Catàleg de Patrimoni del terme municipal d’Inca

Identificació de l’element
Denominació: QUARTER DE CAVALLERIA
Clau: A-034
Codi: INC- E002
Grau de protecció: B
Tipologia: quarter militar
Ús actual: culturals, serveis
Autoria: projecte inicial de l’arquitecte Francesc Roca modificat per Joaquim Coll
Estil o corrent: historicista neogòtic

Identificació espacial

Municipi: Inca
Situació: Av. del General Luque, 223-225
Coordenades UTM: X: 492081 / Y: 4396466
Altitud: 127 m
Entorn: urbà
Referència
cadastral:
2163605DD9926S0001FR
/
2163605DD9926S0002GT
2163605DD9926S0003HY / 2163605DD9926S0004JU / 2163605DD9926S0005KI

/

Notes històriques
L’actual construcció ocupa l’antic solar de C’an Rayó que el 1905 pertanyia a Joaquin Gelabert;
ubicat a l’antic carrer Mallorca, fou comprat per l’Ajuntament d´Inca per 11.000 pessetes. A
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finals de l’any 1908 s’escripturà la venda del solar. L’ajuntament encarregà els plànols per a la
construcció del Quarter a l’arquitecte Francesc Roca. El projecte fou aprovat en sessió
celebrada el 15 de Desembre de 1907.
Abans de l’edificació del quarter, en els terrens s’habilità un camp de futbol del “C.D. Inca”,
primer club de futbol de la ciutat.
El primer projecte fou modificat incorporant-se algunes millores i el realitzà el capità
d’enginyers Joaquim Coll Fuster. El 18 de febrer de 1909 gràcies a la iniciativa del General
Luque hi fou col·locada la primera pedra del nou quarter. El procés de les obres fou molt lent,
el 1910 estava construït el pavelló principal i el 24 de febrer de 1915 fou inaugurat oficialment
per Francisco Borbón Catsellví, Capità General de les Balears. Les obres continuaren fins el
1922. L’any 1923 va ser visitat per Alfons XIII. El pati d’armes fou empedrat l’any 1941.
El quarter ha estat ocupat successivament pel Regiment d’infanteria Inca 62, pel Segon Batalló
del Regiment d’infanteria Palma 28, des de 1931, pel Regiment d’infanteria 60, 1939-1944, pel
batalló d’infanteria i la companyia de Defensa Química, fins 1960, pel grup antiaeri del
regiment d’artilleria 91, 1966-1988. Al 1988 s’hi instal·là la Guàrdia Civil.
Actualment és propietat pública i funciona com a centre cultural, de serveis socials i de
formació, estant en un procés continu de rehabilitació. A més, en el seu interior trobam el
Museu del Calçat d’Inca.
Descripció de l’element
Descripció estructures: conjunt d’edificacions que ocupen una illeta de 36.500 m2 limitada
pels carrers General Luque (entrada principal), Rodríguez Casademunt i Quarter. Es tracta d’un
total de sis blocs, que es disposen al voltant d’un pati comú (pati d’armes), dos de planta
rectangular i els altres quatre en forma de “C”, units per la part central i amb les obertures cap
els carrers perimetrals, creant uns espais exteriors secundaris entre aquestes peces. La
distribució dels edificis és simètrica a partir d’un eix central.
Les façanes tenen una clara distribució simètrica. El frontis presenta la zona d’accés ressortida
de marès amb un arc ogival. A la planta pis hi ha una arcuació de tres arcs ogivals sostinguts
per quatre columnes, coronat per merlets i torretes merletades. A cada costat del cos ressortit
hi ha cinc finestres dobles allargades per planta amb les brancalades que s’uneixen
verticalment. A planta pis les finestres presenten un arrambador d’obra.
Els capcers del cos principal presenten tres finestres rectangulars per planta. Tota la resta dels
pavellons, d’igual paredats que el cos principal, són majoritàriament de dues plantes i dos
vessants amb onze buits per planta, la majoria rectangulars.
El pas d’entrada és de dues crugies i està trespolat de lloses irregulars amb dues bandes
centrals de carreus regulars de pedra viva. La plaça d’armes està pavimentada amb lloses
irregulars de pedra viva.
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Del cos aïllat posterior cal destacar a la façana un frontó triangular merletat.
Cronologia: contemporània (s. XX // 1915)
Criteris de datació: fonts bibliogràfiques
Classificació general: arquitectura militar
Accessibilitat: vehicle ordinari, a peu
Funcionalitat: serveis i cultural
Materials i tècniques de construcció: tots els paraments presenten una faixa horitzontal
ressortida a la separació de les plantes i un sòcol enllestit a la tirolesa grafiada de grans
cantons. Els edificis ja rehabilitats presenten un arrebossat de morter de calç (blanc o colors
ocres), mentre que a on no s’ha intervingut la façana està pintada de blanc.
Totes les cantonades i brancalades de les obertures són ressortides de marès.
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Estat de conservació
Estat de conservació: en procés de rehabilitació amb edificacions ja finalitzades. Les parts a on
encara no s’ha actuat es troben en un estat molt deficient.
Causes del deteriorament: (a la part no rehabilitada) humitats, filtracions, podriment de la
fusta, falta de neteja...
Defectes de conservació: falta de manteniment i cura de les construccions
Perills eventuals: despreniments de materials a la via pública dels edificis no reformats
Treballs realitzats: rehabilitació parcial del conjunt; eliminació de les reixes que tancaven el
quarter.
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Protecció de l’element
Grau de protecció: B
Protecció proposada: conservació estructural del conjunt
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: els escuts de les façanes
Intervencions preferents i admissibles: conservar volumetria, estructura, façanes i cobertes
dels edificis.
Manteniment i conservació dels espais comuns, com els patis i jardins situats entre els edificis.
El pati d’armes s’ha de conservar com espai obert i ha de mantenir l’empedrat.
Finalitzar la reforma del conjunt i destinar els edificis a usos concrets per tal d’evitar el seu
deteriorament.
Es proposa eliminar el cablejat existent vist.
Propietat: municipal
Classificació del sòl: urbà
Protecció existent: element inclòs en l’anterior catàleg de patrimoni del municipi, realitzat el
1998.
Altres / Observacions: dins el recinte han estat catalogats, a part, els escuts. Aquests tenen els
codis INC- B037 (escut de la façana), INC- B038 (quatre escuts situats en el pòrtic) i INC-B039
(el situat a la façana interior).
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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Plànol de situació
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