II CICLE DE VISITES GUIADES PER INCA 2012-2013
XIII JORNADES D'ESTUDIS LOCALS D'INCA
VISITA 1: LA PESTA DE 1652 A INCA (primera part)
Data: 15 de desembre de 2012.
Hora: 10 h.
Punt de trobada: plaça d'Espanya.
Ponent: Gabriel Pieras Salom, cronista oficial i Arxiver Honorari d’Inca.
Resum
Mitjançant aquesta visita guiada, primera part, es podrà estudiar i conèixer allò
que va suposar per a Inca la pesta bubònica de 1652. Què és, com es
contagia, com evoluciona la malaltia, què fa la Universitat inquera davant la
pestilència, quantitat de morts, cementeris (Santa Maria la Major, Sant
Francesc, Sant Domingo, Son Paparra, Son Bennàssar, etc.) i enterraments,
pagaments que va suposar per a Inca, etc.
També intentarem conèixer la vida quotidiana d’una població que pateix una
pèrdua de més de dues mil persones: matrimonis, naixements, noms de difunts
(víctimes mortals segons els llibres parroquials de difunts…).
Serà interessant conèixer allò que pensa i opina el Consell de la Universitat i
vila d’Inca davant el contagi mitjançant els llibres d’actes conservats a l’Arxiu
Històric Municipal d’Inca, com també els llistats de pagaments que es realitzen.
Primer lloc: davant l’Ajuntament.
Segon lloc: dins el Claustre de Sant Domingo.
Tercer lloc: Parc del Serral de ses Monges.
Per acabar, i ja dins el Parc, es podran conèixer una teringa de pagaments amb
explicacions oportunes.
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VISITA 2: ANTICS OFICIS: L'ESPARDENYER AL MUSEU DEL CALÇAT
D'INCA
Data: 19 de gener de 2013.
Hora: 10 h.
Punt de trobada: Museu del Calçat d’Inca.
Ponent: Pere Parets Horrach, mestre espardenyer.
Resum
ESPARDENYER. Dit d'aquell que es dedica a l'elaboració d'espardenyes.
Aquest era un calçat utilitzat majoritàriament per les classes populars i,
generalment, elaborat amb fibres vegetals, com cànem, pita, espart i jute, entre
altres.
El procés d'elaboració de l'espardenya es dividia en dues fases, la primera de
les quals s'iniciava amb la confecció de la sola, tasca reservada als homes, que
consistia a enrevoltar, des de fora cap a dins, una corda trunyellada plana,
usada per a l'empostissada de l'espardenya. Llavors les soles són cosides de
través mitjançant una agulla llarga proveïda de mànec. Posteriorment, en una
segona fase reservava a les dones, les empenes de tela, que constituïen la part
superior del calçat, eren cosides a les solles. Les eines emprades eren el banc,
consistent en una post inclinada amb una estaca a la seva part central, la qual
permetia de fixar la trunyella a l'hora d'enrevoltar-la; les agulles, per cosir la
sola que travessa la trunyella a; una maça, per donar forma a la sola, picar la
trunyella i donar-li una gruixa uniforme; i, a vegades, un aprimador de cànem,
per a la trunyella, i una màquina per repuntar les empenes.
Aquest ofici, tradicional de la Mallorca preturística, sembla que estava localitzat,
majoritàriament, en alguns pobles del Raiguer, especialment a Consell, on ha
perdurat, a nivell familiar, la fabricació de l'espardenya d'espart (1990).
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VISITA 3: INDÚSTRIA LOCAL: FABRICACIÓ DE GALLETES (QUELY)
Data: 28 de febrer de 2013.
Hora: 10 h.
Punt de trobada: fàbrica Quely.
Ponent: Magdalena Abrines Mulet, Departament de Màrqueting de Quely.
Resum
1. Entrada a la fàbrica Quely.
2. Abans de fer el recorregut per les instal·lacions, explicació de la història,
el procés de fabricació de les galletes Quely, etc.
3. Inici del recorregut: diferents tasques del procés de fabricació: estirar la
pasta, creació de la forma amb el motlle, forns, envasament...
4. Finalització de la visita al pati de la fàbrica.
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VISITA 4: CARRERS D'INCA: DE L'EDAT MITJANA A L'ACTUALITAT
Data: 23 de març de 2013.
Hora: 10 h.
Punt de trobada: plaça d'Espanya.
Ponents: Miquel Pieras Villalonga, historiador, i Joan Estrany Bertos, geògraf.
Resum
1.‐ Els orígens: els fonaments històrics i geogràfics d’una vila medieval.
a) El determinisme geogràfic: centralitat, fisiografia i recursos naturals.
b) Eix de convents.
c) Eix Església‐Mercat.
2.‐ Exemples del casc antic amb trama urbana de l’edat Mitjana molt
modificada en els
darrers 150 anys.
a) La plaça de l’Ajuntament: l’antiga quartera de gra, la fonda Janer.
b) El carrer Comerç: carrer dels Marxandos, posada de la diligència.
c) El carrer Jaume Armengol: l’antiga plaça del mercat i el seu origen.
3.‐ Exemples del casc antic amb trama urbana de l’edat Mitjana poc
modificada en els darrers 150 anys. L’entramat urbà i la connexió amb la
xarxa viària.
a) El barri de Sant Bartomeu.
b) El barri de sant Francesc.
c) El Call.
4.‐ L’Eixample. La Gran Via Colon com a paradigma de transformació
urbana al llarg del segle XX.
a) La planificació urbana a la primera meitat del segle XX.
b) La transformació d’un espai hortofrutícola i l’ocupació de zones inundables.
c) De zona fabril (segon terç del segle XX)...
d) ...a la construcció massiva d’edificis plurifamiliars (darrer terç del segle XX)...
e) ...tot entrant al segle XXI com a epicentre comercial.
5.‐ La vertadera eclosió: els polígons industrials i el sòl residencial
extensiu.
a) La planificació i creació de sòl industrial durant els anys 90 del segle XX:
l’Objectiu 2 de
la Unió Europea per a zones industrials en declivi.
b) La consolidació dels polígons industrials en el període 2000‐2008. De l’intent
reindustrialitzador a la bombolla immobiliària.
c) L’americanització de l’espai urbà: Crist Rei Nou, per exemple.
6.‐ El futur de la geografia urbana d’Inca: consolidació o expansió?
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Figura 1. Ruta de la visita guiada (2 km)
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Figura 2. Xarxa fluviotorrencial del terme municipal d’Inca. Font: Estrany
(2002)
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Figura 3. Model tridimensional del relleu del casc urbà i rodalies d’Inca.
Font: Estrany (2002)
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Figura 4. Plànol de la vila d’Inca de Sebastià Sans (1808). Font: Barberí
(1807).
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Figura 5. Georeferenciació del plànol d’Inca del 1808 sobre la trama
urbana del 2010. Font: Ginard & Estrany (2012)
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Figura 6. Evolució espaciotemporal del nucli urbà d’Inca entre 1808 i 2010.
Font: Estrany (2000) i Ginard & Estrany (2012)
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Figura 7 i Taula 1. Evolució de la superfície ocupada pel nucli urbà d’Inca i
la seva relació amb la població entre 1808 i 2010. Font: Ginard & Estrany
(2012)
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VISITA 5: ART RELIGIÓS: VISITA A L'ESGLÉSIA DEL CONVENT DE SANT
FRANCESC
Data: 20 d'abril de 2013.
Hora: 10 h.
Punta de trobada: plaça d'Espanya.
Ponents: Santiago Cortès Forteza, historiador, i Gabriel Pieras Salom, cronista
oficial i Arxiver Honorari d’Inca.
Resum
Breu explicació de l’arribada a Inca dels Franciscans, l’any 1325 segons distints
historiadors. Situació, circumstàncies, significat, resultats religiosos, culturals,
pedagògics.
L’exterior: edifici i campanar.
Explicació de conjunt i de l’interior segons Jeroni Berard (titulars de les capelles
a l’any 1791) i de les actuals.
Influència dels franciscans a Inca i comarca: terciaris, “Qui per fra o per germà,

tot lo món és franciscà”. Antonians i seràfics.
El cementeri dels frares. Hort.
L’expulsió dels franciscans l’any 1835.
Venda, deteriorament i estat del convent des de l’any 1843 fins a 1910.
Segona venguda a Inca dels Franciscans TOR, gener de 1910. El pare Pere
Joan Cerdà Colom.
Primeres obres al temple: les campanes…
El temple com a cementeri. Tapen i segellen els vasos, sepultures antigues.
Capelles actuals
Altar major, Beat Ramon Llull, la Immaculada, sant Marc, portal que dóna al
carrer de Sant Francesc, de l’Esperança, la “multiusos”, portal que dóna a la
Glorieta del Pare Colom, Betlem, la Mare dels Àngels, sant Antoni de Pàdua,
portal que dóna al claustre, el Sant Crist o les Ànimes i sant Bonaventura. Visita
i explicació capella per capella. Retaules, quadres, imatges, curiositats…
El campanar, la sagristia i el claustre.
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