2 i 4
Coordenades UTM: X: 492607 / Y: 4397045
Altitud: 121 m
Entorn: urbà
Referència cadastral: 2670101DD9927S0001UZ / 2670116DD9927S0001MZ

Notes històriques
Casa senyorial d’origen gòtic, encara que l’edifici actual és majoritàriament barroc. El comprà
la família Siquier en el segle XVII i el reformà a la primera meitat del segle XVIII. La desalineació
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de Can Siquier respecte de l’actual carrer, l’entrada a la casa, mitjançant una escala ascendent,
així com l’escala que dona a la casa dels posaders es deuen a la modificació del curs i nivell del
carrer, que va ser rebaixat cap al 1896.
Descripció de l’element

Descripció estructures: estructura formada per dues cases: can Siquier, que era la casa dels
senyors, i la casa dels posaders. Aquesta consta de dos cellers, patis amb jardí i pallisses amb
menjadores.
Can Siquier és una casa de grans dimensions amb façana principal lleugerament corbada.
Aquesta presenta semisoterrani, planta baixa i pis. El portal forà és de grans dimensions, amb
les dovelles molt llargues i estilitzades, amb un emmarcament de pedra al costat. Dues franges
de pedra viva emmarquen aquest espai. Al semisoterrani hi ha tres finestres rectangulars,
totes a la dreta del portal forà i tancades amb una interessant reixa de ferro amb motius
geomètrics, a la planta baixa i al primer pis sis en cada una, totes elles amb la marca conopial a
la llinda i repartides de forma irregular per la façana. La façana té un sòcol de carreus de pedra
viva i la resta es troba referit amb macs incrustats. Remata la façana una cornisa i filada de
teules a la primera crugia i cornisa a la segona amb arrencada a distint nivell.
No s’ha pogut accedir a l’interior, però pel catàleg anterior, de 1995, sabem que a l’entrada hi
ha dos arcs d’ansa-paner sobre pilastra octogonal, amb la data de 1730, tot de pedra viva, que
delimiten dues crugies i, al sostre, quatre voltes d’aresta, dues d’elles amb decoració de cinc
claus, presentant l’arrencada de totes elles decoració amb motius antropomòrfics. L’habitació
de l’esquerra de la primera crugia presenta volta d’aresta. L’entrada s’obri cap al jardí per un
pas, amb el trespol emmacat en faixes i escala adossada i estreta a l’esquerra, on s’obri l’horta
que condueix a les cuines de la casa, una per al servei i l’altre per als propietaris. El jardí, de
tarongers, està empedrat amb lloses irregulars, té una cisterna, una pica amb escuts i restes
d’una pèrgola. A les pallisses, amb restes de portal al carrer, trobam les restes de dos grans
arcs ogivals, amb els carcanyols de tàpia, i permòdols. Al semisoterrani, que era l’antic celler i
tenia entrada des del carrer del Roser, hi ha voltes rebaixades de marès i rep llum a partir de
tres finestrons rectangulars.
Casa dels posaders: l’accés és realitza per una rampa amb graons que condueix a un pati elevat
sobre el nivell del carrer. Té dues plantes, una planta baixa i un primer pis, façana cap al frontis
i coberta a doble vessant. Una petita carrera, tancada de ferros, precedeix la façana.
A la planta baixa hi ha un portal rodó amb els brancals i els tres graons de pedra viva i la volta
de marès i un finestró amb esplandit amb brancalada de pedra viva. Al primer pis, un finestró
d’arc pla, amb estilització conopial, amb brancals i ampit de pedra viva. El parament és de
paredat en verd amb la filada cantonera de carreus de pedra viva. Tot està capcimat per una
cornisa motllurada sobre la que descansen els caps de teula àrab. Al seu costat, un portal de
llinda condueix a una zona descoberta.
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Cronologia: medieval- moderna (orígens medievals, reforma profunda en la primera meitat del
segle XVIII)
Criteris de datació: documentals i estilístics
Classificació general: arquitectura civil
Accessibilitat: a peu, vehicle ordinari
Funcionalitat: habitatge
Materials i tècniques de construcció: pedra viva, marès, morter i teula àrab; paredat en verd,
amb referit i decorat amb macs incrustats, i carreu de pedra viva en el sòcol.
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Estat de conservació

Estat de conservació: regular
Causes del deteriorament: ambientals, abandonament
Defectes de conservació: algunes taques d’humitat a la façana principal
Perills eventuals: reformes actuals
Treballs realitzats: algunes modificacions amb la reforma del carrer al 1896

Protecció de l’element
Grau de protecció: A2; A1 per a la pica amb escuts, situada al pati
Protecció proposada: conservació íntegra del casal, de la casa dels posaders i del pati
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
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Elements destacats a preservar: els trespols de pedra, els arcs de l’interior del casal, les voltes
d’aresta; elements situats al pati, com la cisterna o la pica amb escuts; les pallisses, amb els
seus arcs i l’estructura de l’antic celler.
L’arrambador de l’escala del semisoterrani presenta un relleu en forma de petit cap.
Intervencions preferents i admissibles: donada la conservació integral del conjunt, només es
podran dur a terme tasques de manteniment i conservació del conjunt. Possibilitat de dur a
terme restauracions d’alguns elements o espais, però abans serà necessari un informe previ,
per part d’un tècnic de patrimoni, que avali la necessitat de dur a terme aquesta tasca. En
aquesta intervenció, hi haurà de ser present un tècnic de patrimoni, per si apareixen
romanalles antigues.
Conservació de les traces urbanístiques del jardí, així com de la paret que el tanca pel carrer
del Roser.
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:
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Galeria
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Fotografies del catàleg anterior
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Plànol de situació
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