Catàleg de Patrimoni del terme municipal d’Inca

Identificació de l’element
Denominació: ES PES DES BESSÓ- CASA
DE CULTURA
Clau: A-122
Codi: INC- E001
Grau de protecció: C
Tipologia: casa de cultura
Ús actual: cultural
Autoria: Estil o corrent: tradicional setcentista

Identificació espacial

Municipi: Inca
Situació: C/ de can Dureta, 5
Coordenades UTM: X: 492288 / Y: 4397049
Altitud: 130 m
Entorn: urbà
Referència cadastral:
2270701DD9927S0001JZ
2270701DD9927S0003LM / 2270701DD9927S0004BQ

/

2270701DD9927S0002KX

/
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Notes històriques
Aquest edifici, anomenat “Es Quarter” ha estat molt utilitzat: va ser utilitzar per l’Ajuntament,
després va ser “es pes des bessó”, l’escola dels Germans de la Salle, escola pública...
La seva utilització com a quarter es remunta al 1762 segons uns documents en que consta un
“Contrato de alquiler de unas casas propias del municipio a favor del Rey para alojamiento de
soldados dragones”. Es pagaven 35 lliures durant els anys de contracte de 1762 al 1801. L’any
1898 s’instal·laren unes dependències de la brigada del general Barraquer, destacada
circumstancialment a Inca.
A partir del 1845 ja figurava com a finca urbana del patrimoni municipal d’Inca, segons J. Lladó
en el catàleg de l’arxiu.
A principis del segle XX serví com a magatzem, oficines i cuina del batalló de Caçadors.
Descripció de l’element
Descripció estructures: edifici que fa cantó (aquesta part és un annex recent), amb una façanapantalla de grans dimensions, de tres plantes i cinc obertures per planta. La façana està
rematada per una cornisa, de pedra viva, i dues fileres de teula àrab.
A la planta baixa veim cinc finestrals amb arc de mig punt, de grans dimensions, amb brancals i
dovelles de pedra picada (obra moderna). Sobre aquests es conserva un dintell amb la marca
conopial en el centre. A la primera planta hi ha cinc finestres balconeres, tres d’elles amb una
antiga balconada de pedra viva (han desaparegut els balustres). Totes elles tenen
emmarcament de pedra viva i la marca conopial en el dintell. Finalment, en el pis superior hi
ha cinc finestres quadrades, també amb emmarcament de pedra viva i amb la marca conopial.
Podem destacar els ampits de les obertures de la primera i segona planta, tots ells motllurats,
així com la zona superior de la balconada.
Tota la façana està feta amb carreus de pedra viva.
La façana no es correspon amb l’estructura que hi ha al seu darrera.
Cronologia: moderna (segles XVI- XVII)
Criteris de datació: documentals i estilístics
Classificació general: arquitectura militar
Accessibilitat: a peu
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Funcionalitat: cultura
Materials i tècniques de construcció: carreus de pedra viva
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Estat de conservació

Estat de conservació: bo
Causes del deteriorament: ambientals, erosió
Defectes de conservació: Perills eventuals: reformes actuals
Treballs realitzats: annexió d’un cos a la dreta de la façana, de la mateixa altura i amb
materials diferenciats. Destaquen també els cinc portals de la planta baixa, realitzats
actualment, amb brancals i dovelles de pedra picada.

Protecció de l’element
Grau de protecció: C
Protecció proposada: conservació parcial
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: manteniment i conservació de la façana (únic element
que queda de l’antic edifici).
En cas de reforma s’ha de mantenir la distribució, morfologia i dimensions dels buits, així com
els materials i les tècniques constructives usades.
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Propietat: municipal
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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