
GABINET d’ANÀLISI 

AMBIENTAL i 

TERRITORIAL     

C/ Alfons el Magnànim, 2, Esc-A, 1r B 

E-07004 Palma. Illes Balears      

Tel. 971461708 – Fax 971468052 

empresa@gaat.es - www.gaat.es 

AJUNTAMENT DE MANACOR 

CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME 

MUNICIPAL DE MANACOR 

VOLUM 1. ARQUITECTURA RELIGIOSA. ARQUITECTURA 

MILITAR. ESCULTURA MONUMENTAL RELIGIOSA I 

HERÀLDICA 

Gabinet d’Anàlisi Ambiental i Territorial 

Novembre 2021 

40915099P 
SEBASTIA 
ANDREU 
JORNET (R: 
B64750300)

Firmado digitalmente por 
40915099P SEBASTIA ANDREU 
JORNET (R: B64750300) 
Nombre de reconocimiento (DN): 
2.5.4.13=Reg:08005 /
Hoja:B-364724 /Tomo:40346 /
Folio:36 /Fecha:19/03/2008 /
Inscripción:1, 
serialNumber=IDCES-40915099P, 
givenName=SEBASTIA ANDREU, 
sn=JORNET FORNER, cn=40915099P 
SEBASTIA ANDREU JORNET (R: 
B64750300), 2.5.4.97=VATES-
B64750300, o=JORNET LLOP 
PASTOR SLP, c=ES 
Fecha: 2021.11.22 13:26:37 +01'00'

Ajuntament de Manacor
APROVAT PLE

30/11/2021

El secretari general,

Firmado digitalmente por 
CONTI FUSTER NICOLAU - 
DNI 43003963N 
Fecha: 2021.11.30 
21:15:43 +01'00'

mailto:empresa@gaat.es
http://www.gaat.es/


I 

 
 

 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

Ajuntament de Manacor  

CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

 

 

Codi Codi 

antic Any Nom Nucli Adreça Classificació Pàgina 

AR-001 B-1 1998 Capella de la Caritat Manacor Olesa 5 Arquitectura religiosa 1 
AR-002 B-2 1998 Capella de les Franciscanes Manacor Major 24 Arquitectura religiosa 5 
AR-003 B-3 1998 Església de Fartàritx Manacor Figuera 18 Arquitectura religiosa 9 
AR-004 B-4 1998 Església de Crist Rei Manacor Bartomeu Sastre Arquitectura religiosa 15 
AR-005 B-5 1998 Església de la Mare de Déu del 

Carme 
Porto Cristo Plaça de l'Església Arquitectura religiosa 21 

AR-006 B-6 1998 Església Nostra Senyora dels Dolors Manacor Plaça Rector Rubí Arquitectura religiosa 28 
AR-007 B-7 1998 Oratori d'Albocàsser   Arquitectura religiosa 35 
AR-008 B-8 1998 Oratori de cala Morlanda Cala 

Morlanda 
Ronda del Matí Arquitectura religiosa 41 

AR-009 B-9 1998 Oratori de s'Hospitalet   Arquitectura religiosa 47 

AR-010 B-10 1998 Oratori de Son Mesquida   Arquitectura religiosa 51 
AR-011 B-11 1998 Oratori de Son Sureda Ric   Arquitectura religiosa 57 

AR-012 B-12/ 
C-106 

1998 
2012 

sa Rectoria i cases de la plaça 
Weyler 6-7-8 

Manacor Plaça Enginyer Barceló Arquitectura religiosa 61 

AR-013 B-13 1998 Església de Sant Josep Manacor Avinguda des Tren 34 Arquitectura religiosa 69 
AR-014 B-14 1998 Església de Sant Pau Manacor Menorca 7 Arquitectura religiosa 74 

AR-015 B-15 1998 Església de Sant Vicenç Ferrer Manacor Plaça del Convent Arquitectura religiosa 79 

AR-016 B-16 1998 Església de Sant Antoni/Son Negre   Arquitectura religiosa 85 

AR-017 B-17 1998 Ermita del puig de Santa Llucia   Arquitectura religiosa 90 

AR-018 B-18 1998 Campanar dels Dolors/Torre Rubí Manacor Plaça Arquitecte 
Bennassar 

Arquitectura religiosa 96 

AR-019 B-20/ 
C97urb 

1998 Claustre del Convent i façana de 
l'Ajuntament 

Manacor Plaça del Convent Arquitectura religiosa 101 

AR-020 B-21 1998 Oratori de sa Mola Vella   Arquitectura religiosa 111 
AR-021 B-22 1998 Oratori des Pou Nou   Arquitectura religiosa 116 
AR-022 B-23 2012 Ermita del Cor de Jesús   Arquitectura religiosa 121 
AR-023 B-24 2012 Oratori de Son Porc   Arquitectura religiosa 126 
AM-001 D-1 1998 sa Carroja   Arquitectura militar 131 
AM-002 D-2 1998 s'Espinagar   Arquitectura militar 138 
AM-003 D-3 1998 Son Fortesa Vell   Arquitectura militar 143 
AM-004 D-4 1998 Son Josep Vell   Arquitectura militar 152 
AM-005 D-5 1998 Mendia   Arquitectura militar 163 
AM-006 D-6 1998 Son Mas de la Marina   Arquitectura militar 170 
AM-007 D-7 1998 Son Moro Vell   Arquitectura militar 178 
AM-008 D-8 1998 es Rafal Podent   Arquitectura militar 184 
AM-009 D-9 1998 ses Talaioles   Arquitectura militar 193 
AM-010 D-10 1998 Torre des Enagistes/torre d'en 

Ribera   Arquitectura militar 200 

AM-011 D-11 1998 Torre del Palau Manacor Travessia plaça Rector 
Rubí 

Arquitectura militar 207 

AM-012 D-13 1998 Torre de ses Puntes Manacor Menorca 10 Arquitectura militar 212 
AM-013 D-14 1998 Vall de la Nou   Arquitectura militar 218 
AM-014 D-15 1998 Torre de Porto Cristo Porto Cristo Plaça de Miquel Àngel 

Riera 
Arquitectura militar 226 

AM-015 D-16 2012 Niu de metralladora de cala Petita Porto Cristo Cala Petita Arquitectura militar 231 
AM-016 D-17 2012 Niu de metralladora de Porto Cristo Porto Cristo Porto Cristo Arquitectura militar 236 
AM-017 D-18 2012 Niu de metralladora de cala 

Morlanda 
Cala 
Morlanda 

Cala Morlanda Arquitectura militar 240 

AM-018 D-19 2012 Niu de metralladora de Porto Cristo 
2 

Porto Cristo Porto Cristo Arquitectura militar 244 

AM-019 D-20 2012 Niu de metralladora del caló d'en 
Rafelino  Caló d'en Rafalino Arquitectura militar 248 

AM-020 D-21 2012 Niu de metralladora de cala Murta Porto Cristo Cala Murta Arquitectura militar 252 
AM-021 D-22 2012 Niu de metralladora de cala Anguila Cala Anguila Cala Anguila Arquitectura militar 256 
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Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

Ajuntament de Manacor  

CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

Codi Codi 

antic Any Nom Nucli Adreça Classificació Pàgina 

EM-004 CR-88 1998 Creu de Fartàritx Manacor Creu/Colon Escultura monumental religiosa 
i heràldica 

261 

EM-005 CR-89 1998 Creu de Mossèn Marc Riera Manacor Plaça Convent Escultura monumental religiosa 
i heràldica 

265 

EM-006 CR-90 1998 Creu de Mossèn Baltasar Pinya Manacor Carretera de Son Serra Escultura monumental religiosa 
i heràldica 

270 

EM-007 CR-91 1998 Creu de Son Macià Son Macià Carrer des Fangar Escultura monumental religiosa 
i heràldica 

274 

EM-008 C-127 2012 Capelleta de Sant Ramon Manacor Sant Ramon 7 Escultura monumental religiosa 
i heràldica 

278 

EM-009 C-149 2012 Capelleta del Sant Crist de la Creu Manacor Creu 41 Escultura monumental religiosa 
i heràldica 

283 
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Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

Ajuntament de Manacor  

CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

1. IDENTIFICACIÓ DE L’ELEMENT 

 

DENOMINACIÓ Capella de la Caritat CODI AR-001 

CLASSIFICACIÓ Arquitectura religiosa CODI ANTIC B-1 (1998) 

TIPOLOGIA Capella 

ÚS ACTUAL Religiós 

AUTORIA José de Olesa, arquitecte. El mestre d'obres fou Sebastià Martí 

ESTIL O CORRENT Regionalisme 

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL 

POBLACIÓ / FINCA Manacor 

ADREÇA / ACCÉS Olesa 5 

COORDENADES UTM-ETRS89 X: 518082 Y: 4379743 

REFERÈNCIA CADASTRAL 8299010ED1789N0001SQ 

CLASSE DE SÒL Sòl urbà 

ENTORN 
Situada en un dels carrers més ben conservats arquitectònicament. Forma part del 

conjunt que ocupen les religioses i el col·legi de la Caritat 

3. DESCRIPCIÓ DE L’ELEMENT 

 

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS) 

Basílica d'una sola nau sense capelles laterals, coberta mitjançant arcs diafragmes apuntats que es recolzen sobre 

pilastres neogòtiques. La coberta és a dues vessants amb embigat de taulons formant un enteixinat de fusta 

policromat amb decoracions de tipus geomètric. Els taulons apareixen recolçats sobre mènsules. L'àbsis resta cobert 

per una nerviada de base decagonal que es resol de forma poc ortodoxa amb un entremat de petits taulons 

transversals. 

A la façana es respecta l'ordenació simètrica, disposant-se tot seguint l'eix central: el portal d'accés allindanat amb 

una solució atípica, una galeria de tres arquets de mig punt amb les brancalades motllurades, un relativament gran 

rosetó i un coronament de la façana que recrea una solució curvilínia al capcer. 

Descripció de les estructures: Buc: Carreu de marès. Entremats-sostre: Enteixinat de bigues i xebrons. Cobertes: 

Teulada. Altres elements: Arcs diafràgmes. 

 

DADES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES 

Es tracta d'una recuperació d'unes formes estilístiques arrelades a la tradició local basades en la seva major part en 

l'estètica gòtica. S'inspira en un gòtic català primitiu: arcs diafragmes i sostre a dues vessants. El tractament es poc 

ortodox i inclou solucions no adscrites a cap estil històric, actitud freqüent en un tractament eclèctic com és el 

tradicionalista. 
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Ajuntament de Manacor  

CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

 

NOTÍCIES HISTÒRIQUES 

El projecte data de 1929 (es conserven els plànols de la planta, façana i seccions). Notícies de l'autor: José de Olesa 

treballà molt a Manacor, sobretot realitzant obres regionalistes i més tard algunes inspirades en el moviment modern. 

Neix a Palma el 1896. Estudia a Barcelona i es titula al 1923. Fou regidor de l'Ajuntament de Palma. Ocupà el càrrec 

d'arquitecte diocessà. Morí al 1971. 

ELEMENTS DESTACATS:  

CRONOLOGIA: segle XX (1929-33). 

BIBLIOGRAFIA: Art. Voz i Voto. AMM Plànols 1929-39. 

OBSERVACIONS:  

 

DENOMINACIÓ Capella de la Caritat CODI AR-001 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

DESCRIPCIÓ Bo 

CAUSA 

DETERIORAMENT 
 

INTERVENCIONS  

 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

NIVELL DE 

PROTECCIÓ 

Parcial. Derivat de la legislació específica 

USOS PERMESOS Religiós 

ELEMENTS A 

PRESERVAR 

Volumetria i façana del carrer Olesa incloent totes les obertures i el tractament del parament. 

Rosassa. Cornisa motllurada 

INTERVENCIONS 

PREFERENTS 
Manteniment 

INTERVENCIONS 

ADMISSIBLES 
Les obres que determina l’article 228 b.2 de les normes urbanístiques 

PROTECCIÓ 

ESPECÍFICA 

Element inclòs al BIC Conjunt Històric de Manacor 

Aquest element està afectat per l’entorn de protecció de l’element BP-004 

6. ENTORN DE PROTECCIÓ 

DEFINICIÓ S’estableix com entorn de protecció un àmbit que abasta l’edifici i l’espai de via pública annexa 

amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica adjunta. 

REGULACIÓ Les intervencions a realitzar en aquest entorn hauran d'integrar-se amb la façana del bé 

catalogat. 
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Ajuntament de Manacor  

CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AR-001 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB  
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Ajuntament de Manacor  

CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AR-001 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

Ajuntament de Manacor  

CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

1. IDENTIFICACIÓ DE L’ELEMENT 

DENOMINACIÓ Capella de les Franciscanes CODI AR-002 

CLASSIFICACIÓ Arquitectura religiosa CODI ANTIC B-2 (1998) 

TIPOLOGIA Capella 

ÚS ACTUAL Religiós 

AUTORIA Projecte del pare Miquel Alcover 

ESTIL O CORRENT Eclecticisme 

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL 

POBLACIÓ / FINCA Manacor 

ADREÇA / ACCÉS Major 24 

COORDENADES UTM-ETRS89 X: 517894 Y: 4379959 

REFERÈNCIA CADASTRAL 8002002ED1880S0001KX 

CLASSE DE SÒL Sòl urbà 

ENTORN 
El carrer té edificis interessants. Hi ha alguns edificis moderns que deterioren 

l'entorn. 

3. DESCRIPCIÓ DE L’ELEMENT 

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS) 

Capella d'una sola nau amb un àbsis semicircular. A la façana, el portal és allindanat amb les rebranques destacades i 

coronat amb frontó trianglar. Sobre cada vèrtex del frontó hi ha un acroteri de tall clàssic. Al centre es localitza un 

nínxol que conté una representació de Sant Francesc d’Assís. Seguint l'eix del portal s'obri el rosetó. La façana es 

capcima amb frontó sota el que hi ha arquets que reinterpreten els arquets cecs romànics. A l'interior les parets 

laterals presenten un sistema arquitrauat amb pilastres corínties de fust estriat, botons al fris i dentellons sota la 

cornisa. Entre les pilastres, uns arcs amb la clau destacada. La coberta és de volta cassetonada. A l'àbsis se repeteixen 

els arquets cecs. 

S’ha instal·lat una baixant de fibrociment. 

Descripció de les estructures: Buc: Carreu de marès. Entremats-sostres: Volta de canó. Cobertes: Teulada. 

DADES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES 

Obra inspirada en l'historicisme neorenaixentista, però la fidelitat al renaixement es veu alterada amb elements 

procedents d'altres estils, sobretot a la façana: rosetó gòtic, arquets cecs romànics, etc. En definitiva, obra 

d'inspiració neorenaixentista però tractada sota el prisma de la permissivitat eclectica. 
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Ajuntament de Manacor  

CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

NOTÍCIES HISTÒRIQUES 

A partir de 1887 les franciscanes estaren a sa Bassa. L'any 1890 es traslladen al carrer Major. El projecte, del que sols 

hi ha un esboç del frontis a l'arxiu, és del pare Miquel Alcover. 

ELEMENTS DESTACATS: tractament decoratiu de la façana. 

CRONOLOGIA: Segle XIX (1890-93). 

BIBLIOGRAFIA: FUSTER, Gabriel (1966): Història de Manacor. TRUYOLS, 1922. AMM plànols. 

OBSERVACIONS:  

 

DENOMINACIÓ Capella de les Franciscanes CODI AR-002 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

DESCRIPCIÓ Bo. La façana presenta ennegriments per humitat. El marès del sòcol presenta erosions 

CAUSA 

DETERIORAMENT 
 

INTERVENCIONS  

 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

NIVELL DE 

PROTECCIÓ 

Integral 

USOS PERMESOS Religiós 

ELEMENTS A 

PRESERVAR 
Volumetria i façana incloent totes les obertures. Rosassa. Frontó amb arquets. Frontó del portal 

INTERVENCIONS 

PREFERENTS 

Reparar els desperfectes del parament. Substituir la baixant de fibrociment per una baixant de 

material tradicional . Eliminar el cablejat 

INTERVENCIONS 

ADMISSIBLES 
Restauració, conservació, consolidació i rehabilitació  

PROTECCIÓ 

ESPECÍFICA 
Aquest element està afectat per l’entorn de protecció de l’element BP-004 

6. ENTORN DE PROTECCIÓ 

DEFINICIÓ S’estableix com entorn de protecció un àmbit que abasta l’edifici i l’espai de via pública annexa 

amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica adjunta. 

REGULACIÓ Les intervencions a realitzar en aquest entorn hauran d'integrar-se amb la façana del bé 

catalogat. 
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Ajuntament de Manacor  

CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AR-002 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB  
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Ajuntament de Manacor  

CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AR-002 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 

 
 

 
 



9 

 
 

 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

Ajuntament de Manacor  

CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

1. IDENTIFICACIÓ DE L’ELEMENT 

DENOMINACIÓ Església de Fartàritx CODI AR-003 

CLASSIFICACIÓ Arquitectura religiosa CODI ANTIC B-3 (1998) 

TIPOLOGIA Església 

ÚS ACTUAL Religiós 

AUTORIA Pere d’Alcàntara Penya. Promotor mossèn Joan Aulet i Sureda 

ESTIL O CORRENT Historicisme neoclàssic 

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL 

POBLACIÓ / FINCA Manacor 

ADREÇA / ACCÉS Figuera 18 

COORDENADES UTM-ETRS89 X: 518041 Y: 4379565 

REFERÈNCIA CADASTRAL 8198020ED1789N0001GQ 

CLASSE DE SÒL Sòl urbà 

ENTORN 
Barri de Fartàritx. El fet d'estar inacabada la façana, li fa perdre el caràcter de fita 

urbana i d’element definitori del barri 

3. DESCRIPCIÓ DE L’ELEMENT 

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS) 

Basílica de tres naus, la central molt més ampla que les laterals, que esdevenen gaire bé passadissos. La nau central 

es clou a l'àbsis amb una volta "venerada" (motiu ornamental en forma de copinya). Les naus estan separades per una 

filera de columnes d'ordre jònic de fust llis que sostenen un arquitrau també llis. El sostre de la nau central resta més 

elevat i permet l'entrada de la claror per una sèrie de finestres allindanades. A les parets laterals, i en 

correspondència amb les columnes, s'hi adossen unes pilastres i entre elles uns arcs de mig punt cegats. La factura de 

l'església s'ajusta al projecte original, excepte la façana i el pòrtic d'ingrés que no s'arribaren a realitzar. 

Descripció de les estructures: Buc: Carreu de marès. Entremats-sostres: Enteixinat.Cobertes: Teulada. 

DADES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES 

Obra en la que Penya demostra una recuperació del vocabulari clàssic amb la fidelitat a l'ordre jònic i al sistema 

arquitrauat que evoca el gust de l'antiguitat. Aquest llenguatge es combina amb elements més pròpiament 

renaixentistes com la volta de l'àbsis. La tipologia és molt similar a les basíliques primitives cristianes (Quadrado 

afirma que l'autor va imitar la basílica de Letran). Aquesta certa heterodòxia s'ha d'emmarcar en la tendència 

eclèctica ja plenament vigent. 
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Ajuntament de Manacor  

CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

NOTÍCIES HISTÒRIQUES 

De la història de l'edifici de les monges de la puresa tenen una ressenya històrica molt detallada. Al 1974 s'hi feren 

obres per acabar els sostres, capitells, columnes i vidrieres, l'autor fou el dominic Coello de Portugales. Aquestes obres 

continuaven al 1982. Sobre l'autor veure Cantarellas (1984). 

ELEMENTS DESTACATS:  

CRONOLOGIA: Segle XIX (1882-1890). 

BIBLIOGRAFIA: CANTARELLAS, 1981. FERRER, 1974. Mallorca artística, 1904. MASCARÓ PASARIUS, 1962. QUADRADO, 

1969. Semanario Católico, 1988. AMM Plànols. 

OBSERVACIONS:  

 

DENOMINACIÓ Església de Fartàritx CODI AR-003 

 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

DESCRIPCIÓ Bo 

CAUSA 

DETERIORAMENT 
 

INTERVENCIONS 
 

2011: Substitució de coberta 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

NIVELL DE 

PROTECCIÓ 

Integral 

USOS PERMESOS Religiós 

ELEMENTS A 

PRESERVAR 

Volumetria i façana incloent totes les obertures i el tractament del parament. Volta de l’absis. 

Columnes d’ordre jònic que delimiten les naus 

INTERVENCIONS 

PREFERENTS 
Eliminar el cablejat 

INTERVENCIONS 

ADMISSIBLES 
Restauració, conservació, consolidació i rehabilitació  

PROTECCIÓ 

ESPECÍFICA 
 

6. ENTORN DE PROTECCIÓ 

DEFINICIÓ S’estableix com entorn de protecció un àmbit que abasta l’edifici i l’espai de via pública annexa amb 

el concret traçat que figura en la documentació gràfica adjunta. 

REGULACIÓ Les intervencions a realitzar en aquest entorn hauran d'integrar-se amb la façana del bé catalogat. 
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Ajuntament de Manacor  

CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AR-003 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB  

 

 



12 

 
 

 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

Ajuntament de Manacor  

CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

 

 

AR-003 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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Ajuntament de Manacor  

CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AR-003 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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Ajuntament de Manacor  

CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AR-003 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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Ajuntament de Manacor  

CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

 

1. IDENTIFICACIÓ DE L’ELEMENT 

DENOMINACIÓ Església de Crist Rei CODI AR-004 

CLASSIFICACIÓ Arquitectura religiosa CODI ANTIC B-4 (1998) 

TIPOLOGIA Església 

ÚS ACTUAL Religiós 

AUTORIA - 

ESTIL O CORRENT Tradicionalisme neomedieval 

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL 

POBLACIÓ / FINCA Manacor 

ADREÇA / ACCÉS Bartomeu Sastre 

COORDENADES UTM-ETRS89 X: 518065 Y: 4380244 

REFERÈNCIA CADASTRAL 8205507ED1880N0001DF 

CLASSE DE SÒL Sòl urbà 

ENTORN 
Situada al barri de sa Vilanova. No compta amb visuals apropiades que ressaltin el 

caràcter de fita urbana 

3. DESCRIPCIÓ DE L’ELEMENT 

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS) 

Església basilical de tres naus, amb la central més alta, i àbsis. La coberta de la nau central és a dues vessants. A la 

façana, destaca la portada d'arc rodó amb arquivoltes sense decoració escultòrica, una galeria d'arcs rodons també 

amb arquivoltes a la part superior i un petit rosetó. Emmarquen el parament les bandes i els arquets cegats d'orígen 

romànic. Aquesta sèrie decorativa es perllonga als cossos laterals de la façana principal i als costats. La torre 

campanar de planta quadrangular, situada al costat de l'àbsis, segueix el mateix model decoratiu. A l'interior el sostre 

és enteixinat de fusta i policromat. Els arcs formers són de mig punt i es recolzen sobre columnes amb capitells 

neobizantins. La intencionalitat neobizantina es veu, també, en les pintures que omplen les parets. 

Descripció de les estructures: Buc: Carreus de marès. Entremats-sostres: Enteixinat. Cobertes: Teulada. 

DADES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES 

Es tracta d'una barreja d'elements de filiació medieval, on destaca la concepció basilical, que s'expressa amb un 

vocabulari arquitectònic preferentment bizantí a l'interior: suports i frescs, i elements romànics com són les bandes i 

arcs llombards a l'exterior. S'ha d'indicar l'ús de recursos pròpiament gòtics com el rosetó i la presència de motius 

ornamentals de tall més clàssic, com els dentellons sota la cornisa que creua la façana. Es tracta d'un eclecticisme 

dins l'àmbit neomedieval en ple segle XX. 

NOTÍCIES HISTÒRIQUES 

La idea de construir una gran església al barri parteix de Pedro Bonnín, un cop acabada la guerra civil. El seu projecte 

era construir una església amb caràcters bizantins com la basílica de Ràvena. Sembla que aquestes idees es deuen a la 
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influència del pare benedictí Benet Maria Colombàs. L'església es beneí l'any 1950. El campanar s'acabà l'any següent i 

difereix una mica del projecte, essent un poc més alt. L'enteixinat i les decoracions de les capelles laterals són 

posteriors. Per una història detallada consultar FUSTER (1960). 

ELEMENTS DESTACATS:  

CRONOLOGIA: Segle XX (1945-50). 

BIBLIOGRAFIA: FUSTER, 1960. MASCARÓ, 1962. Arriba. 

OBSERVACIONS:  

 
 

DENOMINACIÓ Església de Crist Rei CODI AR-004 

 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

DESCRIPCIÓ Bo 

CAUSA 

DETERIORAMENT 
 

INTERVENCIONS 
2011: Aixecar paviment sagristia i nova pavimentació 

2013: Repassar i arreglar canal teulada de zinc 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

NIVELL DE 

PROTECCIÓ 

Integral 

USOS PERMESOS Religiós 

ELEMENTS A 

PRESERVAR 

Volumetria i façanes incloent totes les obertures i seu tractament decoratiu. Arcs formers i 

columnes neobizantines. Enteixinats 

INTERVENCIONS 

PREFERENTS 
Manteniment 

INTERVENCIONS 

ADMISSIBLES 
Restauració, conservació, consolidació i rehabilitació  

PROTECCIÓ 

ESPECÍFICA 
 

6. ENTORN DE PROTECCIÓ 

DEFINICIÓ S’estableix com entorn de protecció un àmbit que abasta l’edifici i l’espai de via pública annexa 

amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica adjunta. 

REGULACIÓ Les intervencions a realitzar en aquest entorn hauran d'integrar-se amb la façana del bé 

catalogat. 
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AR-004 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB  
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AR-004 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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AR-004 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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AR-003 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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1. IDENTIFICACIÓ DE L’ELEMENT 

DENOMINACIÓ Església de la Mare de Déu del Carme CODI AR-005 

CLASSIFICACIÓ Arquitectura religiosa CODI ANTIC B-5 (1998) 

TIPOLOGIA Església 

ÚS ACTUAL Religiós 

AUTORIA Atribuïda a mossèn Antoni Maria Alcover 

ESTIL O CORRENT Tradicionalisme 

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL 

POBLACIÓ / FINCA Porto Cristo 

ADREÇA / ACCÉS Plaça de l'Església 

COORDENADES UTM-ETRS89 X: 528735 Y: 4377063 

REFERÈNCIA CADASTRAL 8873401ED2787S0001RP 

CLASSE DE SÒL Sòl urbà 

ENTORN 
Situada al nucli principal del primer emplaçament del Port. Té privilegiades visuals 

cap a la boca del port 

3. DESCRIPCIÓ DE L’ELEMENT 

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS) 

Església basilical d'una sola nau amb capelles laterals. La nau es cobreix amb una volta de canó lleugerament apuntada 

i se clou a la capçalera amb un parament lleugerament corb a mode d'absis, solució atípica incorporada en una 

remodelació feta als anys 60. Els set arcs faixons que creuen la volta es recolzen sobre mitges columnes adossades que 

no es perllonguen fins al sòl sinó que es clouen en destacades mènsules de tall cúbic. A la façana, traduint l'interior 

s'hi distingeixen tres cossos, un central i dos laterals. Predomina la simetria. Al cos central hi ha la portada amb arc 

rodó i arquivoltes, amb el timpà sense decorar. En el mateix eix s'hi obri el rosetó i als costats dues finestres que 

evoquen la forma coronella. La coberta és a dues aigües i sota els modillons del voladís apareix la sèrie d'arquets cecs. 

Els cossos laterals són de menor alçada. La torre campanar de base quadrada s'adosa al capcer. 

 

Al costat nord-est es localitza l’edifici de la rectoria. Té forma quadrangular, una planta d’altura i coberta de teules a 

quatre aiguavesos. A la façana principal s’obren un portal i dues finestres balconeres, d’arc de mig punt. 

A la part posterior de la rectoria s’adossen algunes edificacions construïdes amb posterioritat. A la paret que delimita 

la rectoria i les dites edificacions s’ha instal·lat un sòcol de rajoles amb resultat discordant. 

Descripció de les estructures: Buc: carreus de marès. Entremats-sostres: volta de canó. Coberta: Teulada. 

DADES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES 

Es combinen de forma eclèctica i poc ortodoxa elements pròpis del romànic (campanar, portada, arquets cecs) amb 

voltes d'origen gòtics (arcs apuntats, rosetó). No es surt de la inspiració neomedievalista malgrat els elements siguin 
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tractats de forma més depurada i geomètrica. Es tracta d'una recuperació dels estils sobre la base de la tradició local. 

La tipologia manté la tradicional basílica de nau única amb capelles. 

ELEMENTS DESTACATS:  

CRONOLOGIA: Segle XX (1916-1949). A principis de la dècada dels anys 60 s’augmentà l’altura del campanar i es 

renovà la zona de l’absis, donant-li forma semielíptica i instal·lant un entramat de ferro i vidre als laterals. 

BIBLIOGRAFIA: OLIVER COSTA, Catalina (2003): “La parroquia del Carem de Porto Cristo”. A II Jornades d’estudis 

locals de Manacor 2002. Ajuntament de Manacor. Ps. 301-309. 

OBSERVACIONS:  

 
 

DENOMINACIÓ Església de la Mare de Déu del Carme CODI AR-005 

 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

DESCRIPCIÓ Bo 

CAUSA 

DETERIORAMENT 
 

INTERVENCIONS  

 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

NIVELL DE 

PROTECCIÓ 

Integral 

USOS PERMESOS Religiós 

ELEMENTS A 

PRESERVAR 
El conjunt format per l’església i la rectoria 

INTERVENCIONS 

PREFERENTS 
Adequar el sòcol de la paret de la rectoria a la fesomia general de l’església 

INTERVENCIONS 

ADMISSIBLES 
Restauració, conservació, consolidació i rehabilitació  

PROTECCIÓ 

ESPECÍFICA 
Aquest element està afectat per l’entorn de protecció de l’element BP-005 

6. ENTORN DE PROTECCIÓ 

DEFINICIÓ S’estableix com entorn de protecció un àmbit que abasta l’edifici i l’espai de via pública annexa 

amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica adjunta. 

REGULACIÓ Les intervencions a realitzar en aquest entorn hauran d'integrar-se amb la façana del bé 

catalogat. 
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AR-005 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB  
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AR-005 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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AR-005 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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1. IDENTIFICACIÓ DE L’ELEMENT 

DENOMINACIÓ Església Nostra Senyora dels Dolors CODI AR-006 

CLASSIFICACIÓ Arquitectura religiosa CODI ANTIC B-6 (1998) 

TIPOLOGIA Església 

ÚS ACTUAL Religiós 

AUTORIA José Barceló Runggaldier, enginyer industrial. Promotor Rafael Ignasi Rubí Pocoví 

ESTIL O CORRENT Historicisme gòtic 

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL 

POBLACIÓ / FINCA Manacor 

ADREÇA / ACCÉS Plaça Rector Rubí 

COORDENADES UTM-ETRS89 X: 518098 Y: 4379898 

REFERÈNCIA CADASTRAL 8201001ED1880S0001AX 

CLASSE DE SÒL Sòl urbà 

ENTORN 
Constitueix un punt clau en l'urbanisme del poble. Al seu entorn es localitzen les 

places Rector Rubí, General Weyler i Enginyer Barceló 

3. DESCRIPCIÓ DE L’ELEMENT 

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS) 

L'església és de planta de creu llatina, d'una sola nau amb capelles laterals. A la capçalera, l'àbsis és trapezoïdal. La 

coberta és de volta de creueria apuntada i cúpula estrellada sobre trompes a l'indret del creuer. Les capelles laterals 

de la nau i dels braços s'obrin sota arc apuntat. L'articulació de l'alçat és la normativa del gòtic: les capelles i a sobre 

tres cossos, el de la tribuna, trifori i el corresponent als finestrals. 

La façana principal roman inacabada, restant sense definir el coronament i els tancaments laterals. Presenta un 

primer cos on s'obri el portal allindanat amb mainell. Flanquegen aquest dues pilastres per costat recolzades en un 

basament encoixinat. Segueix una galeria cega i a sobre, presidint el conjunt, un rosetó. Disposa d'un alt campanar a 

la capçalera, del que destaca la seva verticalitat. 

Del temple anterior queden alguns elements: dues torres de l’antiga façana principal –al costat de l’actual campanar-, 

part de la sagristia de la Puríssima i part del campanar vell a la capella del campanar, capelles de Sant Antoni i de 

Sant Francesc fins a l’altura de les tribunes, pica baptismal de 1697, cadirat del cor. 

Descripció de les estructures: Buc: Paret verda i carreu de marès. Entremats-sostres: Volta de creueria apuntada. 

Cobertes: Teulada. 

DADES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES 

És un exemple dels més tardans d'aquest corrent arquitectònic desenvolupat a la segona meitat del XIX. Poc fidel als 

postulats del gòtic català, està més aprop de la verticalitat pròpia del gòtic nord-europeu o francés. El fet d'acudir a 
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models forans ve ser una de les actituds característiques d'aquest estil (per exemple, l'església de Santa Eulàlia, castell 

de Bendinat, etc.). 

NOTÍCIES HISTÒRIQUES 

Al 1232 Manacor ja comptava amb una església, erigida en parròquia el 1236 i constituïda canònicament el 1248 per 

bul·la d'Innocenci IV. De successives reformes i ampliacions duites a terme entre el segle XIV i final del XVI (el portal i 

la façana s'acabaren el 1792) en resultà una altra església amb una nova estructura. La manca d'espai va fer que a 

finals del XIX es decidís enderrocar-la i bartir-ne una de nova, l'actual església. L'obra fou promoguda pel rector Ignasi 

Rubí Pocoví. El 1832 es designà la verge dels Dolors com a titular, i al 1851 l'església assolí el rang d'arxiprestal. 

 

NOTES COMPLEMENTÀRIES 

A la primera fase constructiva s'aixecà el capcer, creuer i campanar i de la segona data la nau central fins al portal 

major. El mestre d'obres va ser Miquel Fonts Caldentey i l'autor de les escultures Antoni Pocoví Ordines, ambdós 

manacorins. Quan s'enderrocà l'antiga església es va trobar la làpida d'una sepultura àrab, fet que ha suggerit l'hipòtesi 

que la primitiva parròquia s'aixecà sobre una mesquita. 

ELEMENTS DESTACATS:  

CRONOLOGIA: Segle XIX-XX (1891-1910/1923-1931). 

BIBLIOGRAFIA: CABRER, 1984. CANTARELLAS, 1981. FERRER, 1974. FUSTER, 1942, 1944, 1966. GAMBÚS MASSANET, 

1987. HABSBURGO LORENA, ARCHIDUQUE LUIS SALVADOR, 1956. MASCARÓ PASARIUS, 1962. PIFERRER-QUADRADO, 1969. 

ROSSELLÓ-FERRER, 1977. ROSSELLÓ, 1978, 1979. SEBASTIÁN LÓPEZ, Santiago; ALONSO FERNÁNDEZ, Antonio, 1973. 

OBSERVACIONS:  
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4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

DESCRIPCIÓ Bo 

CAUSA 

DETERIORAMENT 
 

INTERVENCIONS 

2005: Arreglar goteres 

2008: Cales a l’exterior de la façana principal  

2010: Continuació de les obres de l’Església en la façana principal, s’aixecà 5 m. la torre sud 

2012: Restauració de façana exterior del Roser per fissures i despreniments afectats per humitats 

 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

NIVELL DE 

PROTECCIÓ 

Integral 

USOS PERMESOS Religiós 

ELEMENTS A 

PRESERVAR 

Volumetria i façanes. Romanalles de l’església antiga (torres de l’antiga façana principal-, part de 

la sagristia de la Puríssima i part del campanar vell a la capella del campanar, capelles de Sant 

Antoni i de Sant Francesc fins a l’altura de les tribunes, pica baptismal de 1697, cadirat del cor) 

INTERVENCIONS 

PREFERENTS 
Manteniment 

INTERVENCIONS 

ADMISSIBLES 

Restauració, conservació, consolidació i rehabilitació. En cas que es vulgui finalitzar la façana o 

qualsevol altre tram, el projecte haurà de diferenciar-se de l’original. 

PROTECCIÓ 

ESPECÍFICA 

Aquest element està afectat per l’entorn de protecció de l’element BP-004. Alhora, està afectat 

també per les determinacions de la fitxa d’aquest catàleg relatives a l’element JA-283. 

6. ENTORN DE PROTECCIÓ 

DEFINICIÓ L’entorn està delimitat per l’espai públic que engloba les places de General Weyler, Rector Rubí, 

d’es Cos, de la Rectoria i carrer del Capellà Pere Llull. Totes les façanes que donen en aquest 

entorn estan afectades. 

REGULACIÓ - Qualsevol actuació que s'hagi d'efectuar dins d'aquesta àrea s'haurà de sotmetre a informe previ 

del departament de patrimoni històric municipal 

- A nivell d’espai públic no es podrà construir cap element d’ornamentació pública que afecti la 

visual del bé. 

- A nivell de les façanes que donen en aquest entorn i, per tant, a les diferents places i carrers, 

estaran subjectes a la mateixa normativa que el centre històric de Manacor BP-004, excepte dels 

casos d’immobles catalogats amb fitxa específica i que estan regulats segons la seva protecció. 

- A nivell de cablejat aeri les intervencions en aquest entorn han d’incorporar un estudi específic 

per valorar l’afectació sobre el bé protegit. 

DENOMINACIÓ Església Nostra Senyora dels Dolors CODI AR-006 
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1. IDENTIFICACIÓ DE L’ELEMENT 

DENOMINACIÓ Oratori d'Albocàsser CODI AR-007 

CLASSIFICACIÓ Arquitectura religiosa CODI ANTIC B-7 (1998) 

TIPOLOGIA Oratori 

ÚS ACTUAL Magatzem 

AUTORIA - 

ESTIL O CORRENT Protorenaixement 

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL 

POBLACIÓ / FINCA Albocàsser 

ADREÇA / ACCÉS POLÍGON: 24 PARCEL·LA: 122 

COORDENADES UTM-ETRS89 X: 512882 Y: 4375266 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07033A024001220000AR 

CLASSE DE SÒL Sòl rústic 

ENTORN 
Forma part com edificació autònoma de les cases d'Albocàsser que s'aixequen ran del 

camí 

3. DESCRIPCIÓ DE L’ELEMENT 

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS) 

La capella d'Albocasser és exempta i va precedida d'un replà voltat de pedrís i un poc elevat respecte del nivell del 

sòl, al que s'hi accedeix per quatre escalons. Presenta una sola nau coberta per dos trams de volta d'aresta amb 

sengles claus. A l'interior, on les parets i el sostre estan arrebossats, manca qualsevol tipus de decoració, inclòs el 

retaule fou enretirat davant el perill d'enderrocament del sostre.  

La façana és d'una gran sobrietat: una superfície rectangular on el llençal del mur sols s'interromp pel portal i el petit 

rosetó obert a sobre. En el mateix eix es situa una senzilla espadanya. Interessa destacar l'articulació de la portada: 

ingrés allindanat flanquejat per dues mitges columnes recolzades en pedestals que s'inscriu en un arc de mig punt amb 

l'intradós poc pronunciat. A la llinda del portal es localitza un escut amb les armes dels Despuig i dintre de l’arc es 

localitza un baixrelleu amb la figura de la Mare de Déu amb el Nin als braços. 

Al costat de migjorn s’adossa un petit buc més modern de carreus de marès i coberta de teules a dos aiguavessos. S’ha 

reparat la coberta de l’oratori per evitar el seu deteriorament. S’ha traslladat el retaule. 

Descripció de les estructures: Buc: Paret verda i carreu de marès. Entremats-sostres: Volta d'aresta. 

DADES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES 

Capella de cases de possessió aïllada. Estructuralment segueix els esquemes habituals: una sola nau, voltes d'aresta, 

etc. Pel que fa a l'estil i partint de la portada, que és on es concentra l'ornament, es pot parlar de protorenaixement: 

les mitges columnes amb anell en el terç inferior decorat amb guarlandes, els cassetons amb baixos relleus a la cara 

interna dels brancals, etc. són motius pròpis d'aquest llenguatge introduit a Mallorca en el segle XVI. La presència d'un 

rosetó i de la volta d'aresta, d'herència gótica, demostra una actitut no del tot ortodoxa en l'ús d'aquest estil. 
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

NOTÍCIES HISTÒRIQUES 

Hi ha constància d'una disposició de Jaume II (1310) on mana la construcció d'un oratori en aquesta possessió. L'ordre 

s'ha d'entendre dins la política de repoblament que va emprendre la reialesa després de la conquesta. Amb tot i 

guardant les seves traces, sembla que l'oratori no s'arribà a fer probablement fins a finals del segle XVI o principis de 

XVII. 

ELEMENTS DESTACATS: decoració de la portada. 

CRONOLOGIA: Cap al final del segle XVI-XVII. 

BIBLIOGRAFIA: ROSSELLÓ, 1978. 

OBSERVACIONS: al costat de tramuntana s’observa un portal cegat. 

 

DENOMINACIÓ Oratori d'Albocàsser CODI AR-007 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

DESCRIPCIÓ 
Mitjà. Presenta humitats i un gran crui vertical en el costat de tramuntana. El parament de la 

façana presenta desperfectes 

CAUSA 

DETERIORAMENT 
 

INTERVENCIONS  

 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

NIVELL DE 

PROTECCIÓ 

Derivat de la legislació específica 

USOS PERMESOS Religiós i els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons les normes urbanístiques 

ELEMENTS A 

PRESERVAR 
Volumetria, estructura i façanes incloent el tractament del parament. Escut. Rosassa. Espadanya 

INTERVENCIONS 

PREFERENTS 

Consolidar el mur de tramuntana. Reparar els desperfectes de la façana i de la coberta que 

provoquen les humitats a l’interior 

INTERVENCIONS 

ADMISSIBLES 
Conservació, consolidació, rehabilitació i restauració 

PROTECCIÓ 

ESPECÍFICA 

Aquest element està afectat per les determinacions de la fitxa d'aquest catàleg relativa a 

l'element JA-254. 

L’escut és BIC amb la categoria de monument. Decreto 571/1963, de 14 de marzo sobre protección 

de los escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas 

similares de interès histórico-artístico (BOE 30/03/1963). 
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

 

 

6. ENTORN DE PROTECCIÓ 

DEFINICIÓ S’estableix com entorn de protecció un àmbit que abasta el conjunt format per les cases, l’oratori 

i les edificacions auxiliars amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica adjunta 

REGULACIÓ Les intervencions a realitzar en aquest entorn hauran d'integrar-se amb el conjunt format per les 

cases, l’oratori i les edificacions auxiliars, especialment pel que fa a les textures, colors i 

materials emprats. En aquest entorn no podran produir-se augments de volum 



37 

 
 

 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

Ajuntament de Manacor  

CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AR-007 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA  
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Ajuntament de Manacor  

CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AR-007 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AR-007 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AR-007 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA (Catàleg 1998) 
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

1. IDENTIFICACIÓ DE L’ELEMENT 

DENOMINACIÓ Oratori de cala Morlanda CODI AR-008 

CLASSIFICACIÓ Arquitectura religiosa CODI ANTIC B-8 (1998) 

TIPOLOGIA Oratori 

ÚS ACTUAL Religiós 

AUTORIA - 

ESTIL O CORRENT Tradicional 

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL 

POBLACIÓ / FINCA Cala Morlanda 

ADREÇA / ACCÉS Ronda del Matí 

COORDENADES UTM-ETRS89 X: 531761 Y: 4378721 

REFERÈNCIA CADASTRAL 1889810ED3718N0001IE 

CLASSE DE SÒL Sòl urbà 

ENTORN 
Es situa ben davant la mar, alineat amb altres cases, la majoria entre mitgeres i de 

poca alçada, conformant un conjunt harmònic 

3. DESCRIPCIÓ DE L’ELEMENT 

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS) 

Petita església d'una sola nau sense capelles laterals i àbsis rectangular. L'alçada del buc, no és homogènia en sentit 

longitudinal, presentant el primer tram i la capçalera una altària menor que la resta. Tampoc és homogeni el 

tractament dels paraments laterals ja que el primer tram es troba paredat en verd mentre que el segon tram presenta 

carreus de marès vist. 

L'organització de la façana és ben simple: la superfície del mur és rectangular, amb un capcer triangular que es trunca 

en el vèrtex per rebre l'assentament de l'espadanya. L'accés és allindanat i s'obri al centre i gaudeix d'un marc en 

resalt. Sobre la llinda s'hi disposa una creu, que té al peu una data inscrita: “Año 19?4”.  

S’han renovat algunes peces de marès de la façana. 

Descripció de les estructures: Buc: Carreus de marès. Entremats-sostres: Embigat de taulons. Cobertes: Teulada. 

DADES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES 

Destaca l'absència de referències estilístiques, el planisme i l'austeritat de la composició i també la pervivència de la 

tradició en l'ús de l'espadanya, els materials, etc. 

NOTÍCIES HISTÒRIQUES 

1886. “Erección de un Oratorio privado en la casa del Sr. Ladaria. Se celebra también en Ca’n Bonet i en casa de Sos 

Ferrers.” 
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

1904. “El oratorio semipúblico de la Inmaculada Concepción erigido y bendecido en 1904 en terrenos a partes iguales 

de Don Lorenzo Caldentey y el Rdo. Juan Durán. Dependiente de Manacor.” 

 

1932. “Construcción del segundo tramo del Oratorio con aportación de terreno del Sr. Luis Ladaria.” 

1934. “Bendición del Oratorio dia 26 de junio de 1934. Dependiente de Porto-Cristo.” 

1936. “Profanación e incendio.” 

1939. “Reconciliación del Oratorio.” 

1948. “Bendición de la nueva campana.” 

1968. “El Oratorio morlandés pasa a depender de la nueva Parroquia de s’Illot.Cala Moreya.” 

 

ELEMENTS DESTACATS:  

CRONOLOGIA: Segle XIX (1886) per a la primera fase. Segle XX (1932) per a l’ampliació. La data que figura inscrita al 

peu de la creu que hi ha sobre l'accés possiblement correspon a la bendició de l’edifici. 

BIBLIOGRAFIA: FUSTER VENY, Gaspar (2005): “Estudi de s’establició i es primers compradors de s’Illot.” III Jornades 

d’Estudis Locals de Manacor. 

OBSERVACIONS: Ha desaparegut la campana de l’espadanya. 



43 

 
 

 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

Ajuntament de Manacor  
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4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

DESCRIPCIÓ Mitjà. El marès de la façana presenta nombroses erosions 

CAUSA 

DETERIORAMENT 
Acció climatológica. Erosió marina 

INTERVENCIONS 
Es va dur una intervenció sobre els bancs exteriors poc afortunada i gens respectuosa amb el 

patrimoni 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

NIVELL DE 

PROTECCIÓ 

Parcial 

USOS PERMESOS Religiós i els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons les normes urbanístiques 

ELEMENTS A 

PRESERVAR 
Volumetria i façana de l’oratori incloent l’espadanya, paraments laterals i coberta de teules 

INTERVENCIONS 

PREFERENTS 

Consolidar les peces de marès de l’espadanya. Reparar els desperfectes de la façana. Donar un 

tractament tradicional en els bancs exteriors 

INTERVENCIONS 

ADMISSIBLES 
Les obres que determina l’article 228 b.2 de les normes urbanístiques 

PROTECCIÓ 

ESPECÍFICA 
 

6. ENTORN DE PROTECCIÓ 

DEFINICIÓ  

REGULACIÓ  

 

DENOMINACIÓ Oratori de cala Morlanda CODI AR-008 
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AR-008 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB  
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AR-008 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AR-008 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

1. IDENTIFICACIÓ DE L’ELEMENT 

DENOMINACIÓ Oratori de s'Hospitalet CODI AR-009 

CLASSIFICACIÓ Arquitectura religiosa CODI ANTIC B-9 (1998) 

TIPOLOGIA Oratori 

ÚS ACTUAL Religiós 

AUTORIA - 

ESTIL O CORRENT Neoclassicisme 

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL 

POBLACIÓ / FINCA  

ADREÇA / ACCÉS POLÍGON: 21 PARCEL·LA: 121 

COORDENADES UTM-ETRS89 X: 522321 Y: 4371253 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07033A021001210000AL 

CLASSE DE SÒL Sòl rústic 

ENTORN 

 

Forma part de les cases de possessió de s'Hospitalet. S'ubica entre el buc de les cases 

i el portal que comunica amb la clastra posterior, a la façana sud-oest 

 

3. DESCRIPCIÓ DE L’ELEMENT 

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS) 

Oratori d'una sola nau rectangular coberta amb dos trams de volta d'aresta, sense capelles laterals. A l'interior unes 

petites fornícules excavades a les parets laterals són tota la decoració arquitectònica. La nuesa decorativa també 

caracteritza la façana, referida amb faixes blanques emmarcant el portal. Aquest, allindanat, presenta un guardapols 

triangular sobre mènsules, molt destacat i capcimat per una creu de marès. Sota el guardapols s'obri un rosetó ovalat. 

Clou la superfície de la façana una cornisa inclinada seguint les vertents de la teulada, truncada a la part superior per 

rebre l'assentament de l'espadanya. 

Descripció de les estructures: Buc: Carreus de marès. Entremats-sostres: Volta d'aresta. Cobertes: Teulada. 

DADES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES 

Capella de cases de possessió integrada en l'estructura de les cases, amb l'accés des de l'exterior, les reduïdes 

dimensions, la volta d'aresta, la pobresa decorativa, etc. són trets habituals. També ho és el que sigui a la façana, i 

més concretament a l'indret del portal on apareix l'única referència estilística. En aquest cas s'ha acudit a una 

reinterpretació poc ortodoxa del repertori clàssic. 
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ELEMENTS DESTACATS:  

CRONOLOGIA: Segle XIX (1887). 

 

BIBLIOGRAFIA: FUSTER, Gabriel (1966): Història de Manacor. 

OBSERVACIONS: A la primera clau de les voltes del sostre hi ha inscrita la data de 1887, que indica, el més segur, la 

data de construcció. 

 
 
 

DENOMINACIÓ Oratori de s'Hospitalet CODI AR-009 

 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

DESCRIPCIÓ Bo. L’oratori ha estat rehabilitat 

CAUSA 

DETERIORAMENT 
 

INTERVENCIONS 2010: Canvi de coberta i reforma de façana 

 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

NIVELL DE 

PROTECCIÓ 

Parcial 

USOS PERMESOS Religiós i els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons les normes urbanístiques 

ELEMENTS A 

PRESERVAR 

Volumetria i façanes incloent el portal i la rosassa. Guardapols amb creu. Espadanya. Voltes 

d’aresta i fornícules 

INTERVENCIONS 

PREFERENTS 
Manteniment 

INTERVENCIONS 

ADMISSIBLES 
Les obres que determina l’article 228 b.2 de les normes urbanístiques 

PROTECCIÓ 

ESPECÍFICA 
 

6. ENTORN DE PROTECCIÓ 

DEFINICIÓ No s’estableix per trobar-se integrat dintre del conjunt d’edificis de la possessió 

REGULACIÓ  
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AR-009 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA  
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AR-009 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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1. IDENTIFICACIÓ DE L’ELEMENT 

DENOMINACIÓ Oratori de Son Mesquida CODI AR-010 

CLASSIFICACIÓ Arquitectura religiosa CODI ANTIC B-10 (1998) 

TIPOLOGIA Oratori 

ÚS ACTUAL Religiós 

AUTORIA - 

ESTIL O CORRENT Eclèctic 

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL 

POBLACIÓ / FINCA  

ADREÇA / ACCÉS POLÍGON: 3 PARCEL·LA: 90 

COORDENADES UTM-ETRS89 X: 520516 Y: 4387845 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07033A003000900000AF 

CLASSE DE SÒL Sòl rústic 

ENTORN És aïllat. Situat perpendicularment davant les cases 

3. DESCRIPCIÓ DE L’ELEMENT 

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS) 

La capella té una sola nau coberta per dos trams de volta d'aresta. La decoració és simple i centrada en el contrast 

cromàtic del blavet de les línies d'aresta, el marró del basaments i el marès vist dels arcs faixons en relació a 

l'emblanquinat de les parets. El frontis, molt ample per l'adossament d'altres bucs, no tradueix l'interior. S'hi obri al 

centre el portal allindanat i a sobre hi ha un rosetó fictici i un petit campanar. Peces de ceràmica conformen panells 

que decoren la façana i omplen els buits del rosetó. El capcer combina la corba amb l'esquema triangular que es 

protegeix per una cornisa i teulada, sobre la que descansa en el vèrtex una creu i en els extrems unes piràmides. 

Recorr el perfil de la meitat superior del mur una faixa en ressalt i motllures color ocre. 

Al costat nord-est s’adossa una porxada de bigues de formigó i coberta de fibrociment. 

Descripció de les estructures: Buc: paret verda i carreu de marès. Entremats-sostres: Volta d'aresta. Cobertes: 

Teulada. Altres: Contraforts. 

DADES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES 

Oratori rural incorporat a unes cases de possessió. Aïllat. La manca d'ortodòxia és el que caracteritza aquest edifici 

estilísticament. Solucions del barroc, com els perfils curvilinis del capcers o la piràmide, es mesclen amb altres 

d'orígen gòtic, com el rosetó i les voltes del sostre. Per la seva singularitat, destaca l'ús de decoracions ceràmiques. La 

tradició popular perviu en l'enllestit. 
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NOTÍCIES HISTÒRIQUES 

 

Únicament coneixem la referència que en fa l'Arxiduc anomenant el seu propietari Pedro Antonio Bosch (segona meitat 

del segle XIX). 

 

ELEMENTS DESTACATS:  

CRONOLOGIA: Segle XIX. 

BIBLIOGRAFIA: HABSBURGO-LORENA, Archiduque Luis Salvador (1956): Las Baleares. ALCÀNTARA PENYA, Pere (1859): 

Plano General del Término de Manacor. Secció 65/66. 

OBSERVACIONS: al costat sud-est presenta tres contraforts. 

 

DENOMINACIÓ Oratori de Son Mesquida CODI AR-010 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

DESCRIPCIÓ Bo. El parament de la façana presenta algunes humitats 

CAUSA 

DETERIORAMENT 
 

INTERVENCIONS  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

NIVELL DE 

PROTECCIÓ 

Integral 

USOS PERMESOS Religiós i els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons les normes urbanístiques 

ELEMENTS A 

PRESERVAR 
Volumetria i façana incloent el portal, la rosassa, el nínxol de la campana i la creu 

INTERVENCIONS 

PREFERENTS 

Reparar els desperfectes del parament. Eliminar porxada de bigues de formigó i coberta de 

fibrociment adossada al costat nord-est 

INTERVENCIONS 

ADMISSIBLES 
Conservació, consolidació, rehabilitació i restauració 

PROTECCIÓ 

ESPECÍFICA 

Aquest element està afectat per les determinacions de la fitxa d'aquest catàleg relativa a 

l'element JA-034. 

6. ENTORN DE PROTECCIÓ 

DEFINICIÓ Correspon a l’àmbit delimitat per les cases de possessió catalogades amb el codi SR--084  a la 

possessió. No es reprodueix gràficament per evitar confusions. 

REGULACIÓ Les intervencions a realitzar en aquest entorn hauran d'integrar-se amb el conjunt format per les 

cases, especialment pel que fa a les textures, colors i materials emprats.  
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AR-010 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 
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AR-010 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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AR-010 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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AR-010 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA (Catàleg 1998) 
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1. IDENTIFICACIÓ DE L’ELEMENT 

DENOMINACIÓ Oratori de Son Sureda Ric CODI AR-011 

CLASSIFICACIÓ Arquitectura religiosa CODI ANTIC B-11 (1998) 

TIPOLOGIA Oratori 

ÚS ACTUAL Religiós 

AUTORIA - 

ESTIL O CORRENT Barroc classicista 

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL 

POBLACIÓ / FINCA Son Sureda Ric 

ADREÇA / ACCÉS POLÍGON: 2 PARCEL·LA: 46 

COORDENADES UTM-ETRS89 X: 517296 Y: 4385925 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07033A002000460000AF 

CLASSE DE SÒL Sòl rústic 

ENTORN 
Situat al costat nord-est de les cases de Son Sureda clou la carrera per aquesta 

banda. Immers dins un conjunt d'arquitectura rural tradicional 

3. DESCRIPCIÓ DE L’ELEMENT 

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS) 

Capella amb planta d'una sola nau coberta amb dos trams de volta d'aresta que culmina amb un àbsis de volta de canó. 

Les voltes es recolzen sobre pilastres adossades al mur que presenten capitells d'ordre dòric i s'asseuen damunt un 

petit pedestal. La zona de l'àbsis resta un poc elevada i al fons s'hi obre un nínxol d'arc rodó per acollir la imatge del 

culte. 

A la façana predomina la sobrietat ornamental, amb un portal central romà amb la llinda i les brancalades ressaltades 

però nues en decoració. Seguint l'eix del portal hi ha fornícula també allindanada que acolleix una escultura de Santa 

Bàrbara i damunt un petit rosetó. Aquests elements estan emmarcats per dues pilastres adossades, merament 

decoratives, i una cornisa sobre la que s'hi aixeca un capcer amb perfils curvilinis que actua a mode d'espadanya. 

S’ha reforçat el buc i s’han construït tres contraforts de carreus de marès en el seu costat sud-est. 

Descripció de les estructures: Buc: Carreus de marès. Entremats-sostres: Volta d'aresta. Cobertes: Terrat. 

DADES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES 

És tracta d'una obra de trancisió on encara perdura la concepció d'església barroca mallorquina, sobretot en la 

composició de la façana (amorvacui, eix central destacat, capcer curvilini), però a la vegada es produeix una 

tendència a la simplificació i a la sobrietat concretada en l'ús d'elements de filiació clàssica. Es tracta d'una obra de 

perduració al segle XIX del barroc classicista. 
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NOTÍCIES HISTÒRIQUES 

Segons la data inscrita al capcer, la capella data de 1828. La iniciativa fou del propietari Llorenç Mas Mesquida. 

Sembla que el temple fou consagrat a la verge del Pilar. El bisbe Miquel Salvà proposà elevar aquest temple a la 

categoria d'oratori el 1867, juntament amb el de Son Macià (veure full dominical núm. 11 de 1935). 

NOTES COMPLEMENTÀRIES 

Conserva un conjunt de pintures i petites escultures religioses. L'altar és una obra moderna realitzada per Mateu 

Fortesa. 

ELEMENTS DESTACATS:  

CRONOLOGIA: Segle XIX (1828). 

BIBLIOGRAFIA: HABSBURGO-LORENA, Archiduque Luis Salvador (1956): Las Baleares; RIERA, 1913. 

OBSERVACIONS:  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

DESCRIPCIÓ Bo 

CAUSA 

DETERIORAMENT 
 

INTERVENCIONS  

 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

NIVELL DE 

PROTECCIÓ 

Integral 

USOS PERMESOS Religiós i els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons les normes urbanístiques 

ELEMENTS A 

PRESERVAR 
Volumetria i façanes incloent el portal, la rosassa i l’espadanya 

INTERVENCIONS 

PREFERENTS 
Manteniment 

INTERVENCIONS 

ADMISSIBLES 
Conservació, consolidació, rehabilitació i restauració 

PROTECCIÓ 

ESPECÍFICA 

Aquest element està afectat per les determinacions de la fitxa d'aquest catàleg relativa a 

l'element JA-075. 

6. ENTORN DE PROTECCIÓ 

DEFINICIÓ Correspon a l’àmbit delimitat per l’immoble on s’integra l’element amb protecció integral. No es 

reprodueix gràficament per evitar confusions. 

REGULACIÓ Les intervencions a realitzar en aquest entorn hauran d'integrar-se amb el conjunt format per les 

cases, especialment pel que fa a les textures, colors i materials emprats.  

DENOMINACIÓ Oratori de Son Sureda Ric CODI AR-011 
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AR-011 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AR-011 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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1. IDENTIFICACIÓ DE L’ELEMENT 

DENOMINACIÓ sa Rectoria i cases de la plaça Weyler 6-7-8 CODI AR-012 

CLASSIFICACIÓ Arquitectura religiosa CODI ANTIC B-12 (1998) / C-106 (2012) 

TIPOLOGIA Rectoria 

ÚS ACTUAL Residencial, comercial 

AUTORIA - 

ESTIL O CORRENT Gòtic amb recursos decoratius manieristes o barrocs 

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL 

POBLACIÓ / FINCA Manacor 

ADREÇA / ACCÉS Plaça Enginyer Barceló / Plaça Weyler 6-7-8 

COORDENADES UTM-ETRS89 X: 518049 Y: 4379913 

REFERÈNCIA CADASTRAL 8101312ED1880S0001JX 

CLASSE DE SÒL Sòl urbà 

ENTORN 
S'ubica en una placeta, just darrera l'església gran, fita urbana per excel·lència. La 

seva presència és decisiva en la caracterització del centre històric 

3. DESCRIPCIÓ DE L’ELEMENT 

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS) 

L'edifici, estructuralment, presenta varis cossos adossats perpendicularment. Té un pati anterior tancat per un mur i 

l'edifici veí. L'espai interior ha estat objecte de successives divisions i reformes, de tal manera que l'interès es centra 

en l'exterior. Constructivament destaca per la combinació del marès i del paredat, per l'ampla volada que capcima 

l'edifici i pel portal sota un gran arc rodó amb molt de regràs i carcanyols. El tractament decoratiu que singularitza 

l'edifici consisteix en la presència d'una línia d'imposta en la separació dels pisos, un coronament de merlets formats 

per la superposició de piràmide i esfera i els ampits motllurats de certes finestres. La falta d'homogeneitat evident en 

l'articulació de les façanes prové segurament de l'evolució constructiva. El portal i els brancals són de marès. A la 

plaça enginyer Barcleó hi ha una finestra al nivell del sòtil, rectangular i sense ampit, i una altra al nivell de la planta 

baixa, rectangular i amb ampit.  

Els edificis de la plaça Weyler responen a la continuació estilística i arquitectònica de la rectoria, situada a la plaça 

Rector Rubí. Per això mateix manté, ja dins la plaça Weyler, tot el seguit de característiques que el fan peculiar. El 

número 8 està construït en pedra de marès, ben tallada i regular en el parament. Consta de planta baixa, que se'n va 

lleugerament per avall, primer pis i sòtil. La planta baixa presenta un portal d'entrada de format rectangular que 

actualment serveix d'accés a una cafeteria. A l'esquerra del portal hi ha una finestra de format rectangular una mica 

apaïsat. Les dues obertures queden emmarcades per una faixa de pedra. La divisió entre el primer pis i la planta baixa 

queda marcada per una faixa llisa de pedra, sobre la qual neixen les dues obertures del primer pis: dues finestres de 

format rectangular tancades amb persiana verda de dues fulles.  
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Passam ara al segon pis o sòtil. La divisió d'aquesta planta amb el primer pis ve marcada per una fina faixa de pedra 

motllurada. Sobre aquesta faixa hi neixen les dues finestres d'aquesta planta superior. Són rectangulars, amb un 

marcat intradós, i actualment estan tapiades. Tot queda capcimat per una cornisa amb merlets d'acabament 

semicircular a sobre.  

El número 6 segueix el mateix plantejament, encara que està construït de parament irregular en pedra, amb un 

lleuger aterracat com a frontis. En destaca l'arc d'ansa-paner en planta baixa, que dóna lloc actualment a una tenda 

de sabates, una mica per sota del nivell del sol. També es divideix en planta baixa, pis i sòtil. A la planta baixa té, 

començant per l'esquerra, dues obertures a manera de portal d'accés, de format rectangular i tancades amb barrots de 

ferro, i, més a la dreta, el portal ja esmentat de la botiga de sabates. Al primer pis tenim dues finestres de format 

rectangular amb ampit, tancades amb persiana de doble fulla i emmarcades per una faixa de pedra, a la seva dreta hi 

ha un finestra de forat rectangular allargat, que actualment està tapiada, i que té ampit.  

Seguint cap a la dreta trobam una finestra també rectangular, però de dimensions més reduïdes, amb persiana de 

doble fulla i ampit, i finalment una altra finestra de format rectangular allargat amb persiana i ampit. Les obertures 

queden emmarcades per faixes de pedra. Al sòtil hi ha dues finestres rectangulars sobre ampit motllurat i emmarcades 

per faixa de pedra. A l’igual que a la descripció anterior, tot el conjunt queda capcimat per cornisa amb merlets a 

sobre. 

A la dreta del portal d'entrada de la planta baixa hi ha una capella de pedra amb la representació d'un calvari en baix 

relleu al seu interior, que segurament formava part d’un Via Crucis. La capella presenta la forma d'un arc carpanell 

rebaixat aguantat sobre dues columnes de fust llis i capitell. Tot sobre una petita cornisa motllurada.  

Descripció de les estructures: Buc: Paret verda i carreu de marès. Cobertes: Teulada. 

DADES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES 

Casa rectoral. El magnífic arc rodó, la cornisa, els ampits de les finestres, etc. constaten l'adscripció a la tradició 

arquitectònica inaugurada pel gòtic i que continua vigent en èpoques posteriors. És difícil precisar la cronologia i més 

per mor de les reformes. Tal vegada fruit d'una d'elles és el coronament que esdevé un cas singular: podria ser una 

reinterpretació dels merlets medievals, però també recorda un recurs decoratiu emprat pel manierisme i barroc 

(combinació piràmide i bolla). 

NOTÍCIES HISTÒRIQUES 

El solar va ser comprat a principis del segle XIV pel capellà Bernat Puigsec i segons ROSSELLÓ (1978) la casa es bastí en 

el mateix segle. FUSTER (1966) diu que substituí a l'antiga rectoria, front al carrer d'Artà. Al 1405 el rector de Manacor 

en una capbrevació declarà la rectoria "ço es un alberch ab son pati e ort o verger contigu en aquell (...) assignat al 

rector de la dita esgleia per la sua habitació C anys son passats". 

ELEMENTS DESTACATS: el portal d’arc rodó i el tractament decoratiu de la façana. Cornisa amb merlets d'acabament 

semicircular a sobre. Voltes d'aresta que hi ha en els soterranis de l'edificació on es localitzen els locals comercials. 

Capelleta. 

CRONOLOGIA: Segle XIV-XV. 

BIBLIOGRAFIA: FUSTER, Gabriel (1966): Història de Manacor HABSBURGO LORENA, Archiduque Luis Salvador, 1956. 

ROSSELLÓ, 1978. ROSSELLÓ VERGER, Vicenç Maria (1964): Mallorca, el sur y el sureste. COCIN. Palma. AMM Stims, 

1685. 

CANTARELLAS, C. (1981): La arquitectura mallorquina desde la Ilustración a la Restauración. IEB. Palma. SEBASTIAN, S. 

(1973): Arquitectura mallorquina moderna y contemporanea. Miramar. Palma SEGUÍ, M. (1975): La arquitectura 

modernista en Baleares. Palma. 

OBSERVACIONS:  
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DENOMINACIÓ sa Rectoria i cases de la plaça Weyler 6-7-8 CODI AR-012 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

DESCRIPCIÓ 
Mitjà. Algunes peces de marès es troben molt erosionades. Els paraments presenten alguns 

desperfectes i pegats de ciment 

CAUSA 

DETERIORAMENT 
Falta de manteniment i canvi d'usos de l'immoble 

INTERVENCIONS 2009: Recol·locar teules i col·locar tela pvc, enrajolar paviment 

 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

NIVELL DE 

PROTECCIÓ 

Integral 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons les normes urbanístiques 

ELEMENTS A 

PRESERVAR 

Volumetria, estructura i façanes incloent totes les obertures i el tractament del parament. Mur i 

portal d’arc rodó. Cornisa amb merlets. Capelleta de l’antic Via Crucis 

INTERVENCIONS 

PREFERENTS 

Rehabilitació de les façanes, neteja i consolidació de la façana de marès i de la cornisa. 

Reompliment de les juntes de la façana de paret verda. Soterrament del cablejat i regularització de 

la publicitat en façana. Manteniment de la capelleta. 

INTERVENCIONS 

ADMISSIBLES 

Conservació, consolidació, rehabilitació i restauració. S’admet la reobertura de les finestres 

cegades 

PROTECCIÓ 

ESPECÍFICA 

Aquest element està afectat per l’entorn de protecció de l’element BP-004. Alhora, està afectat 

també per les determinacions de la fitxa d’aquest catàleg relatives a l’element JA-283. 

6. ENTORN DE PROTECCIÓ 

DEFINICIÓ S’estableix com entorn de protecció un àmbit que abasta les places Enginyer Barceló, General 

Weyler i Rector Rubí amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica adjunta. 

REGULACIÓ Les intervencions a realitzar en aquest entorn hauran d'integrar-se amb l’edifici de la rectoria, 

especialment pel que fa a les textures, colors i materials emprats 
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AR-012 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AR-012 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 

 
 

 
 

 



66 

 
 

 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

Ajuntament de Manacor  

CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AR-012 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AR-012 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AR-012 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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1. IDENTIFICACIÓ DE L’ELEMENT 

DENOMINACIÓ Església de Sant Josep CODI AR-013 

CLASSIFICACIÓ Arquitectura religiosa CODI ANTIC B-13 (1998) 

TIPOLOGIA Església 

ÚS ACTUAL Religiós 

AUTORIA Guillem Pascual, promotor 

ESTIL O CORRENT Tradicionalisme 

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL 

POBLACIÓ / FINCA Manacor 

ADREÇA / ACCÉS Avinguda des Tren 34 

COORDENADES UTM-ETRS89 X: 517542 Y: 4379945 

REFERÈNCIA CADASTRAL 7601207ED1870S0001TK 

CLASSE DE SÒL Sòl urbà 

ENTORN 
Es troba en una de les artèries més importants de la vila. Té una funció d'església de 

barriada 

3. DESCRIPCIÓ DE L’ELEMENT 

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS) 

Basílica d'una sola nau. El més interessant de l'edifici és l'exterior. A la façana principal predominala simetria, amb un 

portal d'arc rodó amb poc regràs i la clau destacada. En el mateix eix del portal, a la part superior, s'hi disposa una 

petita galeria de tres finestres amb arquets de mig punt. El mur de la façana es capcima amb un capcer curvilini que 

junt amb la pobresa decorativa del conjunt, evoca la composició de les esglésies barroques mallorquines. Devora la 

capçalera, on hi ha un petit àbsis, s'aixeca la torre campanar de base quadrada. 

Descripció de les estructures: Buc: Carreus de marès. Cobertes: Teulada. 

DADES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES 

Tradicionalisme. Es tractaria d'una reinterpretació de diversos elements arquitectònics característics de la tradició 

local utilitzats de forma més o menys eclèctica. Per una part l'evocació dels esquemes barrocs illencs i per l'altra la 

solució inhabitual dels arquets que li atorgaria un caràcter més medievalista i el manteniment de l'arc rodó. En 

definitiva, una obra tardana del tradicionalisme quan ja s'ha començat a introduir la pauta racionalista. 

NOTÍCIES HISTÒRIQUES 

La parròquia de Sant Josep data de 1938. El temple començà les seves funcions parroquials l'ú d'agost de 1951. El 

primer ecònom, que fou el promotor de l'obra, va ser Guillem Pascual. 
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ELEMENTS DESTACATS:  

CRONOLOGIA: Segle XX (1946-50). 

BIBLIOGRAFIA: MASCARO PASARIUS, Josep (1963): Arriba, 407. 

OBSERVACIONS:  

 
 

DENOMINACIÓ Església de Sant Josep CODI AR-013 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

DESCRIPCIÓ Bo. Les façanes presenten alguns ennegriments 

CAUSA 

DETERIORAMENT 
 

INTERVENCIONS  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

NIVELL DE 

PROTECCIÓ 

Parcial 

USOS PERMESOS Religiós 

ELEMENTS A 

PRESERVAR 
Volumetria i façanes incloent totes les obertures i el tractament decoratiu. Torre campanar 

INTERVENCIONS 

PREFERENTS 
Reparar els desperfectes del parament. Eliminar el cablejat 

INTERVENCIONS 

ADMISSIBLES 
Les obres que determina l’article 228 b.2 de les normes urbanístiques 

PROTECCIÓ 

ESPECÍFICA 
 

6. ENTORN DE PROTECCIÓ 

DEFINICIÓ  

REGULACIÓ  
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AR-013 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AR-013 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 

 
 

 
 
 



73 

 
 

 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

Ajuntament de Manacor  

CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AR-013 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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1. IDENTIFICACIÓ DE L’ELEMENT 

DENOMINACIÓ Església de Sant Pau CODI AR-014 

CLASSIFICACIÓ Arquitectura religiosa CODI ANTIC B-14 (1998) 

TIPOLOGIA Església 

ÚS ACTUAL Religiós 

AUTORIA - 

ESTIL O CORRENT Eclèctic 

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL 

POBLACIÓ / FINCA Manacor 

ADREÇA / ACCÉS Menorca 7 

COORDENADES UTM-ETRS89 X: 517648 Y: 4379613 

REFERÈNCIA CADASTRAL 7798308ED1779N0001GB 

CLASSE DE SÒL Sòl urbà 

ENTORN 
El punt de referència urbanístic més clar és la torre de ses Puntes, situada al seu 

davant. La seva modernitat s'avé amb l'arquitectura d'aquest eixample 

3. DESCRIPCIÓ DE L’ELEMENT 

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS) 

L'obra s'escapa de les tipologies historicistes tradicionals de les esglésies i pretén una configuració més propera a les 

tendències modernes. Presenta una planta de creu llatina amb capçalera de forma més o menys cúbica. Destaca la 

solució atípica de la coberta on es produeix una gradació paulatina en alçada des de la façana fins a l'àbsis, gradació 

que també es manifesta en la disposició de les cobertes a l'exterior. 

DADES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES 

Cal observar un sentit més geometritzant en la concepció de les estructures, en part condicionat per l'ús de recursos 

tècnics moderns. Aquesta penetració de concepcions racionalistes conviu amb pervivències de tipologies i elements 

decoratius com les vidrieres d'inspiració tradicionalista. 

NOTÍCIES HISTÒRIQUES 

Les obres es comencen l'any 1963, promogudes per Mossén Bartomeu Munar, i l'església s'inaugura dos anys després. 

NOTES COMPLEMENTÀRIES 

Es conserven els plànols a la mateixa església. 
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ELEMENTS DESTACATS:  

CRONOLOGIA: Segle XX (1963-65). 

BIBLIOGRAFIA: Arriba, núm. 1285 (1963). 

OBSERVACIONS:  

 
 
 

DENOMINACIÓ Església de Sant Pau CODI AR-014 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

DESCRIPCIÓ Bo 

CAUSA 

DETERIORAMENT 
 

INTERVENCIONS 
2014. Aixecament paviment zona altar i nova pavimentació; reparació tuberies pluvials; 

aixecament i nova col·locació d’escalons zona altar i impermeabilització terrassa existent 

 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

NIVELL DE 

PROTECCIÓ 

Parcial 

USOS PERMESOS Religiós 

ELEMENTS A 

PRESERVAR 
Volumetria i façana del carrer Menorca incloent el portal i el frontó 

INTERVENCIONS 

PREFERENTS 

Referir els paraments de carreus de marès vist dels cossos superiors de l’edifici i de la façana del 

carrer Còrsega 

INTERVENCIONS 

ADMISSIBLES 
Les obres que determina l’article 228 b.2 de les normes urbanístiques 

PROTECCIÓ 

ESPECÍFICA 
 

6. ENTORN DE PROTECCIÓ 

DEFINICIÓ  

REGULACIÓ  
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AR-014 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB  
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AR-014 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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AR-014 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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1. IDENTIFICACIÓ DE L’ELEMENT 

DENOMINACIÓ Església de Sant Vicenç Ferrer CODI AR-015 

CLASSIFICACIÓ Arquitectura religiosa CODI ANTIC B-15 (1998) 

TIPOLOGIA Església 

ÚS ACTUAL Religiós 

AUTORIA - 

ESTIL O CORRENT Persistència d’esquemes compositius gòtics. Barroc (capella del Roser) 

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL 

POBLACIÓ / FINCA Manacor 

ADREÇA / ACCÉS Plaça del Convent 

COORDENADES UTM-ETRS89 X: 517802 Y: 4379983 

REFERÈNCIA CADASTRAL 7902006ED1870S0001GK 

CLASSE DE SÒL Sòl urbà 

ENTORN 
Immers dins el casc històric, del que n'és una fita important. El punt de referència és 

l'Ajuntament, que ocupa part del Convent 

3. DESCRIPCIÓ DE L’ELEMENT 

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS) 

L'església presenta una planta basilical de nau única amb capelles entre els contraforts i està rematada per un àbsis 

trapezoïdal que es projecta a l'exterior. Als peus de l'església s'aixeca el cor sobre una tribuna sostinguda per un gran 

arc rebaixat i una volta de creueria. La coberta, de volta de canó, recolzada en arcs faixons, arranca de l'entaulament 

que corre per damunt de les pilastres de capitells composts adossades als murs laterals. Entre cada una d'aquestes 

s'obrin, sota arc de mig punt, les capelles. A la façana, d'acusat planisme, s'hi obri l'ingrés allindanat, inscrit en un arc 

de mig punt i, en el mateix eix, una combinació de finestra geminada amb rosetó. Capcima el frontis un hastial 

triangular amb el vèrtex trencat per l'assentament de l'estàtua del sant titular. La presència del campanar, de base 

rectangular i coronament piramidal, en el lateral esquerre romp la simetria del conjunt. En el seu costat sud-oest hi 

destaca un rellotge de sol. 

Entre dos contraforts de l’església s’obre la capella del Roser o capella Fonda. Estructuralment la capella esdevé un 

espai independent, de nau única de dos trams – coberts en volta de canó i de creueria- amb dues petites capelles 

laterals i absis. L’espai central és cobert per una cúpula amb llanterna, on s’alternen finestres i nínxols que acullen 

escultures. Pel que fa als sistemes de suport, hi ha una alternança de pilars de secció octogonal amb columnes 

estriades adossades i pilastres acanalades. Sobre els sistemes de suport, hi ha un entaulament on descansen els arcs 

faixons i formers que sostenen la coberta. Tots aquests elements presenten una important decoració.  

Un altre element destacat és l’orgue tubular, construït probablement cap a finals del segle XVII o principis del XVIII. 

Descripció de les estructures: Buc: Paret verda i carreu de marès. Entremats-sostres: Volta de canó i cúpula. Cobertes: 

Teulada. 
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Ajuntament de Manacor  

CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

DADES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES 

L'església respon a la tipologia bàsica d'església conventual barroca a Mallorca. Il·lustra, especialment per la planta, un 

fet general en l'arquitectura religiosa de l'illa, com és la persistència d'esquemes gòtics front de les concepcions 

espacials pròpies del barroc. L'empenta dels nous codis estètics es manifesta en l'ús de la volta de canó i sobretot en el 

camp de l'ornament: les pilastres estriades, l'entaulament corregut, el revestiment de cassetons de l'àbsis. També, els 

motius vegetals que decoren certs indrets dels murs evidencien l'impacte del lèxic italianitzant, però sense assolir 

plenament la plasticitat barroca. 

 

NOTÍCIES HISTÒRIQUES 

La fundació del convent de l'ordre dels Predicadors, fou autoritzada per Felip II l'any 1576. El complex conventual es va 

començar poc temps després i s'enllestí en el curs del segle XVII. L'any 1627 l'obra de l'església està acabada, excepte 

la decoració. El 1617 s'inicia el claustre. A 1692 es comença la capella del Roser. Al 1769 es va restaurar la coberta i al 

1786 la nau del presbiteri. En una reforma de 1952 es suprimiren quatre estàtues de les vuit que hi havia sota els arcs 

torals de la capella del Roser. 

Quan la desamortització, els béns de l'ordre passaren a mans de l'estat, destinant les dependències del claustre a 

serveis municipals (presó, jutjats, etc.). Els frares exclaustrats el 1835 no ho tornaren recuperar fins 1908. 

ELEMENTS DESTACATS: el conjunt de l’església. 

CRONOLOGIA: Final segle XVI (1597) – segle XVII. 

BIBLIOGRAFIA: BERARD, 1963. Cincuentenario..., 1958. FUSTER, 1944, 1953, 1966. FUSTER-FUSTER, 1962. GAMBÚS-

MASSANET, 1987. HABSBURGO LORENA, Archiduque Luis Salvador, 1956. MASSANET, 1986. QUADRADO-PIFERRER, 1969. 

RIERA, 1913. ROSSELLÓ, 1980. ROSSELLÓ LLITERAS, 1981. SEBASTIAN-ALONSO, 1973. 

OBSERVACIONS: Aquest element forma part de la Ruta del Barroc contemplada a la Norma 49 del PTIM.
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

DESCRIPCIÓ 

Regular. Les voltes de l’església presenten ennegriment per humitat. Els revestiments interiors 

presenten problemes de fixació. A l’estàtua de sant Vicenç Ferrer situada sobre el portal li falta la 

mà dreta 

CAUSA 

DETERIORAMENT 
Esquerdes i fissures múltiples a les cobertes 

INTERVENCIONS 2006: Canvi de coberta i restauració de façanes i terrasses 

 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

NIVELL DE 

PROTECCIÓ 

Derivat de la legislació específica 

USOS PERMESOS Equipaments 

ELEMENTS A 

PRESERVAR 
Tot el conjunt del monument 

INTERVENCIONS 

PREFERENTS 

Reparar les cobertes per evitar les humitats que afecten les voltes. Identificar l’església com 

element pertanyent a la ruta del Barroc del PTIM 

INTERVENCIONS 

ADMISSIBLES 
Conservació, consolidació, rehabilitació i restauració 

PROTECCIÓ 

ESPECÍFICA 

L'església i el convent de Sant Vicenç Ferrer són BIC amb la categoria de monument. Acord del Ple 

del Consell de Mallorca en la sessió ordinària del Ple de dia 3 de març de 2008. Boib nº 58 

(29/04/2008) 

 

6. ENTORN DE PROTECCIÓ 

DEFINICIÓ El definit a l’acord del Ple del Consell de Mallorca de 3/3/2009. Boib nº 58 (29/04/2008) 

REGULACIÓ La corresponent a la seva declaració de BIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DENOMINACIÓ Església de Sant Vicenç Ferrer CODI AR-015 
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AR-015 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB  
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AR-015 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AR-015 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

1. IDENTIFICACIÓ DE L’ELEMENT 

DENOMINACIÓ Església de Sant Antoni/Son Negre CODI AR-016 

CLASSIFICACIÓ Arquitectura religiosa CODI ANTIC B-16 (1998) 

TIPOLOGIA Església 

ÚS ACTUAL Religiós 

AUTORIA - 

ESTIL O CORRENT Neomedievalisme 

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL 

POBLACIÓ / FINCA Son Negre 

ADREÇA / ACCÉS POLÍGON: 6 PARCEL·LA: 52 

COORDENADES UTM-ETRS89 X: 523027 Y: 4381514 

REFERÈNCIA CADASTRAL 000950900ED28A0001OR 

CLASSE DE SÒL Sòl rústic 

ENTORN 
Practicament situada al costat de la carretera de Manacor-Son Carrió Ma-4021 

conforma junt amb l’escola i unes cases de pagès el llogaret de Son Negre 

3. DESCRIPCIÓ DE L’ELEMENT 

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS) 

Església d'una sola nau sense capelles laterals. A la nau es distingeixen quatre trams, el primer amb una major alçada i 

diferenciat de la resta per presentar els carreus de marès vists. La capçalera és rectangular i a ella s'hi adossa un 

campanar. Aquest té tres cossos separats per imposta, els dos darrers de dimensions decreixents. Les finestres que 

presenta a cada cara són ogivals. La façana de l'església presenta un parament llis amb un basament atalussat i un 

capcer trianglar, decorat amb arquets llombards. Flanquegen el mur dues torrasses cilíndriques capcimades per un 

conjunt de cornisa, ràfec i estructura de forma cònica. Roman destacada al centre i ocupant quasi tota l'amplària del 

frontis la portada: avança respecte de la línia de façana i s'articula mitjançant una successió decreixent d'arcs de mig 

punt recolzats en columnes de poca altària que s'asseuen en un alt basament corregut. A sobre s'hi obri un rosetó. 

Els murs laterals apareixen ritmats per contraforts d'acabament piramidal. 

Al costat sud-est s’adossa un buc d’una planta i coberta plana, amb els paraments paredats en verd. 

Buc: Carreus de marès. Entremats-sostres: Embigat. Cobertes: Teulada. 

DADES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES 

La qualificació estilística respon a l'ús que se'n fa de solucions com les arcades llombardes o el tipus de portada. El 

component eclèctic, que no és alié a aquest llenguatge es manifesta especialment en la inclusió de les torres que 

semblen tretes d'un castell medieval. 
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

ELEMENTS DESTACATS:  

CRONOLOGIA: Segle XIX (1878). 

BIBLIOGRAFIA: FUSTER, Gabriel (1966): Història de Manacor HABSBURGO LORENA, Archiduque Luis Salvador, 1956. 

OBSERVACIONS:  

 
 

DENOMINACIÓ Església de Sant Antoni/Son Negre CODI AR-016 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

DESCRIPCIÓ 
Mitjà. El parament de la façana presenta humitats, erosions i descrostats especialment a la seva 

part inferior 

CAUSA 

DETERIORAMENT 
 

INTERVENCIONS  

 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

NIVELL DE 

PROTECCIÓ 

Integral 

USOS PERMESOS Religiós 

ELEMENTS A 

PRESERVAR 

Volumetria, estructura i façanes incloent totes les obertures i el tractament del parament. 

Rosassa. Creu 

INTERVENCIONS 

PREFERENTS 
Reparar els desperfectes del parament de la façana. Eliminar el cablejat 

INTERVENCIONS 

ADMISSIBLES 
Conservació, consolidació, rehabilitació i restauració 

PROTECCIÓ 

ESPECÍFICA 

Aquest element està afectat per les determinacions de la fitxa d'aquest catàleg relativa a 

l'element JA-097. 

6. ENTORN DE PROTECCIÓ 

DEFINICIÓ S’estableix com entorn de protecció un àmbit que abasta l’església i l’espai lliure situat davant 

l’església amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica adjunta 

REGULACIÓ  

Les intervencions a realitzar en aquest entorn hauran d'integrar-se amb l’edifici de l’església, 

especialment pel que fa a les textures, colors i materials emprats 

 

En aquest entorn no podran produir-se augments de volum 

 

 



87 

 
 

 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

Ajuntament de Manacor  

CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AR-016 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA  
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AR-016 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

 

AR-016 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

1. IDENTIFICACIÓ DE L’ELEMENT 

DENOMINACIÓ Ermita del puig de Santa Llucia CODI AR-017 

CLASSIFICACIÓ Arquitectura religiosa CODI ANTIC B-17 (1998) 

TIPOLOGIA Ermita 

ÚS ACTUAL Religiós 

AUTORIA - 

ESTIL O CORRENT Tradicionalisme 

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL 

POBLACIÓ / FINCA  

ADREÇA / ACCÉS POLÍGON: 34 PARCEL·LA: 314 

COORDENADES UTM-ETRS89 X: 517461 Y: 4377583 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07033A034003140000AE 

CLASSE DE SÒL Sòl rústic 

ENTORN 
Donada la seva situació elevada es divisa de tot el pla. Perjudica l'entorn la planta de 

tractament de residus de l’entorn proper 

3. DESCRIPCIÓ DE L’ELEMENT 

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS) 

L'ermita presenta una nau única amb àbsis trapezoïdal projectat a l'exterior. Precedeix la nau un atri que copsa tota 

l'amplària del frontis. A l'interior, arcs diafragmes de mig punt que arranquen des del sòl articulen l'espai i alhora 

sostenen l'embigat a doble vertent del sostre. La façana de l'atri, al que s'hi accedeix per una escalinata, s'organitza a 

partir d'un gran arc de mig punt recolzat en gruixades columnes i una galeria a la part superior. L'ingrés a l'església és 

també per arc de mig punt. L'evident pobresa decorativa sols s'atenua pel contrast de color i textura dels diferents 

materials. 

Dóna accés a l’ermita una llarga escalonada amb escalons de pedra viva limitada a ambdós costats per marjades 

paredades en sec. Al costat nord-est es localitzen les runes d’una antiga edificació paredada en verd amb carreus de 

marès a les cantoneres i emmarcant les obertures. Davant aquesta edificació es localitza un aljub amb coberta de 

volta de canó. 

Descripció de les estructures: Buc: Paret verda i carreu de marès. Entremats-sostres: Embigat de taulons. Cobertes: 

Teulada. 

DADES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES 

Es recupera el model d'església rural introduït arrel de la conquesta (segle XIII). La utilització d'aquesta tipologia en el 

segle XX s'ha d'inscriure dins el corrent tradicionalista que pretenia revitalitzar aquells estils històrics amb més tradició 

autòctona. Reynés, autor dels plànols (1918) i Olesa que acabà l'obra foren figures destacades en l'ús d'aquest estil. 

NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

Al segle XVIII s'instal·là en aquest lloc una comunitat d'ermitans de la Trinitat de Valdemossa, després que B. TRUYOLS 

els cedís unes cases (consta que ja existien al 1652). El 1773 arrel d'una denúncia de contraban hagueren d'abandonar 

l'oratori. Impulsada pels Dominics l'any 1918 començà la reconstrucció de l'ermita. Aquest ordre n'era propietari per 

cessió del pare Llorenç Caldentey. En relació al primitiu oratori i altres dependències del segle XVIII res es sap del seu 

destí. Notícies de la primitiva ermita en dóna l’arxiduc Lluís Salvador. 

ELEMENTS DESTACATS:  

CRONOLOGIA: Segle XVIII-XX (1918-1960). L’aljub data de 1770. 

BIBLIOGRAFIA: Cincuentenario..., 1958. FUSTER, 1966. HABSBURGO LORENA, Archiduque Luis Salvador, 1956. 

MASCARÓ PASARIUS, 1962. 

OBSERVACIONS:  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

DESCRIPCIÓ Bo per a l’ermita. Dolent per a l’edificació situada al costat de llevant 

CAUSA 

DETERIORAMENT 
Abandonament de tot l’entorn 

INTERVENCIONS Accions puntuals de neteja quan es fan peregrinacions des del poble 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

NIVELL DE 

PROTECCIÓ 

Parcial 

USOS PERMESOS Religiós i els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons les normes urbanístiques 

ELEMENTS A 

PRESERVAR 

Volumetria i façanes incloent totes les obertures el tractament del parament. Escala amb escalons 

de pedra viva i marjades paredades en sec. Edificació situada al nord-est. Aljub 

INTERVENCIONS 

PREFERENTS 
Rehabilitació integral de l’edificació situada al nord-est. Netejar la vegetació de l’escala d’accés 

INTERVENCIONS 

ADMISSIBLES 
Restauració, conservació, consolidació i rehabilitació  

PROTECCIÓ 

ESPECÍFICA 
 

6. ENTORN DE PROTECCIÓ 

DEFINICIÓ S’estableix com entorn de protecció un àmbit que abasta el conjunt format per l’ermita, 

l’edificació situada al nord-est, l’aljub i l’escala d’accés amb el concret traçat que figura en la 

documentació gràfica adjunta 

REGULACIÓ Les intervencions a realitzar en aquest entorn hauran d'integrar-se amb el conjunt format per 

l’ermita, l’edificació situada al nord-est, l’aljub i l’escala d’accés, especialment pel que fa a les 

textures, colors i materials emprats. 

En aquest entorn no podran produir-se augments de volum 

DENOMINACIÓ Ermita del puig de Santa Llucia CODI AR-017 
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AR-017 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA  
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AR-017 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AR-017 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AR-017 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

1. IDENTIFICACIÓ DE L’ELEMENT 

DENOMINACIÓ Campanar dels Dolors/Torre Rubí CODI AR-018 

CLASSIFICACIÓ Arquitectura religiosa CODI ANTIC B-18 (1998) 

TIPOLOGIA Torre campanar 

ÚS ACTUAL Religiós 

AUTORIA Gaspar Bennàssar, arquitecte. Promotor Rafael Ignasi Rubí Pocoví 

ESTIL O CORRENT Neogòtic 

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL 

POBLACIÓ / FINCA Manacor 

ADREÇA / ACCÉS Plaça Arquitecte Bennàssar 

COORDENADES UTM-ETRS89 X: 518081 Y: 4379885 

REFERÈNCIA CADASTRAL 8201001ED1880S0001AX 

CLASSE DE SÒL Sòl urbà 

ENTORN 

Situat a la capçalera, a l'indret que ocupava el portal major de l'antiga església. La 

seva altària, no superada per cap altre edifici, permet la seva visibilitat de per tot 

arreu i el converteix en una fita clau 

3. DESCRIPCIÓ DE L’ELEMENT 

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS) 

El campanar, adossat a l'àbsis de l'església és de planta quadrada i presenta diversos cossos superposats de diferents 

dimensions. Els dos inferiors, tenen finestres sota arc apuntat. Segueix el que incorpora el rellotge i finalment el 

superior amb una galeria d'arcs cecs. S'asseu sobre un bassament dividit per impostes i el capcima una agulla en forma 

de pinacle. Destaca l'obra escultòrica, gàrgoles, calats, etc. que el decora així com les seves esveltes proporcions. Té 

81 metres d’alçada. 

Descripció de les estructures: Buc: Carreu de marès. 

DADES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES 

Estilísticament, com l'església, s'adscriu al neogòtic (segona meitat del segle XIX amb perduracions al XX), que en 

aquest cas recupera un gòtic alié a l'àmbit mallorquí. Tant la verticalitat com la profusa decoració són més pròpies 

d'un gòtic francès. 

NOTÍCIES HISTÒRIQUES 

Sembla que la construcció del campanar fou gràcies a la intenció del Montepío de dotar Manacor d'un rellotge públic. 

Aleshores es pensà en un campanar com el lloc més indicat per situar-lo. La primera pedra es beneí el 31 de desembre 

de 1905. L'obra es va interrompre entre 1915 i 1922 i no es va acabar fins el 1923. Les campanes s'hi col·locaren el 

1917. 
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

NOTES COMPLEMENTÀRIES 

L'obra escultòrica i l'agulla les realitzà Antoni Pocoví. En comptes de pedra natural, emprà una mescla de diferents 

materials que oferia les aventatges de ser ressistent i a la vegada motlluratble. 

ELEMENTS DESTACATS:  

CRONOLOGIA: Segle XX (1905-1923). 

BIBLIOGRAFIA: FORTESA, 1949. FUSTER, 1955. Arriba, núm. 171. 

OBSERVACIONS:  

 
 

DENOMINACIÓ Campanar dels Dolors/Torre Rubí CODI AR-018 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

DESCRIPCIÓ Bo 

CAUSA 

DETERIORAMENT 
 

INTERVENCIONS 
Fou restaurat a finals de la dècada dels anys 90. En el 2019 es va rehabilitar l’escala de la torre i 

en el 2020 es varen netejar i fer manteniment dels canals. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

NIVELL DE 

PROTECCIÓ 

Integral 

USOS PERMESOS Religiós 

ELEMENTS A 

PRESERVAR 
El conjunt de la torre i de l’obra escultòrica 

INTERVENCIONS 

PREFERENTS 
Manteniment 

INTERVENCIONS 

ADMISSIBLES 
Restauració, conservació, consolidació i rehabilitació   

PROTECCIÓ 

ESPECÍFICA 

Aquest element està afectat per l’entorn de protecció de l’element BP-004. Alhora, està afectat 

també per les determinacions de la fitxa d’aquest catàleg relatives a l’element JA-283. 

6. ENTORN DE PROTECCIÓ 

DEFINICIÓ L’entorn de protecció és l’element on s’integra (esglèsia Nostra Senyora dels Dolors, catalogat 

amb el codi AR-006). No es grafia l’entorn de protecció del Campanar dels Dolors/Torre Rubí per 

evitar confusions. 

REGULACIÓ Les intervencions a realitzar en aquest entorn hauran d'integrar-se amb l’edifici on s’integra, 

especialment pel que fa a les textures, colors i materials emprats. 
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AR-018 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 
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AR-018 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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AR-018 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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1. IDENTIFICACIÓ DE L’ELEMENT 

DENOMINACIÓ Claustre del Convent i façana de l’Ajuntament CODI AR-019 

CLASSIFICACIÓ Arquitectura religiosa CODI ANTIC B-20 /C-97urb (1998) 

TIPOLOGIA Claustre 

ÚS ACTUAL Administratiu, cultural 

AUTORIA Guillem Forteza, arquitecte (façana) 

ESTIL O CORRENT Barroc (claustre), regionalista (façana) 

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL 

POBLACIÓ / FINCA Manacor 

ADREÇA / ACCÉS Plaça del Convent 

COORDENADES UTM-ETRS89 X: 517789 Y: 4379975 

REFERÈNCIA CADASTRAL 7902007ED1870S0001QK 

CLASSE DE SÒL Sòl urbà 

ENTORN 

L'estretor de la plaça on s'ubica impedeix bones visuals. Està adossat a l'esquerra de 

l'església del Convent formant un dels conjunts més emblemàtics de la ciutat. En el 

barri predomina l’habitatge unifamiliar de tipus tradicional 

3. DESCRIPCIÓ DE L’ELEMENT 

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS) 

CLAUSTRE: 

Recinte de planta rectangular voltat per una doble galeria, planta baixa i pis. La galeria s'articula a partir d'arcs 

escarsers recolzats en pilars octogonals voltats de pilastres i mitges columnes amb decoració d'estries helicoïdals que 

es repeteix l'extradós dels arcs. Al pis superior presenta una barana de balustres. La galeria està coberta amb volta 

d'aresta a baix i amb embigat de taulons a dalt. El trespol conserva l'empedrat. El pati central té un espai enjardinat i 

al mig sobresurt el coll d'una cisterna. 

Descripció de les estructures: Buc: Paret verda i carreu de marès. Entremats-sostres: Embigat taulons, volta d'aresta. 

Cobertes: Teulada. 

DADES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES 

El claustre és una estructura arquitectònica associada per norma general a edificis de caràcter religiós. Començà a 

generalitzar-se al llarg de l'època medieval. La seva tipologia experimentà des de llavors poques variacions, al contrari 

del que succeeix en l'apartat ornamental. En aquest sentit, el tipus de suport descrit i la barana abalustrada confirmen 

l'emprenta barroca. 

NOTÍCIES HISTÒRIQUES 

El claustre, començat a principis del XVII, restà en mans dels dominics fins que arrel de la desamortització, el claustre 

i les dependències anexes passaren a mans de l'estat el 1835. Els frares i altres personalitats -mossèn Antoni Maria 
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Alcover (1912)- revindicaren el dret de propietat que no assoliren, i tampoc del tot, fins 1931. En esser declarat 

monument nacional, 1919, l'Ajuntament no pogué, com pretenia des del 1916, enderrocar-lo per obrir un carrer. Ha 

allotjat un col·legi (1873-96), telégrafs, presó, parada de sementals, va ser seu d'una exposició agrícola el 1896, etc. 

De totes maneres ha prevalgut l'ús administratiu. 

NOTES COMPLEMENTÀRIES 

Ha estat objecte de dues restauracions importants, una al 1896 i l'altra als anys 1980-1990. 

Hi ha dos projectes de restauració dels anys 70, obra de l'arquitecte Pere Garau Sacristà que s'han realitzat. 

ELEMENTS DESTACATS: tractament decoratiu de la façana de l’Ajuntament. 

CRONOLOGIA: Segle XVII (1617 inici obres)-segle XX (1927). 

 

FAÇANA AJUNTAMENT: 

Arrel del trasllat de l'Ajuntament a les dependències de l'antic claustre es plantejà la conveniència d'una sèrie de 

reformes, una de les quals consisti en una nova configuraicó de l'exterior, d'acord amb la nova funció assignada a 

l'edifici. Bàsicament els canvis afectaren al sistema d'accessos, la incorporació d'una torre i nou enllestit. Així presenta 

una façana així mateix ampla amb una alçada de planta baixa i pis. Presideix la composició la zona de l'accés: aquest 

és descentrat per arc rodó el qual perfil superior és seguit per una garlanda vegetal interrompuda a l'indret de la clau 

per l’escut de Manacor. A sobre en el mateix eix destaca la finestra balconera, amb un marc en ressalt, dotada d'un 

balcó ben motllurat. Cal parar esment en l'enllestit: revestiment de carreus de pedra, regulars a la planta baixa i 

irregulars i de menor grandària a la resta acusant el seu contorn mitjançant la incrustació de petits macs; les 

cantoneres i marcs de les finestres del pis van protegides de marès vist. Una àmplia i motllurada cornisa i un ràfec 

molt sobresurtit -per la superposició de tres fileres de teules- capcima el frontis. 

La torre adossada a un costat, acceptuant l'assimetria del conjunt, és de planta quadrada, amb planta baixa i dos pisos 

separats per impostes, perllongant-se el darrer per sobre la cornisa, simulant un sostre baix. Un gran arc rodó a la 

planta baixa dóna accés al claustre; als pisos s'hi obrin finestres coronelles agrupant-se els arquets de la del primer pis 

sota un arc rebaixat. 

És el resultat d'una adaptació de les dependències del claustre. La façana és l'indret on s'acusa més la voluntat 

diferenciadora, on roman més significat el nou ús. 

Descripció de les estructures: Paredat i carreus de marès. 

DADES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES 

És característic del corrent regionalista: 

1) el recórrer a estils històrics propis de la regió, sovint mesclant-se. 

2) assumpció dels condicionaments locals (materials, tradició constructiva...). I a la vegada, que aquests principis 

regeixen més en l'organització de les façanes i no tant en l'estructura on prima més la funcionalitat. Així no ve de nou 

veure com en el nostre cas s'acudeix al model de casa senyorial dels segles XVI-XVII, fidel quant a l'esquema a la 

tradició gòtica (planta baixa i pis noble, portal rodó descentrat...), però amb aditaments barrocs com és el prominent 

balcó. La inclusió de les típiques finestres coronelles o la mateixa torre, element que trobam a moltes residències 

rurals, esdevenen també exemplars. Inclòs el tema de la incrustació de macs té tradició en l'arquitectura popular del 

nord de Mallorca (Veure obra de Byne). 
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NOTÍCIES HISTÒRIQUES 

Consta que ja el 1856 la casa consistorial s'ubicà aquí, si bé provisionalment esperant poder adecentar l'antiga, a la 

plaça de la Constitució, cosa que no arribà a succeir. Des del 1927, després de les obres de reforma projectades per 

l'arquitecte Guillem Forteza l'Ajuntament ha ocupat aquest edifici. 

BIBLIOGRAFIA: FERRER, (1974). TORRES, (1967). ROMAN QUETGLES, Julia (2000): "Aportació a l’estudi històric i artístic 

del convent de Sant Vicenç Ferrer. Segles XVI-XVIII". A I Jornades d'Estudis Locals de Manacor. Ps. 385-401. Ajuntament 

de Manacor.  

FUSTER, Gabriel: Datos para la historia de Manacor. Acuerdos sobre la Casa Consistorial y la plaza de la Constitución. 

SEGUI AZNAR, M.: Estudis sobre arquitectura i urbanisme. Guillem Forteza. AMM, Actes Ajuntament. 

OBSERVACIONS: dintre de la decoració de la façana situada davall de les mènsules del balcó s’observen dues 

inscripcions que indiquen la data de construcció: “Año” (esquerre) “1929” (dreta). Davall l’escut de Manacor hi ha una 

inscripció que indica el número de portal: “3” 

El claustre forma part de la Ruta del Barroc contemplada a la Norma 49 del PTIM. 
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4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

DESCRIPCIÓ 
Bo 

2015: S’han detectat desplaçaments en la volta de l’ala est 

CAUSA 

DETERIORAMENT 
Erosió 

INTERVENCIONS 

2002: nou paviment de deambulatori de macs de torrent i nou paviment perimetral del pati. 

Instal·lació de rampa en accés al carrer Nou. Revestiment amb morter de calç de paraments 

verticals interiors del claustre. Reforma interior de l’ala oest de planta primera, amb usos de 

biblioteca 

2003 Canvi de coberta sobre sala de plens 

2003 Canvi de decoració de sala de plens 

2005: consolidació de voltes i reposició volumètrica en pilastres i arcs. Nou paviment en el 

deambulatori de la planta pis. Reposició de forjat sobre les ales nord i est del deambulatori de la 

planta pis. Reforma interior de l’ala nord, amb inclusió de nou accés recuperant els portals 

existent, amb nou ascensor. La reforma interior va afectar aquesta ala en les plantes baixa, 

primera i segona. Nova rampa d’accés posterior 

2008: Reforma interior parcial en l’ala nord primer pis per destinar-ho a oficines municipals. Va 

suposar el reforç del forjat de planta baixa i el de planta pis en aquesta zona 

2015 Reparació de referit de xamfrà en planta baixa 

 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

NIVELL DE 

PROTECCIÓ 

Derivat de la legislació específica 

USOS PERMESOS Equipament 

ELEMENTS A 

PRESERVAR 
El conjunt del monument 

INTERVENCIONS 

PREFERENTS 

Controlar els desplaçaments detectats en la volta de l’ala est. Eliminar el cablejat de la façana. 

Identificar el claustre com element pertanyent a la ruta del Barroc del PTIM 

INTERVENCIONS 

ADMISSIBLES 
Conservació, consolidació, rehabilitació i restauració 

PROTECCIÓ 

ESPECÍFICA 

El claustre és BIC amb la categoria de monument pel Reial Decret de 22 de març de 1919, 

actualment amb el número d’identificació R-I-51-0000162, al Registre de Béns d’Interès Cultural 

de l’Estat 

6. ENTORN DE PROTECCIÓ 

DEFINICIÓ El definit a l’acord del Ple del Consell de Mallorca de 3/3/2009. Boib nº 58 (29/04/2008) 

REGULACIÓ La corresponent a la seva declaració de BIC 

 

DENOMINACIÓ Claustre del Convent i façana de l’Ajuntament CODI AR-019 



105 

 
 

 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

Ajuntament de Manacor  

CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AR-019 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB  
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AR-019 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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AR-019 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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AR-019 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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AR-019 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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AR-019 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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1. IDENTIFICACIÓ DE L’ELEMENT 

DENOMINACIÓ Oratori de sa Mola Vella CODI AR-020 

CLASSIFICACIÓ Arquitectura religiosa CODI ANTIC B-21 (1998) 

TIPOLOGIA Oratori 

ÚS ACTUAL Sense ús 

AUTORIA - 

ESTIL O CORRENT Sense estil definit 

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL 

POBLACIÓ / FINCA sa Mola Vella 

ADREÇA / ACCÉS POLÍGON: 22 PARCEL·LA: 112 

COORDENADES UTM-ETRS89 X: 519040 Y: 4371984 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07033A022001120000AE 

CLASSE DE SÒL Sòl rústic 

ENTORN Edificació aïllada, prop de les cases 

3. DESCRIPCIÓ DE L’ELEMENT 

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS) 

L'organització de la façana és simple: amb un portal rodó sobre el qual hi ha tres finestrons. La façana es remata amb 

una creu de pedra. L’interior és d’una sola nau que presenta una volta de canó amb una cornisa a cadascun dels murs 

laterals. Està referida i esgrafiada simulant carreus. 

Descripció de les estructures: Buc: carreus de marès. Volta de canó. Coberta: teulada. Petita esglèsia d'una sola nau. 

NOTÍCIES HISTÒRIQUES 

L'oratori es situa al lloc on estaven ubicades les cases edificades pel senyor des Fangar a finals del segle XIX i que 

posteriorment foren esbucades per aprofitar els materials en la construcció de la primitiva església de Son Macià. 

ELEMENTS DESTACATS:  

CRONOLOGIA: l’església fou beneïda el 23 de maig de 1954. 

BIBLIOGRAFIA:  

OBSERVACIONS: els murs laterals i el posterior a l’altar estan decorats amb pintures que són obra de mossèn Llorenç 

Bonnín. 
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DENOMINACIÓ Oratori de sa Mola Vella CODI AR-020 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

DESCRIPCIÓ Mitjà. L’edificació presenta cruis verticals 

CAUSA 

DETERIORAMENT 
 

INTERVENCIONS S’han construït dos contraforts als costats majors per tal d’evitar l’esbucament de l’oratori 

 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

NIVELL DE 

PROTECCIÓ 

Parcial 

USOS PERMESOS Religiós i els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons les normes urbanístiques 

ELEMENTS A 

PRESERVAR 
El conjunt de l’oratori. Les pintures murals 

INTERVENCIONS 

PREFERENTS 
Manteniment 

INTERVENCIONS 

ADMISSIBLES 
Les obres que determina l’article 228 b.2 de les normes urbanístiques 

PROTECCIÓ 

ESPECÍFICA 
 

6. ENTORN DE PROTECCIÓ 

DEFINICIÓ  

REGULACIÓ  
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AR-020 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA  
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AR-020 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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AR-020 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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1. IDENTIFICACIÓ DE L’ELEMENT 

DENOMINACIÓ Oratori des Pou Nou CODI AR-021 

CLASSIFICACIÓ Arquitectura religiosa CODI ANTIC B-22 (1998) 

TIPOLOGIA Oratori 

ÚS ACTUAL Sense ús 

AUTORIA - 

ESTIL O CORRENT Indeterminat 

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL 

POBLACIÓ / FINCA es Pou Nou 

ADREÇA / ACCÉS POLÍGON: 27 PARCEL·LA: 572 

COORDENADES UTM-ETRS89 X: 514889 Y: 4382037 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07033A027005720000AS 

CLASSE DE SÒL Sòl rústic 

ENTORN S'adossen al conjunt de les cases que formen es Pou Nou 

3. DESCRIPCIÓ DE L’ELEMENT 

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS) 

Capella de forma rectangular amb paraments de carreus de marès i coberta de teules a dos aiguavessos. Té el portal 

d'accés a la façana sud-oest. A la mateix façana s’obren quatre finestros de forma ogival. L'element més destacat és el 

campanar amb un cos sobresortint i soportat sobre permòdols, decoració amb esferes i gerres, una petita balconada i 

cobert per una teuladeta a dos aiguavessos. 

L’interior és dividit en quatre trams per tres arcs apuntats. El sostre presenta bigues, perllongues i posts de fusta. 

S’ha adossat un galliner amb coberta de fibrociment a la façana sud-oest. 

Descripció de les estructures: Buc: carreus de marès. Sostre: bigues, perllongues i posts de fusta. Coberta: teulada. 

ELEMENTS DESTACATS:  

CRONOLOGIA: Segle XX. 

BIBLIOGRAFIA:  

OBSERVACIONS:  
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DENOMINACIÓ Oratori des Pou Nou CODI AR-021 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

DESCRIPCIÓ Dolent. La coberta i el campanar presenten desperfectes 

CAUSA 

DETERIORAMENT 
Abandonament 

INTERVENCIONS  

 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

NIVELL DE 

PROTECCIÓ 

Parcial 

USOS PERMESOS Religiós i els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons les normes urbanístiques 

ELEMENTS A 

PRESERVAR 
Volumetria i façanes incloent totes les obertures. Arcs apuntats. Campanar 

INTERVENCIONS 

PREFERENTS 

Eliminar galliner adossat a la façana sud-oest. Reparar els desperfectes de la coberta i del 

campanar 

INTERVENCIONS 

ADMISSIBLES 
Les obres que determina l’article 228 b.2 de les normes urbanístiques 

PROTECCIÓ 

ESPECÍFICA 

Aquest element està afectat per les determinacions de la fitxa d'aquest catàleg relativa a 

l'element JA-206. 

6. ENTORN DE PROTECCIÓ 

DEFINICIÓ  

REGULACIÓ  
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AR-021 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 
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AR-021 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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AR-021 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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1. IDENTIFICACIÓ DE L’ELEMENT 

DENOMINACIÓ Ermita del Cor de Jesús CODI AR-022 

CLASSIFICACIÓ Arquitectura religiosa CODI ANTIC B-23 (2012) 

TIPOLOGIA Ermita 

ÚS ACTUAL Sense ús 

AUTORIA Esboç de Bartomeu Ferrà. Promogut pels preveres Miquel Parera i Jaume Bosch 

ESTIL O CORRENT Historicista 

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL 

POBLACIÓ / FINCA sa Cabana 

ADREÇA / ACCÉS POLÍGON: 34 PARCEL·LA: 1251 

COORDENADES UTM-ETRS89 X: 518849 Y: 4376146 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07033A034012510000AX 

CLASSE DE SÒL Sòl rústic 

ENTORN 
Dalt del puig de sa Cabana, turó de les serres de Llevant de 323 m d’altura. Accés a 

peu 

3. DESCRIPCIÓ DE L’ELEMENT 

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS) 

Ermita que es va començar a edificar a finals del segle XIX i que cap al segle XX es va aturar. La construcció va quedar 

inconclusa. Construcció de planta circular no acabada, amb un diàmetre interior de 8 m. Consta de vuit pilars, de 1,5 

x 1,35 m fets amb blocs de pedra escairada travats amb morter de ciment. Cinc dels pilars situats al costat de llevant 

es troben units per arcs apuntats que s’eleven fins als 4,7 m d’altura. Un d'ells delimita l'entrada i incorpora un petit 

nínxol. Els murs es troben en un estat desigual d'acabament. La cara interna d'un dels trams de mur, entre dos dels 

pilars, presenta també un nínxol possiblement destinat a acollir una escultura. A la part oposada a l'entrada hi trobam 

les restes d’una torreta circular que podria correspondre a una torreta mirador. Té 1,8 m de diàmetre interior, una 

gruixa de 0,9 m i una obertura de 0,8 m d’ample.  

 

ELEMENTS DESTACATS: El sistema constructiu amb maresos i els arcs de l'estructura. 

CRONOLOGIA: Finals segle XIX inicis segle XX. 

BIBLIOGRAFIA: CARVAJAL, A. (1999): Els antics oratoris de Manacor. Ajuntament de Manacor. 

OBSERVACIONS:  
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Ajuntament de Manacor  

CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

 

DENOMINACIÓ Ermita del Cor de Jesús CODI AR-022 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

DESCRIPCIÓ Dolent. El conjunt es troba en un estat de total abandó 

CAUSA 

DETERIORAMENT 
La no finalització de l'estructura ha fet que aquesta es degradés més aviat 

INTERVENCIONS  

 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

NIVELL DE 

PROTECCIÓ 

Parcial 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons les normes urbanístiques 

ELEMENTS A 

PRESERVAR 
El conjunt de murs del monument i la petita construcció circular situada al costat sud 

INTERVENCIONS 

PREFERENTS 

Neteja de l'ermita, consolidació dels murs existents i senyalització de l'indret per explicar el perquè 

no es va acabar 

INTERVENCIONS 

ADMISSIBLES 
Les obres que determina l’article 228 b.2 de les normes urbanístiques 

PROTECCIÓ 

ESPECÍFICA 

Aquest element està afectat per les determinacions de la fitxa d'aquest catàleg relativa a 

l'element JA-177. 

6. ENTORN DE PROTECCIÓ 

DEFINICIÓ Es delimita com a entorn de protecció una franja envoltant el monument amb una amplària de 

vint-i-cinc metres mesurats des del centre del monument i amb el concret traçat que figura en la 

documentació gràfica adjunta 

REGULACIÓ En aquest entorn no es podrà fer cap tipus d’edificació 
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Ajuntament de Manacor  

CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AR-022 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 
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Ajuntament de Manacor  

CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AR-022 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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Ajuntament de Manacor  

CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AR-022 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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Ajuntament de Manacor  

CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

1. IDENTIFICACIÓ DE L’ELEMENT 

DENOMINACIÓ Oratori de Son Porc CODI AR-023 

CLASSIFICACIÓ Arquitectura religiosa CODI ANTIC B-24 (2012) 

TIPOLOGIA Oratori 

ÚS ACTUAL Magatzem 

AUTORIA - 

ESTIL O CORRENT Tradicional 

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL 

POBLACIÓ / FINCA Son Porc 

ADREÇA / ACCÉS POLÍGON: 2 PARCEL·LA: 1 

COORDENADES UTM-ETRS89 X: 518796 Y: 4391472 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07033A002000010000AH 

CLASSE DE SÒL Sòl rústic 

ENTORN 
Zona de garriga al nord de la carretera de la Colònia de Sant Pere Ma-3322. Integrada 

dins la possessió. Accés en vehicle 

3. DESCRIPCIÓ DE L’ELEMENT 

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS) 

Oratori d'una sola nau rectangular coberta amb volta de canó i llunetes, sense capelles laterals. A l'interior, la 

decoració arquitectònica la constitueix una arc rebaixat que separa dos trams de la volta. D’aquesta volta, la més 

interior, on se situa l’altar, està amb els maresos vists, la més accessible des de la façana està referida de blanc. La 

quantitat d’objectes acumulats dins l’oratori no ha permès aclarir si hi ha algun fornícul a l’interior; sembla que es 

conserva però la pica d’aigua beneïda i l’altar.  

La nuesa decorativa també caracteritza la façana, referida amb el mateix morter ocre que el frontis principal de la 

casa. L’accés del portal principal es allindanat amb una sola peça i per sobre, s’obri un rosetó circular. A la dreta del 

portal principal s’obre un portal més estret, acabat en punta i que imita la forma conopial, en quasi tota seguretat es 

tracta d’un afegitó posterior. Clou la superfície de la façana una cornisa inclinada seguint les vertents de la teulada, a 

la part superior s’inscriu una creu que capcima la construcció. Es tracta d’una típica capella de cases de possessió 

integrada en l'estructura de les cases, amb l'accés des de l'exterior, les reduïdes dimensions, la volta , la pobresa 

decorativa, etc. són trets habituals.  

ELEMENTS DESTACATS: La volta de canó amb llunetes i el referit de les façanes. 

CRONOLOGIA: Segle XVIII. 

BIBLIOGRAFIA: Són motiu de referència a les cartes de joventut de mossèn Alcover quan parla de Son Porc. 

OBSERVACIONS: Si es fa alguna obra interior, fer seguiment arqueològic. 
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Ajuntament de Manacor  

CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

 

DENOMINACIÓ Oratori de Son Porc CODI AR-023 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

DESCRIPCIÓ Bo. Ha estat reformada en època recent 

CAUSA 

DETERIORAMENT 
 

INTERVENCIONS  

 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

NIVELL DE 

PROTECCIÓ 

Parcial 

USOS PERMESOS Religiós i els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons les normes urbanístiques 

ELEMENTS A 

PRESERVAR 

Volumetria, estructura i façanes incloent totes les obertures i el tractament del parament. Petit 

rosetó. Creu 

INTERVENCIONS 

PREFERENTS 
Manteniment 

INTERVENCIONS 

ADMISSIBLES 
Les obres que determina l’article 228 b.2 de les normes urbanístiques 

PROTECCIÓ 

ESPECÍFICA 
 

6. ENTORN DE PROTECCIÓ 

DEFINICIÓ  

REGULACIÓ  
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Ajuntament de Manacor  

CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AR-023 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA  
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Ajuntament de Manacor  

CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AR-023 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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Ajuntament de Manacor  

CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AR-023 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA (Catàleg 2012) 
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Ajuntament de Manacor  

CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

1. IDENTIFICACIÓ DE L’ELEMENT 

DENOMINACIÓ sa Carroja CODI AM-001 

CLASSIFICACIÓ Arquitectura militar CODI ANTIC D-1 (1998) 

TIPOLOGIA Torre 

ÚS ACTUAL Residencial unifamiliar 

AUTORIA - 

ESTIL O CORRENT Tradicional 

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL 

POBLACIÓ / FINCA  

ADREÇA / ACCÉS POLÍGON: 10 PARCEL·LA: 121 

COORDENADES UTM-ETRS89 X: 527016 Y: 4379194 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07033A010001210000AF 

CLASSE DE SÒL Sòl rústic 

ENTORN Situada al nord del nucli urbà de Porto Cristo, enmig d'una considerable planura 

3. DESCRIPCIÓ DE L’ELEMENT 

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS) 

L'interès rau exclussivament en el valor històric-tipològic de la torre de defensa. Aquesta presenta una planta circular 

amb dos pisos. La finestra que està situada al pis fou probablement en el seu origen l'entrada a la torre. A la vegada 

s'ha obert una altra finestra més amunt. Una altra transformació que ha sofert és el seu cobriment amb teulada. 

Les cases són el resultat de successives remodelacions que es tradueixen en distints tractaments del parament i en una 

distribució irregular de les obertures. A la part posterior de les cases es localitza una cisterna de capelleta i un forn de 

pa. 

Al costat de la carretera es localitza un aljub de planta rectangular, coll amb capelleta i abeuradors. 

Descripció de les estructures: Paret en verd. Teulada. 

DADES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES 

Torre de defensa de planta circular amb casa de pagès adossada. 

NOTÍCIES HISTÒRIQUES 

Trobam citat el topònim Carroja al segle XVII. En aquesta època era propietat de Miquel Cerdà. Aquest mateix 

propietari ja apareix documentat als Stims Generals de 1578 per una possessió d'extensió mitjana. Més endavant, al 

segle XIX, fou propietat dels Llodrà. 
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Ajuntament de Manacor  

CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

ELEMENTS DESTACATS:  

CRONOLOGIA: Segle XVI – XVII. 

BIBLIOGRAFIA: SEGURA I SALADO, Josep (1987): Possessions fortificades de Manacor. Informació Llevant, Manacor 

Torres particulars de Marina, I. "La Aurora". VAQUER, O.: Aspectes socio-econòmics de Manacor al segle XVI. 

ALCÀNTARA PENYA, Pere (1859): Plano General del Término de Manacor. Secció 111. 

OBSERVACIONS: La pobresa arquitectònica de la casa desmereix el valor històrico-tipològic de la torre. 

 
 

DENOMINACIÓ sa Carroja CODI AM-001 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

DESCRIPCIÓ Bo 

CAUSA 

DETERIORAMENT 
 

INTERVENCIONS  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

NIVELL DE 

PROTECCIÓ 

Derivat de la legislació específica 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 

PRESERVAR 

Volumetria, estructura i façanes incloent totes les obertures i el tractament del parament. Forn 

de pa. Aljub situat al costat de la carretera. El coll amb capelleta i abeuradors. 

INTERVENCIONS 

PREFERENTS 

Homegeneïtzar el tractament del parament de les cases seguint el model del tram situat a l’entorn 

de les dues finestres de la planta pis emmarcades amb faixes blanques i deixant vist els carreus de 

les cantoneres. 

INTERVENCIONS 

ADMISSIBLES 
Conservació, consolidació, rehabilitació i restauració. 

PROTECCIÓ 

ESPECÍFICA 

La torre és BIC amb la categoria de monument històric. Decreto 22 de abril de 1949 sobre 

protección de los castillos españoles. 

6. ENTORN DE PROTECCIÓ 

DEFINICIÓ S’estableix com entorn de protecció un àmbit que abasta el conjunt format per la casa i la torre 

amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica adjunta 

Aquest entorn de protecció es proposa en aquesta revisió del catàleg en no haver-n’hi un 

d’aprovat per l’organisme supramunicipal competent 

REGULACIÓ Les intervencions a realitzar en aquest entorn hauran d'integrar-se amb el conjunt format per la 

casa i la torre, especialment pel que fa a les textures, colors i materials emprats. 

En aquest entorn no podran produir-se augments de volum. 
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Ajuntament de Manacor  

CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AM-001 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 
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Ajuntament de Manacor  

CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AM-001 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 

 
 

 
 



135 

 
 

 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

Ajuntament de Manacor  

CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AM-001 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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Ajuntament de Manacor  

CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AM-001 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA  
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Ajuntament de Manacor  

CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AM-001 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA  
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Ajuntament de Manacor  

CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

1. IDENTIFICACIÓ DE L’ELEMENT 

DENOMINACIÓ s'Espinagar CODI AM-002 

CLASSIFICACIÓ Arquitectura militar CODI ANTIC D-2 (1998) 

TIPOLOGIA Torre 

ÚS ACTUAL Residencial unifamiliar 

AUTORIA - 

ESTIL O CORRENT Tradicional 

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL 

POBLACIÓ / FINCA  

ADREÇA / ACCÉS POLÍGON: 21 PARCEL·LA: 117 

COORDENADES UTM-ETRS89 X: 521565 Y: 4370905 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07033A021001170000AP 

CLASSE DE SÒL Sòl rústic 

ENTORN 
Situada devora la carretera és molt fàcil l'accés. Actualment la finca és de poca 

extensió. Les cases s'aixequen a dalt d'un petit turó 

3. DESCRIPCIÓ DE L’ELEMENT 

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS) 

La torre de planta rectangular, resta adossada a un costat de la casa. Els buits al mur són escassos puix conserva 

l'hermetisme propi de la construcció defensiva. Només alguns finestrons es situen a diverses altàries a la cara 

principal. El coronament és mitjançant merlets rectangulars que no són els originals, doncs per causa de diverses 

transformacions la torre ha perdut altària, amb la qual cosa s'ha deteriorat greument la seva tipologia. Amb el retall 

que se li va fer va desapareixer la gàrgola per a treure l'aigua del terrat original. La casa també està molt 

transformada a l'interior. A l'exterior presenta una disposició quasi bé simètrica dels buits, amb un arc de mig punt 

amb poc regràs i cancanyols i una finestra segunt el seu eix més llarga que les altres, les quals són dues a cada costat 

tant a la planta baixa com al pis. La casa té dos aiguavessos i les altres dependències agrícoles es van adossant o bé es 

disposen al seu entorn. Al cantó sud-oest de les cases s’observa un rellotge de sol modern (2010). Al costat del portal 

s’adossa a la façana una cisterna de planta quadrangular. A la part posterior de les cases s’adossa un forn de pa. 

Descripció de les estructures: Paret verda, carreus de marès. Teulada, terrat. Embigat de taulons. 

DADES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES 

Torre de defensa integrada dins un conjunt de cases de possessió. La tipologia original resta alterada en el coronament 

amb merlets, ja que la torre era antigament més alta. 
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Ajuntament de Manacor  

CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

NOTÍCIES HISTÒRIQUES 

Segons Segura Salado la possessió apareix citada al 1685 a nom de Nicolau Tuyols i Dameto, marquès de la Torre, el 

qual en aquesta època era també el propietari en el terme de Manacor des Fangar, sa Plana, sa Mola i el Puig de 

l'Anar. A mitjans del segle XVIII la propietat era de la família Galmés, que l'ha conservada fins a l'actualitat. 

ELEMENTS DESTACATS:  

CRONOLOGIA: Segle XVII - Segle XX. 

BIBLIOGRAFIA: Defensa quantre es moros a Manacor. II "La Aurora". FUSTER, G.: Defensa contra piratas II. "Arriba". 

SEGURA SALADO, J.: Possessions fortificades de Manacor. 

OBSERVACIONS: la torre fou retallada i coberta de teulada. En un intent posterior de restaurar-la en lloc d’aixecar la 

paret es tornà retallar, aquest pic reconstruint els merlets. La torre està molt transformada sobretot en el seu interior 

i en el coronament. 

 

DENOMINACIÓ s'Espinagar CODI AM-002 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

DESCRIPCIÓ 
Bo. Les cases, les edificacions auxiliars i la torre han estat reformades 

Al 2010 es renová el rellotge de sol situat al cantó sud-oest de les cases 

CAUSA 

DETERIORAMENT 
 

INTERVENCIONS 2011: Rehabilitació de les façanes de la torre de defensa i part de l’habitatge principal 

 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

NIVELL DE 

PROTECCIÓ 

Parcial 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 

PRESERVAR 

Volumetria i façanes incloent totes les obertures i el seu tractament decoratiu. Torre defensiva. 

Antics sestadors. Teules canaleres. Cisterna de planta quadrangular. Forn de pa 

INTERVENCIONS 

PREFERENTS 
Manteniment 

INTERVENCIONS 

ADMISSIBLES 
Les obres que determina l’article 228 b.2 de les normes urbanístiques 

PROTECCIÓ 

ESPECÍFICA 
 

6. ENTORN DE PROTECCIÓ 

DEFINICIÓ  

REGULACIÓ  
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AM-002 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AM-002 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AM-002 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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Ajuntament de Manacor  

CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

1. IDENTIFICACIÓ DE L’ELEMENT 

DENOMINACIÓ Son Fortesa Vell CODI AM-003 

CLASSIFICACIÓ Arquitectura militar CODI ANTIC D-3 (1998) 

TIPOLOGIA Edificació fortificada 

ÚS ACTUAL Residencial unifamiliar 

AUTORIA - 

ESTIL O CORRENT Tradicional 

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL 

POBLACIÓ / FINCA  

ADREÇA / ACCÉS POLÍGON: 20 PARCEL·LA: 7 

COORDENADES UTM-ETRS89 X: 523689 Y: 4373326 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07033A020000070000AB 

CLASSE DE SÒL Sòl rústic 

ENTORN 
Finca ubicada a la marina, de relleu pla. Les cases son veïnes a la carretera Porto 
Cristo-Portocolom Ma-4014 

3. DESCRIPCIÓ DE L’ELEMENT 

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS) 

Al conjunt constructiu de Son Fortesa s'hi reuneixen el buc de l’habitatge, les dependències pròpies de l'ús agrícola i la 

torre, que esdevé l'element protagonista. Aquesta s'aixeca al bell mig d'un recinte de vint metres de costat, clos per 

una tàpia capcimada de senzills merlets, al qual interior s'hi adossen voltant voltant les dependències de l'habitatge i 

serveis. S'accedeix a l'interior per dos portals d'arc rodó oberts el principal a la façana sud-oest i l'altre a la nord-est. 

La torre és de planta quasi quadrada i amb una alçada de planta baixa i pis; el seu terrat s'enrevolta de mènsules (És 

possible que servissen per a sostenir un coronament de matacans de "verdesca"). S'hi accedeix per un pont de pedra, 

segurament aixecadís en els seu orígen, que la comunica amb la part més alta de la tàpia; el portal obert a la planta 

baixa és de segur posterior a l'anterior, elevat. 

L'esmentat en relació al coronament i el seu accés elevat evidencien el caràcter defensiu que ja pressuposa la mateixa 

existència de la torre. 

Al sud del conjunt defensiu hi ha una tres edificacions auxliars, constituïdes per bucs d’una sola planta d’altura, d’un i 

de dos aiguavessos, coberta de teules, paraments paredats en verd i obertures allindanades en marès. 

Al llarg del temps s’han anat adossant distints bucs a l’exterior de la murada, a tots els costats excepte a la façana 

principal (sud-oest). S’han practicat obertures al costat sud-est de la murada. La murada ha estat reparada en 

distintes ocasions apreciant-se àmplies taques i franges de referit de ciment. A les façana principal s’ha construït un 

sòcol de ciment i pedra vista. 

Descripció de les estructures: Paret verda, tapiot i carreus de marès. Terrat i teulada. Volta de canó i embigat de 

taulons. Contraforts. 
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Ajuntament de Manacor  

CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

DADES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES 

El conjunt de Son Fortesa es presenta com un cas excepcional, sense paral·lelismes evidents dins la construcció 

medieval i difícil de relacionar amb l'àmbit tipològic de les cases de possessió. Una hipòtesi que es contempla per 

explicar aquest fet, en base a la possible construcció pre-catalana de les parets de tapiot, és que les edificacións 

actuals procedeixen d'una adaptació a un nucli prexistent, concretament una alumina àrab. Quant a la torre, és també 

d'un tipus peculiar: pels seus trets s'allunya de les torre-habitatge (segle XIV), de les clàssiques torres de defensa que 

trobam en algunes possessions (segle XVI) i també de les costeres de senyals (segle XVI). En canvi és versemblant en 

certs aspectes -dimensions, coronament...- per exemple a la torre de sa Vall; aquestes pertànyen a un tipus de torre 

de defensa especial (donada la seva alçària funcionarien també com a talaies), cronològicament datable més aviat 

abans del segle XVI. 

 

 

NOTÍCIES HISTÒRIQUES 

Malgrat l'antiguitat que semblen tenir aquestes construccions o al manco part d'elles- no en trobam referències 

documentals fins al 1581, essent llavors propietat de la familia Forteza (o Saforteza) que la conservà fins a principis 

del segle XX. Poc després la finca començaria a establir-se. 

D'altra banda donada la seva ubicació prop de la costa no ha de venir de nou que Son Fortesa jugàs un paper actiu en 

la defensa del nostre terme davant l'encalç dels pirates, com indiquen certs documents del segle XVII. És precisament 

aprofitat aquest fet que la possessió s'ha vista convertida en escenari d'algunes llegendes populars. 

ELEMENTS DESTACATS: Accentuat protagonisme de la torre, situada enmig d'un recinte dins el qual s'organitzen 

adossades a la tàpia les dependències de l’habitatge i serveis. 

CRONOLOGIA: Segles XIII-XIX. 

BIBLIOGRAFIA: BYNE-STAPLEY: Cases i jardins de Mallorca. Defensa quantre es moros a Manacor II. "La Aurora". 

ESTELRICH, P.: Las cuevas del Pirata del predio Son Forteza. FUSTER, G: Historia de Manacor. GARCIA INYESTA, N.-

OLIVER SUNYER, G. 

OBSERVACIONS: existeix una capella que forma part de l’actual conjunt. És molt petita: una sola nau coberta amb dos 

trams de volta d’aresta. Probablement fou incorporada en el curs del segle XIX. S’endreça a l’ala nord. 
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Ajuntament de Manacor  

CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

DESCRIPCIÓ Bo 

CAUSA 

DETERIORAMENT 
 

INTERVENCIONS  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

NIVELL DE 

PROTECCIÓ 

Derivat de la legislació específica.  

Parcial per a les edificacions auxiliars situades a l’exterior de la murada. 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques. 

ELEMENTS A 

PRESERVAR 

El conjunt de la fortificació. El pou i el rellotge de sol de la torre. Edificacions auxiliars situades al 

sud del conjunt. S’exclouen de la protecció els bucs de factura moderna amb coberta sobre bigues 

de formigó del costat nord-est.  

INTERVENCIONS 

PREFERENTS 

Restaurar a la murada el sòcol i les franges i taques referides amb ciment aplicant materials, 

textures i colors que proporcionin una major integració respecte de les característiques originals de 

la construcció. 

Eliminar el cablejat aeri. 

INTERVENCIONS 

ADMISSIBLES 
Conservació, consolidació, rehabilitació i restauració 

PROTECCIÓ 

ESPECÍFICA 

La torre és BIC amb la categoria de monument històric. Decreto 22 de abril de 1949 sobre 

protección de los castillos españoles 

 

6. ENTORN DE PROTECCIÓ 

DEFINICIÓ S’estableix com entorn de protecció un àmbit que abasta el conjunt fortificat i les edificacions 

auxiliars amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica adjunta. 

Aquest entorn de protecció es proposa en aquesta revisió del catàleg en no haver-n’hi un 

d’aprovat per l’organisme supramunicipal competent 

REGULACIÓ Les intervencions a realitzar en aquest entorn hauran d'integrar-se amb el conjunt fortificat, 

especialment pel que fa a les textures, colors i materials emprats, i seran objecte d'un control 

arqueològic en cas de què afectin al subsòl. 

En aquest entorn no podran produir-se augments de volum. 

 

DENOMINACIÓ Son Fortesa Vell CODI AM-003 
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AM-003 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AM-003 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AM-003 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AM-003 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AM-003 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AM-003 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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Ajuntament de Manacor  

CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

1. IDENTIFICACIÓ DE L’ELEMENT 

DENOMINACIÓ Son Josep Vell CODI AM-004 

CLASSIFICACIÓ Arquitectura militar CODI ANTIC D-4 (1998) 

TIPOLOGIA Torre 

ÚS ACTUAL Sense ús 

AUTORIA - 

ESTIL O CORRENT Tradicional 

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL 

POBLACIÓ / FINCA  

ADREÇA / ACCÉS POLÍGON: 33 PARCEL·LA: 16 / 59 / 62 / 259 

COORDENADES UTM-ETRS89 X: 523156 Y: 4373075 

REFERÈNCIA CADASTRAL 

07033A032000160000AW, 07033A032000590000AT, 07033A033000620000AB 

07033A033002590000AT 

CLASSE DE SÒL Sòl rústic 

ENTORN 

Situada a una planura, aprop de la carretera de Porto Cristo a Portocolom Ma-4014 

que discorre paral·lela a la costa. Finca de considerable extensió, amb unes 500 

quarterades 

3. DESCRIPCIÓ DE L’ELEMENT 

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS) 

Destaca en principi el contrast de dues construccions que resten relacionades malgrat les seves diferències 

cronològiques. La torre és de planta circular, lleugerament troncocònica en alçat. Presenta una obertura a la planta 

baixa i una altra al pis la qual probablement fou antany més gran i serví de porta d'accés.Presenta també dues 

espitlleres a la planta pis. A l'interior es cobreix amb cúpula de mitja taronja i actualment s'hi accedeix per un portal 

d'arc rodó que comunica amb la planta baixa de la casa. A la planta pis un forat a la cúpula permet amb una escala de 

gat pujar al terrat, el qual encara es conserva. 

Les cases foren construïdes de bell nou a primeries de segle i compten amb una planta baixa i sòtil, de dos 

aiguavessos. A la façana presenta una disposició simètrica dels buits amb l'eix central destacat per l'arc rodó amb molt 

de regràs i carcanyols així com una escalinata. A l'interior els dos aiguavessos s'uneixen mitjançant un ample arc 

rebaixat. La cuina es situa a un costat de l'entrada. Davant les cases es localitza un forn de pa i una cisterna de planta 

circular i travesser de ferro forjat. En ella s’inscriu el nom del promotor de les obres i una data: “Pedro Juan Barceló. 

1895”. 

Les construccions destinades a usos agrícoles resten separades de la casa. Són d’una i dues plantes, d’un i de dos 

aiguavessos. Els paraments estan paredats en verd amb carreus de marès a les cantoneres. Algunes d’elles presenten 

teules canaleres. 
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Ajuntament de Manacor  

CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

La torre ha sofert adaptacions a l’interior i a l’exterior el portal era probablement l’actual finestra del pis. 

L’edificació situada al nord-est de les cases ha estat rehabilitada. S’ha adossat una escala de totxo vist a una de les 

edificacions auxiliars situada davant les cases. 

 

Descripció de les estructures: Paret verda, carreus de marès. Teulada, terrat. Cupula (torre). Embigat de taulons. 

DADES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES 

Torre de defensa de planta circular integrada dins un conjunt de cases de possessió construïdes a finals del segle XIX. 

NOTÍCIES HISTÒRIQUES 

Apareix citada com a possessió al segle XVII, i formava part dels dominis de Son Fortesa. Al segle XVIII en foren els 

Duran els propietaris. A finals del segle XIX els propietaris són els Barceló. 

ELEMENTS DESTACATS: torre fortificada. 

CRONOLOGIA: Segle XVII – XIX (1895). 

 

 

BIBLIOGRAFIA: Defensa quantre es moros a Manacor, V. Torre particulars. "La Aurora. SEGURA SALADO, J.: Possessions 

fortificades de Manacor. Torres particulars de Marina. I, II. "La Aurora".ALCÀNTARA PENYA, Pere (1859): Plano General 

del Término de Manacor. 

OBSERVACIONS: corona el cantó sud-oest de la teulada una creu d’anguila.  
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

DESCRIPCIÓ 
Mitjà. Els paraments presenten descrostats i erosions. Algunes de les edificacions auxiliars 

presenten les cobertes parcialment esbucades 

CAUSA 

DETERIORAMENT 
Manca d’ús 

INTERVENCIONS 
 

 

 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

NIVELL DE 

PROTECCIÓ 

Derivat de la legislació específica. Parcial per a les edificacions auxiliars 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 

PRESERVAR 

Volumetria, estructura i façanes incloent totes les oberturs i el tractament del parament. Arc 

rebaixat entre aiguavessos. Creu d’anguila. Cisterna de planta circular. Forn de pa. Edificacions 

auxiliars paredades en verd. Teules canaleres i canals de peces ceràmiques 

INTERVENCIONS 

PREFERENTS 

Reparar els desperfectes del parament. Reparar les cobertes de les edificacions auxiliars. Donar un 

tractament tradicional a l’escala de totxo vist 

INTERVENCIONS 

ADMISSIBLES 

Conservació, consolidació, rehabilitació i restauració. S’admet la reobertura de les finestres 

cegades 

PROTECCIÓ 

ESPECÍFICA 

La torre és BIC amb la categoria de monument històric. Decreto 22 de abril de 1949 sobre 

protección de los castillos españoles 

6. ENTORN DE PROTECCIÓ 

DEFINICIÓ S’estableix com entorn de protecció un àmbit que abasta la torre, les cases i les edificacions 

auxiliars amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica adjunta 

Aquest entorn de protecció es proposa en aquesta revisió del catàleg en no haver-n’hi un 

d’aprovat per l’organisme supramunicipal competent 

REGULACIÓ Les intervencions a realitzar en aquest entorn hauran d'integrar-se amb el conjunt format per la 

torre, les cases i les edificacions auxiliars, especialment pel que fa a les textures, colors i 

materials emprats 

En aquest entorn no podran produir-se augments de volum 

 

DENOMINACIÓ Son Josep Vell CODI AM-004 
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AM-004 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AM-004 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AM-004 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AM-004 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA  
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AM-004 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AM-004 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AM-004 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AM-004 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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Ajuntament de Manacor  

CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

1. IDENTIFICACIÓ DE L’ELEMENT 

DENOMINACIÓ Mendia Vell CODI AM-005 

CLASSIFICACIÓ Arquitectura militar CODI ANTIC D-5 (1998) 

TIPOLOGIA Edificació fortificada 

ÚS ACTUAL Residencial unifamiliar 

AUTORIA - 

ESTIL O CORRENT Tradicional 

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL 

POBLACIÓ / FINCA  

ADREÇA / ACCÉS POLÍGON: 30 PARCEL·LA: 106 

COORDENADES UTM-ETRS89 X: 522022 Y: 4378750 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07033A030001060000AT 

CLASSE DE SÒL Sòl rústic 

ENTORN 

Les cases de Mendia s'aixequen d'alt d'un petit pujol, donant l'esquena a la propera 

carretera de Porto Cristo Ma-4020. La zona està molt establida, així hi romanen aprop 

petites cases de pagès i algunes possessions importants 

3. DESCRIPCIÓ DE L’ELEMENT 

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS) 

Les cases de Mendia han sofert diverses remodelacions en el curs de la seva llarga història. En principi ha desaparegut 

el recinte tancat on sembla estaven integrades. De totes formes l'idea de fortificació roman implícita bàsicament en el 

portal forà que dóna accés al pati actual. El pont que cobreix el seu pas, és probable que sia posterior. Els diversos 

bucs es distribueixen a un i altre costat del portal. L'ala dreta incorpora la gran cuina menjador i dues dependències 

més petites una de les quals fou reconvertida en capella; totes es cobreixen amb volta de canó. Les habitacions del pis 

són modernes. L'ala esquerra és ocupada per una gran sala (5,95 m x 14,65 m) aixecada damunt la volta que cobreix 

l'enorme pallisa i el qual accés és per porta ogival oberta a 2,60 m. d'altària respecte del nivell del sòl. Aquesta 

habitació s'il·luminava per dues grans finestres avui tapiades; la seva presència i l'acurament de la seva factura, 

evident també en les mènsules que sostenen les bigues és típic de les dependències senyorials i adient a la funció 

representativa que aquestes assumeixen. 

La capella roman integrada a les cases i està indicada per una senzilla espadanya a sobre. L’accés allindanat s’obri cap 

a l’exterior. La volta d’aresta que la cobreix sembla falsejada, feta amb guix sobre la primitiva volta de canó. 

Pel demés remarcar, quant a la seva configuració exterior de les cases la preponderància del mur vers els buits i 

l'existència de rafes adossades a la façana. 

Descripció de les estructures: Paret verda i carreus de marès. Teulada i terrat. Embigat (permòdols) i volta de canó. 

Arc rodó al portal forà/arc ogival. 
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

DADES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES 

Fets importants a Mendia des del punt de vista tipològic son: l'existència d'un portal forà per quant suggereix la idea 

de recinte. El portal rodó ara tapiat, a mode d'accés elevat a les dependències senyorials insistiria en el caire 

fortificat. També la gran sala, que entroncaria directament amb les "sales" catalanes, típica fortificació medieval. Així 

mateix és significatiu el palès treball d'especialistes de la construcció, propi del comportament ostentatiu de les 

classes senyorials. Per tot això s'escau classificar aquestes cases com habitatge senyorial rural fortificat, tipologia de 

l'època medieval. 

NOTÍCIES HISTÒRIQUES 

A part de l'ocupació prehistòrica que conegué aquest indret i ja en el marc dels primers traspassos de propietat que 

després del Repartiment afectaren a les terres del terme, trobam l'adquisició que fa Pere de Mendia, militar, de 

l'alqueria Benimurug; de segur és d'aquest llinatge d'on pervé el topònim. Al segle XV la finca era de la familia  

Binimelis, que la tenia en alou del rei, però ja al segle següent figura entre les nombroses propietats dels Sureda 

(Santa Cirga, La Gruta, etc.). Pel demés sols sabem que al 1885 pertanyia a Martí Bonet i Truyol. 

ELEMENTS DESTACATS: arc rodó, arc ogival, voltes de canó, finestra conopial. 

CRONOLOGIA: Cap el segle XIV. 

BIBLIOGRAFIA: Defensa quantre es moros a Manacor. Torres particulars FONT OBRADOR, B: Mallorca Prehistórica. 

FUSTER, G: Història de Manacor. GALMES RIERA: sa capelleta de Mendia. HABSBURGO LORENA, Archiduque Luis 

Salvador: Las Baleares. 

OBSERVACIONS: a la volta de canó corresponent a l’antiga pallissa es conserven les impromptes de la canyissada. 
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

DESCRIPCIÓ Bo. Les cases han estat completament reformades 

CAUSA 

DETERIORAMENT 
 

INTERVENCIONS 

 

2001: Demolició i nova construcció de magatzem i nova porxada 

2005: Reforma d’habitatge 

 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

NIVELL DE 

PROTECCIÓ 

Derivat de la legislació específica 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 

PRESERVAR 

Volumetria, estructura i façanes incloent totes les obertures i el tractament dels paraments. 

Espadanya 

INTERVENCIONS 

PREFERENTS 
Manteniment 

INTERVENCIONS 

ADMISSIBLES 

Conservació, consolidació, rehabilitació i restauració. S’admet la reobertura de la finestra 

conopial cegada 

PROTECCIÓ 

ESPECÍFICA 

La torre és BIC amb la categoria de monument històric. Decreto 22 de abril de 1949 sobre 

protección de los castillos españoles 

6. ENTORN DE PROTECCIÓ 

DEFINICIÓ S’estableix com entorn de protecció un àmbit que abasta les cases i les edificacions auxiliars amb 

el concret traçat que figura en la documentació gràfica adjunta 

Aquest entorn de protecció es proposa en aquesta revisió del catàleg en no haver-n’hi un 

d’aprovat per l’organisme supramunicipal competent 

REGULACIÓ  

Les intervencions a realitzar en aquest entorn hauran d'integrar-se amb el conjunt format per les 

cases i les edificacions auxiliars, especialment pel que fa a les textures, colors i materials 

emprats. En aquest entorn no podran produir-se augments de volum 

 

DENOMINACIÓ Mendia CODI AM-005 
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AM-005 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AM-005 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AM-005 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AM-005 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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1. IDENTIFICACIÓ DE L’ELEMENT 

DENOMINACIÓ Son Mas de la Marina CODI AM-006 

CLASSIFICACIÓ Arquitectura militar CODI ANTIC D-6 (1998) 

TIPOLOGIA Torre 

ÚS ACTUAL Residencial unifamiliar 

AUTORIA - 

ESTIL O CORRENT Tradicional 

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL 

POBLACIÓ / FINCA  

ADREÇA / ACCÉS POLÍGON: 32 PARCEL·LA: 7 

COORDENADES UTM-ETRS89 X: 524044 Y: 4375405 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07033A032000070000AJ 

CLASSE DE SÒL Sòl rústic 

ENTORN 
Es troba a un replà, envoltada de petits pujols a no gaire altària a prop de la 

carretera de Porto Cristo a Portocolom Ma-4014. La finca té unes 80 Ha de terreny 

3. DESCRIPCIÓ DE L’ELEMENT 

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS) 

Torre de planta circular amb planta baixa i pis. Es cobreix amb cúpula i a la part superior conserva el terrat. La torre 

té a la planta pis un finestró al costat de migjorn i una finestra al costat oposat. Al cos cilíndric de la torre s'hi adossen 

l’antiga casa de pagès i les antigues dependències agrícoles avuit reconvertides en distintes dependències, seguint 

ambdues una disposició lineal. L’antiga casa de pagès compta amb planta baixa i pis amb un arc amb bastant de regràs 

a l'entrada. Destaca també a la façana l'escala adossada que permet un accés exterior al pis. D'entre les naus agrícoles 

hem d'assenyalar les boals on hi ha una gran volta de canó amb arcs faixons i llunetes per accedir-hi. Cal destacar per 

acabar la cisterna adossada a la façana i l'empedrat de la carrera. A cinquanta metres al migjorn es localitza l’antiga 

era. 

Descripció de les estructures: Paret en verd, carreus de marès. Teulada. Volta de canó. 

DADES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES 

Tipologia de torre de defensa circular amb casa rural afegida a un costat i altres dependències també adossades a la 

torre. 

NOTÍCIES HISTÒRIQUES 

Als segles XV i XVI la família Mas ocupava càrrecs importants dins el govern de la vila. Als Stims de 1578 apareix una 

possessió mitjana a nom de Joan Mas. No és fins al 1688 quan trobam documentat el topònim de Son Mas de la Marina, 

possessió propietat de Joan Mas de la Marina. Al llarg del segle XIX es succeeixen una sèrie de traspassos (Fullana, 

Duran, etc.) fins avui. 
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

ELEMENTS DESTACATS: torre defensiva. 

CRONOLOGIA: Segle XVII –XVIII. 

BIBLIOGRAFIA: Defensa quantre es moros a Manacor V. Torres particulars. "La Aurora". FUSTER, G.: Historia de 

Manacor. SEGURA SALADO, J.: Possessions fortificades de Manacor. VAQUER, O.: Aspectos socio-econòmics de Manacor 

segle XVI 

OBSERVACIONS: a la part inferior del finestró de la torre s’observa un petit rellotge de sol. 

 
 

DENOMINACIÓ Son Mas de la Marina CODI AM-006 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

DESCRIPCIÓ Bo. Les cases han estat completament reformades 

CAUSA 

DETERIORAMENT 
 

INTERVENCIONS 
Les cases han sofert nombroses intervencions. S’han adossat distints bucs i porxades. S’ha 

transformat l’antiga portassa del cantó sud-oest en una finestra 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

NIVELL DE 

PROTECCIÓ 

Derivat de la legislació específica. Parcial per a les edificacions auxiliars 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 

PRESERVAR 

Volumetria, estructura i façanes incloent totes les obertures. Rellotge de sol de la torre. Cisterna 

adossada a la façana. Era. Boals amb volta de canó 

INTERVENCIONS 

PREFERENTS 
Manteniment de tots els elements a preservar, inclosos els no edificats 

INTERVENCIONS 

ADMISSIBLES 

Conservació, consolidació, rehabilitació i restauració de tots els elements a preservar, inclosos els 

no edificats 

PROTECCIÓ 

ESPECÍFICA 

La torre és BIC amb la categoria de monument històric. Decreto 22 de abril de 1949 sobre 

protección de los castillos españoles. 

6. ENTORN DE PROTECCIÓ 

DEFINICIÓ S’estableix com entorn de protecció un àmbit que abasta la torre, les cases i les edificacions 

auxiliars amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica adjunta 

Aquest entorn de protecció es proposa en aquesta revisió del catàleg en no haver-n’hi un 

d’aprovat per l’organisme supramunicipal competent 

REGULACIÓ  

Les intervencions a realitzar en aquest entorn hauran d'integrar-se amb el conjunt format per la 

torre, les cases i les edificacions auxiliars, especialment pel que fa a les textures, colors i 

materials emprats 

En aquest entorn no podran produir-se augments de volum 
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AM-006 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AM-006 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AM-006 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AM-006 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AM-006 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AM-006 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA  
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

1. IDENTIFICACIÓ DE L’ELEMENT 

DENOMINACIÓ Son Moro Vell CODI AM-007 

CLASSIFICACIÓ Arquitectura militar CODI ANTIC D-7 (1998) 

TIPOLOGIA Torre 

ÚS ACTUAL Residencial unifamiliar 

AUTORIA - 

ESTIL O CORRENT Tradicional 

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL 

POBLACIÓ / FINCA  

ADREÇA / ACCÉS POLÍGON: 18 PARCEL·LA: 225 

COORDENADES UTM-ETRS89 X: 524876 Y: 4376231 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07033A018002250000AD 

CLASSE DE SÒL Sòl rústic 

ENTORN 

La seva ubicació aprop de la costa justifica la seva funció defensiva. Es troba a prop 

de la carretera de Porto Cristo a Portocolom Ma-4020, a un lloc no gaire elevat. La 

finca té unes 60 Ha d'extensió 

3. DESCRIPCIÓ DE L’ELEMENT 

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS) 

La torre roman integrada dins un conjunt de cases de pagès. Presenta una planta circular, amb una conformació 

volumètrica de tipus troncocònica. L'exterior apareix cobert amb restes de pintura que reprodueixen faixes blanques 

en forma d'anells sobre un fons de color blau. Els buits són escasos, amb tan sols un petit finestró i qualque altra petita 

obertura, fet que origina un sòlid hermetisme dels murs. La coberta és de terrat. A l'interior s'hi accedeix per un portal 

allindanat que comunica amb la planta baixa de les cases. Es cobreix mitjançant cúpula de mitja taronja, en la qual 

encara es conserva el forat que permetia l'accés a la planta superior per una escala de gat. La casa de pagès té dos 

aiguavessos, planta baixa i pis i resta molt transformada, sobretot en l'enllestit de la façana, en relació al seu estat 

original. Al cantó nord-est de les cases hi ha un buc d’una planta amb coberta plana de terrat amb balustrada. 

S’ha instal·lat un sòcol i un emmarcat del portal rodó de les cases resolt amb un aplacat de lloses de pedra. 

Descripció de les estructures: Paret verda, carreus de marès. Teulada, terrat. Cúpula (torre). Embigat de taulons 

(cases). 

DADES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES 

Torre de defensa de planta circular amb casa de pagès adossada. 

NOTÍCIES HISTÒRIQUES 

Es tenen notícies de Son Moro al 1709, quan era propietat d'Antoni Garriga. D'entre els seus propietaris posteriors 

podem assenyalar la família Costurer, els Amer-Brotad així com D. Josep Amer de Troncoso a principis del segle XIX. Al 
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

1837 era del mateix propietari que decidí la decoració actual de la torre, ja que "les tenia plantades de vinya i volia 

que tothom, des d'enfora, sabés que allà hi feien vi". 

La torre, de tipus circular, apareix amb l'exterior pintat mentre les cases presenten una façana completament 

renovada. 

ELEMENTS DESTACATS: torre defensiva 

CRONOLOGIA: Segle XVII – XVIII. 

BIBLIOGRAFIA: Defensa quantre es moros a Manacor. Torres particulars. HABSBURGO LORENA, Archiduque Luis 

Salvador: Los pueblos de Mallorca. SEGURA SALADO, J.: Possessions fortificades de Manacor Torres particulars de 

marina. I-II. "La Aurora". 

OBSERVACIONS: 
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

DESCRIPCIÓ Bo. El parament presenta algunes humitats 

CAUSA 

DETERIORAMENT 
 

INTERVENCIONS  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

NIVELL DE 

PROTECCIÓ 

Derivat de la legislació específica. Parcial per a les edificacions auxiliars 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 

PRESERVAR 
Volumetria, estructura i façanes incloent totes les obertures 

INTERVENCIONS 

PREFERENTS 
Recuperar un tractament tradicional per al sòcol i l’emmarcat del portal rodó de les cases 

INTERVENCIONS 

ADMISSIBLES 
Conservació, consolidació, rehabilitació i restauració 

PROTECCIÓ 

ESPECÍFICA 

La torre és BIC amb la categoria de monument històric. Decreto 22 de abril de 1949 sobre 

protección de los castillos españoles 

6. ENTORN DE PROTECCIÓ 

DEFINICIÓ S’estableix com entorn de protecció un àmbit que abasta la torre, les cases i les edificacions 

auxiliars amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica adjunta 

Aquest entorn de protecció es proposa en aquesta revisió del catàleg en no haver-n’hi un 

d’aprovat per l’organisme supramunicipal competent 

REGULACIÓ Les intervencions a realitzar en aquest entorn hauran d'integrar-se amb el conjunt format per la 

torre, les cases i les edificacions auxiliars, especialment pel que fa a les textures, colors i 

materials emprats 

En aquest entorn no podran produir-se augments de volum 

 

DENOMINACIÓ Son Moro Vell CODI AM-007 
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AM-007 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA  
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AM-007 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AM-007 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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1. IDENTIFICACIÓ DE L’ELEMENT 

DENOMINACIÓ es Rafal Podent CODI AM-008 

CLASSIFICACIÓ Arquitectura militar CODI ANTIC D-8 (1998) 

TIPOLOGIA Torre 

ÚS ACTUAL Turístic. Residencial 

AUTORIA - 

ESTIL O CORRENT Tradicional 

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL 

POBLACIÓ / FINCA  

ADREÇA / ACCÉS POLÍGON: 32 PARCEL·LA: 3 

COORDENADES UTM-ETRS89 X: 523184 Y: 4375980 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07033A032000030000AR 

CLASSE DE SÒL Sòl rústic 

ENTORN 

Situada al costat del camí des Presos i a prop de la carretera de Cales de Mallorca 

Ma-4015. Roman d'alt d'un turonet no massa gran, però el suficient com per 

assegurar-se el domini visual de l'entorn, àdhuc fins a la mar. La finca és de poca 

extensió 

3. DESCRIPCIÓ DE L’ELEMENT 

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS) 

Del conjunt de cases i torre del Rafal Podent cal resenyar primer de tot les remodelacions que han sofert de tal mode 

que és dificil esbrinar la seva configuració primitiva. Amb tot el més probable és que la torre s'afegis al segle XVI o XVII 

a les cases ja existents, concebuda com a lloc de refugi i defensa i, pot ser, com suggereix la seva altària com a 

atalaia. Els diversos bucs es disposen presidits per la torre en torn d'un pati interior. La torre és de planta quadrada i 

presenta planta baixa i dos pisos. (El cos dret de la planta baixa és ocupat per un petit oratori -1779- ara incomplet 

arrel de la recent partió). Al 1868 la torre sofrí una reforma que alterà la seva fesomia: s'obrí una finestra balconera 

dotant-la d'un balcó i es referí amb intenció ornamental el frontis... Sols deixaren intacte la zona de l'ingrés, amb el 

gran arc rodó i carcanyals de marès. L'habitatge consta de planta baixa i sostre, amb un sol aiguavés. La porta dóna a 

una habitació ample, essent la cuina annexa. L'escala per pujar al sostre on hi ha els dormitoris és adossada, en colze, 

a la paret esquerra; des d'aquí es pot accedir a la torre per una escala coberta i adossada a la façana posterior 

d'aquella. 

Del conjunt del Rafal Podent és la torre el buc més alterat per algunes reformes. A més a més la subdivisió produïda 

als anys 90 fou poc respectuosa vers la concepció original. 

 

Descripció de les estructures: Paret verda i carreus de marès. Teulada. Embigat i volta de canó. 

 



185 

 
 

 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

Ajuntament de Manacor  

CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

DADES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES 

Torre de defensa, de planta quadrangular, adossada a unes cases de pagès. 

Aquest tipus de torres, i també altres de planta rodona, son freqüents a zones properes a la mar i es construiren 

normalment al segles XVI i XVII, quan el perill d'incursions pirates era fort.  

Les cases segeixen una organització habitual en l'ámbit tipològic de casa de pagès; cal ressenyar que conserven en els 

trets bàsics la fesomia primitiva. 

NOTÍCIES HISTÒRIQUES 

El Rafal Pundent, anomenat alqueria Dayana abans de la Conquesta, el posseïen en féu a finals del segle XIII els Peris. 

El 1330 ja estava baix el domini directe de la Casa Reial i encara al 1576, si bé sols en part, ja que el compartia amb 

el senyor de la cavalleria de Son Peretó; en nom d'ambdós tenia la finca mossèn Jaume Garriga, el qual llinatge 

continua associat a la finca fins al segle XVIII. Nous propietaris foren els Moraques (segle XIX). La finca s'establí entre 

el 1915 i 1922. Existeix constància d'al manco un atac pirata, a l'any 1654. 

 

 

ELEMENTS DESTACATS:  

CRONOLOGIA: Al 1868 es produí una reforma de la torre que afectà més que res a la fesomia exterior. 

BIBLIOGRAFIA: DURAN JAUME, Damià (1976): El modo de vida del pescador de Cala Manacor. Trabajos de Geografía 

núm. 28. Palma HABSBURGO LORENA, Archiduque Luis Salvador: Las Baleares. LLODRÀ QUETGLAS-FERRER MASSANET, 

R. (1980): De la pedra a la paraula. MASCARO, J.: Poesies mallorquines. 

OBSERVACIONS: A l’obra de l’Arxiduc es diu que hi havia matacans. La data de la reforma (1868) roman inscrita a 

sobre el portal de la torre. Cap el 1980 es subdividí la propietat.
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4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

DESCRIPCIÓ Mitjà. Els paraments presentaen humitats, erosions i descrostats 

CAUSA 

DETERIORAMENT 
 

INTERVENCIONS 
 

 

 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

NIVELL DE 

PROTECCIÓ 

Derivat de la legislació específica. Parcial per a les edificacions auxiliars 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 

PRESERVAR 
Volumetria, estructura i façanes incloent totes les obertures i el tractament del parament 

INTERVENCIONS 

PREFERENTS 
Reparar els desperfectes dels paraments 

INTERVENCIONS 

ADMISSIBLES 
Conservació, consolidació, rehabilitació i restauració 

PROTECCIÓ 

ESPECÍFICA 

La torre és BIC amb la categoria de monument històric. Decreto 22 de abril de 1949 sobre 

protección de los castillos españoles. 

6. ENTORN DE PROTECCIÓ 

DEFINICIÓ S’estableix com entorn de protecció un àmbit que abasta la torre, les cases i les edificacions 

auxiliars amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica adjunta 

Aquest entorn de protecció es proposa en aquesta revisió del catàleg en no haver-n’hi un 

d’aprovat per l’organisme supramunicipal competent 

REGULACIÓ Les intervencions a realitzar en aquest entorn hauran d'integrar-se amb el conjunt format per la 

torre, les cases i les edificacions auxiliars, especialment pel que fa a les textures, colors i 

materials emprats 

En aquest entorn no podran produir-se augments de volum 

 

DENOMINACIÓ es Rafal Podent CODI AM-008 
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AM-008 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA  
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AM-008 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AM-008 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA (Catàleg 1998) 
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AM-008 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA (Catàleg 1998) 
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AM-008 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA (Catàleg 1998) 
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AM-008 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA (Catàleg 1998) 
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1. IDENTIFICACIÓ DE L’ELEMENT 

DENOMINACIÓ ses Talaioles CODI AM-009 

CLASSIFICACIÓ Arquitectura militar CODI ANTIC D-9 (1998) 

TIPOLOGIA Torre 

ÚS ACTUAL Residencial unifamiliar 

AUTORIA - 

ESTIL O CORRENT Tradicional 

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL 

POBLACIÓ / FINCA  

ADREÇA / ACCÉS POLÍGON: 18 PARCEL·LA: 317 

COORDENADES UTM-ETRS89 X: 524659 Y: 4377212 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07033A018003170000AK 

CLASSE DE SÒL Sòl rústic 

ENTORN 

Finca d'unes 90 Ha que inclou una zona important de garriga i pinar. Dedicada 

principalment a la vinya. Les cases es situen en una elevació del terreny al costat del 

camí des Presos 

3. DESCRIPCIÓ DE L’ELEMENT 

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS) 

Torre de defensa de planta rectangular. En el seu aspecte exterior destaca la conservació de la coberta amb terrat, 

així com de la gàrgola. Un petit merlet en punta corona cada cantonada i també dues espitlleres a cada costat de la 

torre. Tan sols un petit finestró romp l'hermetisme de la construcció. L'accés a la torre es produeix per la planta baixa 

on s'hi obri un portal d'arc rodó que comunica amb l'interior de les cases. La torre té dues plantes, ambdues cobertes 

amb volta de canó. La volta que cobreix la planta baixa conserva el forat pel qual s'accedia al pis mitjançant una 

escala de gat. Les cases, que estan alineades i adossades a la torre, compten amb dos aiguavessos i planta baixa i 

sòtil. 

Al costat nord-est de les cases es localitza l’antiga era. 

Descripció de les estructures: Paret en verd, mitjans de marès. Terrat, teulada. Volta de canó, embigat de taulons. 

DADES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES 

Tipologia d'estructura amb caracter defensiu que ha integrat un conjunt arquitectònic per a habitatge. 

NOTÍCIES HISTÒRIQUES 

Apareix citada als Stims de 1576: "Cases i possessió dita les Talaioles, de Miquel Domenge, en alou i delmari del senyor 

Francesch Ballester" Sembla que aquesta família va tenir la finca fins al final del segle XVIII. 

Torre de defensa de planta rectangular, integrada dins un conjunt de cases de pagès. 
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ELEMENTS DESTACATS:  

CRONOLOGIA: Segle XVI. 

BIBLIOGRAFIA: FUSTER, Gabriel: Defensa contra piratas "Arriba". LLODRÀ QUETGLAS-FERRER MASSANET, R. (1980): De 

la pedra a la paraula. OLIVER, G.-GARCIA, N.: Cases de Possessió. VAQUER, O.: Aspectes socio-econòmics de Manacor 

segle XVI. ALCÀNTARA PENYA, Pere (1859): Plano General del Término de Manacor. Secció 101. 

OBSERVACIONS:  

 
 

DENOMINACIÓ ses Talaioles CODI AM-009 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

DESCRIPCIÓ Bo. Les cases han estat completament reformades 

CAUSA 

DETERIORAMENT 
 

INTERVENCIONS 

S’ha obert una espitllera a la planta pis en el costat sud-oest de la torre. Al costat sud-oest s’ha 

adossat un buc d’una planta amb arcs i coberta plana de terrat. Al costat nord-est s’ha adossat 

una porxada de teules d’un aiguavés. S’ha eliminat la cisterna de capelleta de davant les cases 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

NIVELL DE 

PROTECCIÓ 

Derivat de la legislació específica 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 

PRESERVAR 
Volumetria, estructura i façanes incloent totes les obertures i el tractament del parament. Era 

INTERVENCIONS 

PREFERENTS 
Manteniment de tots els elements a preservar, inclosos els no edificats 

INTERVENCIONS 

ADMISSIBLES 

Conservació, consolidació, rehabilitació i restauració de tots els elements a preservar, inclosos els 

no edificats 

PROTECCIÓ 

ESPECÍFICA 

La torre és BIC amb la categoria de monument històric. Decreto 22 de abril de 1949 sobre 

protección de los castillos españoles. 

6. ENTORN DE PROTECCIÓ 

DEFINICIÓ S’estableix com entorn de protecció un àmbit que abasta la torre i les cases amb el concret traçat 

que figura en la documentació gràfica adjunta 

Aquest entorn de protecció es proposa en aquesta revisió del catàleg en no haver-n’hi un 

d’aprovat per l’organisme supramunicipal competent 

REGULACIÓ Les intervencions a realitzar en aquest entorn hauran d'integrar-se amb el conjunt format per la 

torre, les cases i les edificacions auxiliars, especialment pel que fa a les textures, colors i 

materials emprats 

En aquest entorn no podran produir-se augments de volum 
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AM-009 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA  
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AM-009 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AM-009 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AM-009 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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AM-009 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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1. IDENTIFICACIÓ DE L’ELEMENT 

DENOMINACIÓ Torre des Enagistes/torre d'en Ribera CODI AM-010 

CLASSIFICACIÓ Arquitectura militar CODI ANTIC D-10 (1998) 

TIPOLOGIA Casa fortificada 

ÚS ACTUAL Cultural 

AUTORIA - 

ESTIL O CORRENT Gòtic 

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL 

POBLACIÓ / FINCA Torre dels Enagistes 

ADREÇA / ACCÉS Carretera de Cales de Mallorca Ma-4015 

COORDENADES UTM-ETRS89 X: 518717 Y: 4378725 

REFERÈNCIA CADASTRAL 8788300ED1788N0001DU 

CLASSE DE SÒL Sòl urbà 

ENTORN 
Es situa a les foranes de Manacor, ran de la carretera de cales de Mallorca i en una 

zona dedicada als equipaments esportius. El molinar de Fartaritx és aprop 

3. DESCRIPCIÓ DE L’ELEMENT 

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS) 

La torre presideix un conjunt d'edificacións distribuïdes al voltant d'una clastra, evidenciant encara l'originària 

concepció de recinte defensiu. Malgrat la configuració actual és el resultat d'una llarga evolució cal ressenyar que 

després d'una ampliació tardogòtica les posteriors actuacions constructives no alteraren massa la fesomia primitiva, al 

manco pel que fa al nucli originari. La torre és un edifici de planta rectangular allargada amb planta baixa i pis. A la 

planta baixa el portal forà sota un gran arc rodó comunica mitjançant el pas que atravessa la torre, comunicant 

l'exterior amb la clastra (el portal obert a la seva dreta, més petit i igualment rodó és posterior). La dependència 

situada a l’esquerra corresponia a l’antiga capella a l’actual s’accedia per un portal avui cegat. Aquest portal presenta 

un timpà triangular el qual s’inscriuen les armes dels Nunis de Santjoan. 

El pis, on es situen les dependències senyorials s'articula en base a dues cambres les quals s'il·luminen per dues grans 

finestres coronelles obertes al frontis principal. A la paret oposada i a la mateixa altura roman el portal rodó obert al 

buit de la clastra que antigament devia constituir l'únic accés directe a l'interior de la torre. El coronament de merlets 

-avui sols conservat a dues parets- i les sageteres distribuïdes pel frontis insisteixen en la connotació defensiva de 

l'edifici. 

El pis del buc veí a la torre incorpora una ampla finestra similar a la que consta hi havia i que provenia d'una ampliació 

esdevinguda a finals del segle XV o principis del XVI. 

Descripció de les estructures: paret de pedra, verda i carreus de marès. Terrat i teulada. Embigat amb 

permòdols/embigat canyís/volta d'aresta. Arc rodó/finestra coronelles/grafits. 

DADES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES 
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Es tracta d'una torre-habitatge, habitatge rural pròpia de les classes senyorials en el periode immediat a la conquesta, 

és a dir, segle XIV. El conjugar l'idea de fortificació -clos tancat per edificacións o tàpies, merlets, sageteres- amb la 

d'habitat senyorial, amb el que això suposa d'ostentació -treball d'especialistes evident a les finestres, els marcs de les 

portes, les grans obertures- esdevé inherent en aquestes construccions que entroncarien tipològicament amb models 

catalans. 

Confirma la datació esmentada la presència de finestres coronelles de mainell prismàtic (més primitives que les de 

columneta, per exemple com les de la torre de ses Puntes), els permòdols per aguantar l'embigat, els ulls de 

polleguera.., elements tots ells prototípics de l'arquitectura d'aquella època. La finestra tardogòtica del cos veí indica 

un creixement constructiu a finals del XV, principis del XVI. 

 

NOTÍCIES HISTÒRIQUES 

La cavalleria de la Torre i també l'edifici tenen el seu origen en la cessió que Nuno Sanç feu a Pelai Nuniç de l'alqueria 

Ancrad (1233). Per mor de manca de descendència masculina els Nuniç entroncaren amb la familia Santjoan (final 

segle XV) agafant els nous propietaris el llinatge Nuniç de Santjoan. A finals del XVI i per motius similars l'heretat 

passà a la línia Nuniç de Berard. Quan el darrer descendent ingressà a la Companyia de Jesús feu donació dels béns a 

aquesta i és així que la torre rebé el topònim d'"Enagistes" (derivació d'Inyiguistes). Quan aquesta ordre fou expulsada 

d'Espanya la torre es convertí en Patrimoni Reial (1767) servint de Quarter dels Dragons abans de ser adquirida per un 

Ribera en una subhasta. 

La torre juntament amb altres edificacións es disposen en torn d'una clastra d'acord a una concepció fortificada del 

conjunt. El portal forà s'obri en el cos dret de la torre. 

A l’exterior destaca una sínia també catalogada (SI-001) i una era, situada a uns 50 m en direcció sud-est. 

ELEMENTS DESTACATS: el conjunt de la fortificació. L’escut dels Nunis de Santjoan. Els grafits. L’era situada davant 

l’edificació. 

CRONOLOGIA: Segle XIV-segle XVI. 

BIBLIOGRAFIA: Defensa quantre es moros a Manacor; DURLIAT, M. (1990): L'art en el Regne de Mallorca; FUSTER, G.: 

Historia de Manacor; HABSBURGO LORENA, Archiduque Luis Salvador; SEGURA SALADO, J.: Possessions fortificades de 

Manacor. 

OBSERVACIONS: a la planta pis es conserven quatre grups de grafits que presenten un notable interès. Estan realitzats 

en èpoques diferents, amb tècniques diverses (incisos, pintats amb almangre, pintats amb carbó) i sobre soports 

diversos (marès, referit de calç, referit de guix). 

L’era i la sínia apareixen als plànols de Pere Alcàntara Penya de Manacor i Sant Llorenç (1859). Secció 29/30 

A l’actualitat l’edifici acull les instal·lacions del Museu d’Història de Manacor. 

Aquest element forma part de la Ruta del Gòtic contemplada a la Norma 49 del PTIM. 
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4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

DESCRIPCIÓ Bo. L’edifici ha estat completament rehabilitat 

CAUSA 

DETERIORAMENT 
 

INTERVENCIONS 

2004 Tancament de vidres del pas forà 

2005 Intervenció en cobertes de la planta baixa 

2007 Recuperació de la carrera de la possessió 

2018-19: restauració de les façanes de l'edifici. 

2019 Restauració façanes 

2020 Canvi de teulada de la nau posterior del Museu. 

2002 Canvi de coberta de la nau posterior 

 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

NIVELL DE 

PROTECCIÓ 

Derivat de la legislació específica 

USOS PERMESOS Equipaments 

ELEMENTS A 

PRESERVAR 

El conjunt de la fortificació. L’escut dels Nunis de Santjoan. Els grafits. L’antiga era situada 

davant la torre 

INTERVENCIONS 

PREFERENTS 
Identificar la torre com element pertanyent a la ruta del Gòtic del PTIM 

INTERVENCIONS 

ADMISSIBLES 
Conservació, consolidació, rehabilitació i restauració 

PROTECCIÓ 

ESPECÍFICA 

La torre és BIC amb la categoria de monument històric. Decreto 22 de abril de 1949 sobre 

protección de los castillos españoles 

6. ENTORN DE PROTECCIÓ 

DEFINICIÓ S’estableix com entorn de protecció un àmbit que abasta el conjunt format per les cases, la 

sínia i l’era amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica adjunta 

Aquest entorn de protecció es proposa en aquesta revisió del catàleg en no haver-n’hi un 

d’aprovat per l’organisme supramunicipal competent 

REGULACIÓ Les intervencions a realitzar en aquest entorn hauran d'integrar-se amb el conjunt format per les 

cases i per les cases, la sínia i l’era, especialment pel que fa a les textures, colors i materials 

emprats 

En aquest entorn només podran produir-se els augments de volum prevists en el Pla Director del 

Museu d’Història de Manacor aprovat pel Consell de Mallorca l’any 2004 i pel Ple de 

l’Ajuntament en data de 1 de febrer de 2010 (BOIB nº 25 de 13/02/2010) 

DENOMINACIÓ Torre des Enagistes/torre d'en Ribera CODI AM-010 
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AM-010 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB  
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AM-010 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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AM-010 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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AM-010 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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1. IDENTIFICACIÓ DE L’ELEMENT 

DENOMINACIÓ Torre del Palau CODI AM-011 

CLASSIFICACIÓ Arquitectura militar CODI ANTIC D-11 (1998) 

TIPOLOGIA Torre 

ÚS ACTUAL Cultural 

AUTORIA - 

ESTIL O CORRENT Gòtic 

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL 

POBLACIÓ / FINCA Manacor 

ADREÇA / ACCÉS Travessia plaça Rector Rubí 

COORDENADES UTM-ETRS89 X: 518100 Y: 4379968 

REFERÈNCIA CADASTRAL 8202512ED1880S0001XX 

CLASSE DE SÒL Sòl urbà 

ENTORN 

La torre s'ubica a la cèntrica plaça Rector Rubí, el punt més elevat i cèntric del nucli 

històric, però roman immersa dins el buc d'un edifici residencial plurifamiliar 

impedint la seva visibilitat  

3. DESCRIPCIÓ DE L’ELEMENT 

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS) 

És una torre de planta quadrada, de tres pisos i coberta per un terrat dotat d'un parapet. A la planta baixa s'hi obrin 

dos portals, el del nord-est rebaixat i el del sud-oest de mig punt, com les finestres que es troben a diferentes 

altàries. A la zona superior romanen les sageteres. Actualment gaudeix d'un coronament de quatre merlets 

d'acabament piramidal situats un a cada angle que és fruit de la darrera intervenció. (A un gravat reproduit a l'obra de 

l'Arxiduc editada per primera vegada dins la segona meitat del segle XIX apareix amb aquesta configuració). 

Descripció de les estructures: paret verda i marès. Terrat. 

DADES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES 

Gòtic. La sèrie de palaus rurals que el rei en Jaume II feu construir a Mallorca seguien un esquema tipològic semblant 

quant que les diverses dependències s'organitzen entorn d'un pati interior -el qual perfil encara persisteix a Manacor- 

incorporant a la vegada una torre rectangular o quadrada on s'hi disposava la cambra reial. La connotació defensiva, 

sempre associada a l'existència d'una torre devia en aquestes residències reials esdevenir secundària davant la 

significació d'ostentació, de distinció. 

NOTÍCIES HISTÒRIQUES 

La construcció del Palau fou manada per Jaume II a principis del segle XIV (El 1309 ja el rei datava ordres en aquest, 

que es de suposar no estava acabat del tot ja que consta el 1311 s'hi feien obres). Fou residència temporal dels reis, al 

manco estan documentats privilegis otorgats per Jaume II i Sanç I des d'aquí. Va ser cedit a Joan Ballester, segons uns 
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per Joan II d'Aragó el 1463 (Fuster etc.) i segons altres fou Ferran II el 1480 (Arxiduc Lluís Salvador, Dameto, etc.). De 

la familia Ballester ho heretaren per línia materna els Orlandis en el 1707, els quals en el segle XIX ho veneren a 

diversos propietaris que hi edificaren cases. Actualment és propietat municipal. 

ELEMENTS DESTACATS:  

CRONOLOGIA: Principis de segle XIV- segle XV. 

BIBLIOGRAFIA: BOVER, Joaquim Maria (1864): Noticias histórico-topográficas de la isla de Mallorca. DURLIAT, M. 

(1990): L'art en el Regne de Mallorca. FERRER MASSANET (1974): Fechas para Manacor. GAMBUS SAIZ, M.-MASSANET 

GILI, M. (1987): Itinerarios arquitectónicos de las Islas Baleares. 

OBSERVACIONS: la torre és el darrer vestigi del Palau dels reis de Mallorca que ocupà la illeta compresa entre els 

carrers de l’Amargura, d’en Bosch, la plaça de Weyler i la plaça del Rector Rubí. 

Aquest element forma part de la Ruta del Gòtic contemplada a la Norma 49 del PTIM. 
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4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

DESCRIPCIÓ Bo. L’edifici ha estat completament rehabilitat 

CAUSA 

DETERIORAMENT 
 

INTERVENCIONS 

La torre va ser objecte d’un projecte d’investigació i restauració profund en els anys 2007-2010 En 

el marc d’aquest projecte s’adossà a la torre una escala exterior de fusta que permet l’accés a la 

planta pis 

2010 Neteja de façanes 

2012 Restauració completa de la torre 

 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

NIVELL DE 

PROTECCIÓ 

Derivat de la legislació específica 

USOS PERMESOS Equipaments 

ELEMENTS A 

PRESERVAR 
El conjunt de la torre 

INTERVENCIONS 

PREFERENTS 
Identificar la torre com element pertanyent a la ruta del Gòtic del PTIM 

INTERVENCIONS 

ADMISSIBLES 
Conservació, consolidació, rehabilitació i restauració 

PROTECCIÓ 

ESPECÍFICA 

La torre és BIC amb la categoria de monument històric. Decreto 22 de abril de 1949 sobre 

protección de los castillos españoles 

Aquest element està afectat per l’entorn de protecció de l’element BP-004. Alhora, està afectat 

també per les determinacions de la fitxa d’aquest catàleg relatives a l’element JA-283. 

6. ENTORN DE PROTECCIÓ 

DEFINICIÓ S’estableix com entorn de protecció un àmbit que abasta la torre i l’espai que l’envolta incloent 

una reculada de quatre metres respecte de les façanes interiors de l’edifici plurifamiliar, amb el 

concret traçat que figura en la documentació gràfica adjunta 

Aquest entorn de protecció es proposa en aquesta revisió del catàleg en no haver-n’hi un 

d’aprovat per l’organisme supramunicipal competent 

REGULACIÓ Les intervencions a realitzar en aquest entorn hauran d'integrar-se amb la torre especialment pel 

que fa a les textures, colors i materials emprats 

 

DENOMINACIÓ Torre del Palau CODI AM-011 



210 

 
 

 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

Ajuntament de Manacor  

CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AM-011 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB  
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AM-011 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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1. IDENTIFICACIÓ DE L’ELEMENT 

DENOMINACIÓ Torre de ses Puntes CODI AM-012 

CLASSIFICACIÓ Arquitectura militar CODI ANTIC D-13 (1998) 

TIPOLOGIA Casa fortificada 

ÚS ACTUAL Cultural 

AUTORIA - 

ESTIL O CORRENT Gòtic 

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL 

POBLACIÓ / FINCA Manacor 

ADREÇA / ACCÉS Menorca 10 

COORDENADES UTM-ETRS89 X: 517633 Y: 4379625 

REFERÈNCIA CADASTRAL 7798208ED1779N0001AB 

CLASSE DE SÒL Sòl urbà 

ENTORN 
La torre, altre temps ubicada a foravila roman avui immersa en l'eixample del mateix 

nom 

3. DESCRIPCIÓ DE L’ELEMENT 

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS) 

La torre de ses Puntes és actualment l'únic que queda en peu del conjunt d'edificacións on antigament s'integrava. Una 

fotografia reproduïda a l'obra de Fuster mostra com els diversos bucs i tàpies s'organitzaven al voltant d'una clastra tot 

donant l'idea de recinte defensiu, més i més quant els merlets no eren exclussius de la torre. Aquesta és un edifici de 

planta rectangular ampla que consta de planta baixa i pis. El portal forà, el qual pas s'ha convertit actualment en 

porxada és per arc rodó de pronunciat regràs. Al nivell del pis s'obrin dues finestres coronelles que venen a 

contrarrestar discretament la nuesa i sobrietat que predomina a la façana. L'edifici és coronat per merlets de forma 

piramidal excepte a la façana posterior. Cal destacar l'existència de dos potents rafes, un a l'esquerra del portal i 

l'altre al lateral dret. 

L'escala de bastidor metàl·lic incorporada a la façana posterior pretèn rememorar des de perpectives actuals el que es 

suposa era primitiu sistema d'accés: un portal a la planta pis, aquí situat sobre el pas del portal forà al que s'hi 

arribava per un pont de fusta o escala de gat. 

Descripció de les estructures: Paret verda i carreus de marès, terrat, embigat, finestres coronelles. 

 

DADES TIPOLOGIQUES I ESTILÍSTIQUES 

 

Aquest edifici respon al tipus d'habitat fortificat o torre-habitatge, la qual constituia en l'època immediata a la 

conquesta l’habitatge senyorial rural per excel·lència. En ella es conjugava l'aspecte defensiu palès en els merlets, 

portal forà i accés elevat, amb l'afany ostentatiu propi de la noblesa que aquí s'evidencia especialment en les finestres 
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coronelles. Tipològicament aquesta torre, comparable amb la dels Enagistes i altres també de Mallorca, entroncarien 

amb les "sales" i altres edificis medievals catalans. Els pilars octogonals de les finestres ens remeten al tardo-gòtic. 

 

NOTÍCIES HISTÒRIQUES 

De la torre de ses Puntes, datada del segle XIV per les traces arquitectòniques, no en tenim constatació documental 

fins al segle XVI. Des de llavors apareix enregistrada amb diversos noms, segons la familia que n’era propietària o bé 

simplement com a "la Torre". Fou propietat dels Domenge (ssegle XVI-XVII), Palou (fin. segle XVII), Burgera (fin. segle 

XVIII-princ. s.XIX) etc. fins que al 1926 l'Ajuntament ho comprà a la familia Bonet Mas de Álvarez Ossorio. Part de 

l’edifici fou enderrocat als anys 1931-1936 degut a la construcció d’una escola. L’any 1982 es dugué a terme una 

reforma integral de l’edifici i l’addició del volum de l’escala exterior segons projecte dels arquitectes Neus García i 

Guillem Oliver. 

 

CRONOLOGIA: Segle XIV. 

 

ELEMENTS DESTACATS: el conjunt de la fortificació. 

BIBLIOGRAFIA: Defensa quantre es moros a Manacor. IV, V i VI; BYNE-STAPLEY: Cases i jardins de Mallorca. DURLIAT, 

M.: L'art en el Regne de Mallorca ; FERRER MASSANET: Fechas para Manacor ; HABSBURGO LORENA: Las Baleares. 

OBSERVACIONS: L’edifici acull a l’actualitat una sala d’exposicions. aquest element forma part de la Ruta del Gòtic 

contemplada a la Norma 49 del PTIM. 
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4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

DESCRIPCIÓ Bo. L’edifici ha estat completament rehabilitat 

CAUSA 

DETERIORAMENT 
 

INTERVENCIONS  

 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

NIVELL DE 

PROTECCIÓ 

Derivat de la legislació específica 

USOS PERMESOS Equipaments 

ELEMENTS A 

PRESERVAR 
El conjunt de la fortificació 

INTERVENCIONS 

PREFERENTS 

Identificar la torre com element pertanyent a la ruta del Gòtic del PTIM. Les reposicions d’arbrat de 

la plaça de l’Historiador Gabriel Fuster es faran de manera preferent mitjançant espècies de baix 

port de manera que no limitin les visuals sobre la torre 

INTERVENCIONS 

ADMISSIBLES 
Conservació, consolidació, rehabilitació i restauració 

PROTECCIÓ 

ESPECÍFICA 

La torre és BIC amb la categoria de monument històric. Fou declarat monumento histórico 

nacional l’any 1925 (Reial Ordre de 27 d’agost) 

6. ENTORN DE PROTECCIÓ 

DEFINICIÓ S’estableix com entorn de protecció un àmbit que abasta la torre i l’espai que l’envolta incloent 

una reculada de quatre metres respecte de les façanes dels edificis localitzats en el carrer 

Menorca números 7, 9, 11 i 13, amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica 

adjunta 

Aquest entorn de protecció es proposa en aquesta revisió del catàleg en no haver-n’hi un 

d’aprovat per l’organisme supramunicipal competent 

REGULACIÓ Les intervencions a realitzar en aquest entorn hauran d'integrar-se amb la torre, especialment pel 

que fa a les textures, colors i materials emprats 

En aquest entorn no podran produir-se augments de volum 

 

DENOMINACIÓ Torre de ses Puntes CODI AM-012 
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AM-012 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB  
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AM-012 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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AM-012 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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1. IDENTIFICACIÓ DE L’ELEMENT 

DENOMINACIÓ Vall de la Nou CODI AM-013 

CLASSIFICACIÓ Arquitectura militar CODI ANTIC D-14 (1998) 

TIPOLOGIA Torre 

ÚS ACTUAL Residencial plurifamiliar 

AUTORIA - 

ESTIL O CORRENT Tradicional 

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL 

POBLACIÓ / FINCA  

ADREÇA / ACCÉS POLÍGON: 1 PARCEL·LA: 168 

COORDENADES UTM-ETRS89 X: 515020 Y: 4387912 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07033A001001680000AO 

CLASSE DE SÒL Sòl rústic 

ENTORN 

Situada al vessant nord-occidental del barranc de sa Vall, al costat de la carretera 

Ma-3321, lloc privilegiat pel domini visual de tota la vall. Les cases esdevenen una 

fita visual en la panoràmica del conjunt 

3. DESCRIPCIÓ DE L’ELEMENT 

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS) 

Cases de possessió que presenten una combinació dels diversos cossos no gaire habitual a les cases de possessió del 

pla, degut fonamentalment al desnivell del terreny. La casa de pagès té un sol aiguavés amb planta baixa i sòtil 

mentre que la del senyor compta amb una planta pis. Altres dependències s'adossen al costat de l'edificació principal o 

bé aprofiten la inclinació del terreny. A l'interior cal destacar el pas central empedrat i la cambra, amb funció de 

capella, a la casa del pagès. La utilització de l'arc ansa-paner no és aquí per comunicar les crugies sinó per accedir a la 

capella. La cuina està separada de l'entrada i cal indicar que s'hi arriba per un passadís. A la façana predomina la 

nuesa decorativa en la superfície dels murs, amb portals i finestres allindanades. A la casa del senyor el portal de la 

planta baixa no és central, té dues finestres al pis i dos ulls de bou al sòtil, seguint l'eix de les finestres. En conjunt 

destaca la puresa dels volums, la seva austeritat, així com la seva interrelació en la disposició. 

La part més antiga de la construcció sembla ser la que resta sota el cos principal, que roman a mode de semisoterrani 

aprofitant el desnivell. Aquí trobam elements com un portal amb esplandit i una espitllera. Per altra banda el cos 

prismàtic principal no deixa de suggerir-nos una possible configuració defensiva anterior. 

A la façana sud-est destaquen cinc grans finestres balconeres amb decoració conopial i cincs ulls de bou a la planta 

sòtil, alineats amb les anteriors. S’hi adossa una escala amb barana de ferro per accedir a la planta pis. 

A la façana nord-oest s’adossa una cisterna de coll quadrangular. 

Descripció de les estructures: Paret en verd, carreus de marès. Teulada. Embigat de taulons, embigat de troncs amb 

biga travessera i canyís. 
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DADES TIPOLÒGIQUES I ESTILÍSTIQUES 

Si bé la presència de casa de pagès i de senyor així com altres dependències indiquen la regularitat en la funció de les 

edificacións, la tipologia dels mateixos així com la distribució interior i la combinació en la seva disposició denoten 

peculiaritats poc freqüents. 

NOTÍCIES HISTÒRIQUES 

Al segle XIV la vall de la Nou era de les familíes Valers i Valentí. A finals d'aquest segle passa a ser propietat dels Sant 

Martí, cavallers. A partir del segle XVI apareix documentada com a propietat de la família Torrella. 

ELEMENTS DESTACATS: capella, finestres amb decoració conopial, escut sobre el portal. 

CRONOLOGIA: Segle XIV-XVI. 

BIBLIOGRAFIA: ROSSELLO VAQUER, Ramon (1979): Història de Manacor. segle XIV; SEGURA SALADO, J.: Possessions 

fortificades de Manacor.; VAQUER, O.: Aspectes socio-econòmics de Manacor. segle XVI; LLODRÀ QUETGLAS-FERRER 

MASSANET (1980): De la pedra a la paraula. ALCÀNTARA PENYA, Pere (1859): Plano General del Término de Manacor. 

Secció 43. 

OBSERVACIONS: Sobre el portal s’observa un escut amb les armes dels Torrella.
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4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

DESCRIPCIÓ Bo 

CAUSA 

DETERIORAMENT 
 

INTERVENCIONS 
A la façana sud-oest s’ha instal·lat un aparell d’aire condicionat. S’han instal·lat dues antenes 

parabòliques i de televisió 

 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

NIVELL DE 

PROTECCIÓ 

Derivat de la legislació específica 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 

PRESERVAR 

Volumetria, estructura i façanes incloent totes les obertures i el tractament del parament. 

Capella. Arc ansa-paner d’accés a la capella. Pas central emmacat. Escut sobre el portal. 

Espadanya 

INTERVENCIONS 

PREFERENTS 

Eliminar aparell d’aire condicionat adossat a la façana sud-oest de la torre. Eliminar antenes 

parabòliques i de televisió 

INTERVENCIONS 

ADMISSIBLES 
Conservació, consolidació, rehabilitació i restauració 

PROTECCIÓ 

ESPECÍFICA 

L’escut és BIC amb la categoria de monument. Decreto 571/1963, de 14 de marzo sobre protección 

de los escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas 

similares de interès histórico-artístico (BOE 30/03/1963) 

6. ENTORN DE PROTECCIÓ 

DEFINICIÓ S’estableix com entorn de protecció un àmbit que abasta les cases amb el concret traçat que 

figura en la documentació gràfica adjunta 

REGULACIÓ Les intervencions a realitzar en aquest entorn hauran d'integrar-se amb les cases, especialment 

pel que fa a les textures, colors i materials emprats 

En aquest entorn no podran produir-se augments de volum 

 

DENOMINACIÓ Vall de la Nou CODI AM-013 
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1. IDENTIFICACIÓ DE L’ELEMENT 

DENOMINACIÓ Torre de Porto Cristo CODI AM-014 

CLASSIFICACIÓ Arquitectura militar CODI ANTIC D-15 (1998) 

TIPOLOGIA Torre de defensa 

ÚS ACTUAL Sense ús 

AUTORIA - 

ESTIL O CORRENT Arquitectura defensiva 

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL 

POBLACIÓ / FINCA Porto Cristo 

ADREÇA / ACCÉS Plaça de Miquel Àngel Riera 

COORDENADES UTM-ETRS89 X: 528969 Y: 4376015 

REFERÈNCIA CADASTRAL - 

CLASSE DE SÒL Sòl urbà 

ENTORN 
La torre està situada a uns 20 m. sobre el nivell del mar al sud del nucli urbà de Porto 

Cristo 

3. DESCRIPCIÓ DE L’ELEMENT 

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS) 

La torre està formada per dos cossos, un tronco-cònic en la base, a mode d'escarpa i altre cilíndric que acaba en un 

anell de carreus de marès amb nirvis rigiditzadors de marès, el reste del mur és paredat travat amb morter bastard. 

L'entrada es troba totalment adulterada, i interiorment s'ha reconstruït la volta que és esfèrica i peraltada. L'escala de 

caragol que condueix a la planta de coberta es troba en mal estat. A la terrassa superior hi ha un monolit cilíndric, 

que serveix de base a una senyal de vèrtex geodèsic. Baix el portal s’adossa un tram d’escala de ferro. 

Davant la torre es conserven tres escalons de marès que es corresponen amb una antiga escala de fusta que es 

recolzava a la torre. 

NOTÍCIES HISTÒRIQUES 

Gabriel Fuster en la seva Història de Manacor, diu que la reconstrucció de la torre es va dur a terme amb gran 

celeritat l'any 1577. El 25 de març d'aquest any el "Baile y los jurados" varen escollir l'emplaçament, en el dit "Serral 

dels Falcons". 

En les mateixes dades s'autoritza l'edificació d'un forn de calç per a la fàbrica de la torre, i la torre restà acabada 

abans de finalitzar l'any. 

Benet Verger, la va visitar el 19 de juny de 1597 i consigna el següent: "Hi trob com a guarda a Antoni Femenias de 30 

anys, que tenia un company Antoni Serra de 32 anys, absent. L'armament era: dos mosquets de murada amb els seus 

flascos, cinc canes de metxa, quatre lliures de plom, quatre de pòlvora i un fester. La torre necessita una porta per a la 

terrassa i adobar l'armari per a les municions.” 
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Devers 1693 la torre tenia dos torrers que cobraven mensualment 6 lliures, 8 sous i 4 diners, i a l'any 77 lliures, essent 

l'armament, un canó de bronze de dues lliures de bala, dos espingards, un arcabús de munició, 20 lliures de pólvora, 7 

bales de canó, 22 d'espingarda i 16 d'arcabús. 

Al 1769 tenia un canó de bronze de 3 lliures, dos torrers. Feia focs de senyals. Al 1794 la torre es troba molt 

descarnada i s'indica la conveniència de construir una bateria al seu peu. Al 1825 la torre tenia un canó de a 6 de 

ferro.  

En 1936 fou parcialment destruïda a conseqüència del bombardeig de les forces republicanes. En els anys quaranta fou 

restaurada a càrrec dels propietaris dels terrenys. La reconstrucció es caracteritza per la manca de fidelitat en els 

acabats. 

Limitacions establertes a la Llei de Costes:  

-La utilització del domini públic marítim-terrestre es regularà segons allò especificat al Títol III de la Llei de Costes. 

-Els usos a la zona de servitud de protecció s’ajustaran a allò disposat als articles 24 i 25 de la Llei de Costes. Els usos 

admesos en aquesta zona han de comptar amb l’autorització de l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma, d’acord 

amb allò determinat als articles 48.1 i 49 del Reial Decret 1112/92 pel qual es modifica parcialment el Reglament de la 

Llei de Costes.  

-En qualsevol cas, les obres i instal·lacions existents, situades a la zona de domini públic o de servitud, estaran 

subjectes a allò especificat a la Disposició Transitòria Quarta de la Llei de Costes.  

 

ELEMENTS DESTACATS: el conjunt format per la torre. 

CRONOLOGIA: Segle XVI (1577). La torre fou reconstruïda en els anys quaranta del segle XX. 

BIBLIOGRAFIA: FUSTER, Gabriel (1966): Historia de Manacor. Colección Balearia, Libros de Manacor. GONZÁLEZ DE 

CHAVES ALEMANY, Juan (1986): Fortificacions costeras de Mallorca. COAIB. 

OBSERVACIONS:  
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4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

DESCRIPCIÓ Bo. El parament presenta algunes erosions a la zona situada sota l’entrada 

CAUSA 

DETERIORAMENT 
L’escalada del mur per part dels visitants  

INTERVENCIONS  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

NIVELL DE 

PROTECCIÓ 

Derivat de la legislació específica 

USOS PERMESOS Element que no admet cap ús dels regulats a les Normes urbanístiques 

ELEMENTS A 

PRESERVAR 
El conjunt de la torre 

INTERVENCIONS 

PREFERENTS 

Reparar els desperfectes del parament. Recuperar les proporcions originals de l’entrada i instal·lar 

una porta. Eliminar el tram d’escala de ferro i el vèrtex geodèsic de la terrassa. 

INTERVENCIONS 

ADMISSIBLES 

Conservació, consolidació, rehabilitació i restauració sense perjucidi del compliment del previst a 

la Disposició Transitòria 4ª de la Llei de costes i concordants del Reglament de la mateixa aprovat 

per RD 876/2014. 

PROTECCIÓ 

ESPECÍFICA 

La torre és BIC amb la categoria de monument històric. Decreto 22 de abril de 1949 sobre 

protección de los castillos españoles. 

6. ENTORN DE PROTECCIÓ 

DEFINICIÓ Es delimita com a entorn de protecció una franja envoltant la torre amb el concret traçat que 

figura en la documentació gràfica adjunta. 

Aquest entorn de protecció es proposa en aquesta revisió del catàleg en no haver-n’hi un 

d’aprovat per l’organisme supramunicipal competent 

REGULACIÓ En aquest entorn no es podrà fer cap tipus d’edificació 

 

DENOMINACIÓ Torre de Porto Cristo CODI AM-014 
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AM-014 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



232 

 
 

 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

Ajuntament de Manacor  

CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

 

1. IDENTIFICACIÓ DE L’ELEMENT 

DENOMINACIÓ Niu de metralladora de cala Petita CODI AM-015 

CLASSIFICACIÓ Arquitectura militar CODI ANTIC D-16 (2012) 

TIPOLOGIA Niu de metralladora 

ÚS ACTUAL Sense ús 

AUTORIA - 

ESTIL O CORRENT Militar 

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL 

POBLACIÓ / FINCA Porto Cristo 

ADREÇA / ACCÉS POLÍGON: 14 PARCEL·LA: 20 

COORDENADES UTM-ETRS89 X: 530389 Y: 4377560 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07033A014000200000AG 

CLASSE DE SÒL Sòl rústic 

ENTORN Es situa al costat de migjorn de l’entrada que conforma cala Petita. Zona de platja 

3. DESCRIPCIÓ DE L’ELEMENT 

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS) 

Aquest niu de metralladora està mig excavat dins la roca i té una part construït amb mamposteria de pedra tal i com 

s'observa exteriorment. A l'interior té un referit de ciment. Es veu una obertura rectangular en el lateral que és el lloc 

per on disparaven les metralladores. De la mateixa manera es conserva l'accés per la part superior encara que no hi ha 

cap escala per accedir a l'interior. Conserva la coberta plana i també s'observen dos orificis de ventilació de test. Té 

forma rectangular i unes dimensions de 6,9 m x 4,3 m. L’obertura d’entrada té unes dimensions de 0,7 m x 0,8 m. 

Hem de pensar que tenien una funció estratègica ja que havien d'estar dissimulats dins l'orografia del terreny i sempre 

amb orientació mar-platja, ja que la seva curta àrea d'efectivitat de tir els fa idonis per la defensa només davant un 

desembarcament a la platja de la infanteria. Els espais interiors servien tant per a dipòsit de municions com per a lloc 

de descans dels soldats que no tenien torn de guardia. Actualment l'espai interior està ple de brutor.  

Els nius de metralladora foren construïts una vegada acabada la guerra civil per temor a una invasió aliada un cop 

iniciada la Segona Guerra Mundial. El conjunt dels nius rep el nom de línia Tamarit en honor del general honorífic e 

inspector de fortificacions i obres Ricardo Fernández de Tamarit. 

Limitacions establertes a la Llei de Costes:  

 

-La utilització del domini públic marítim-terrestre es regularà segons allò especificat al Títol III de la Llei de Costes. 

-Els usos a la zona de servitud de protecció s’ajustaran a allò disposat als articles 24 i 25 de la Llei de Costes. Els usos 

admesos en aquesta zona han de comptar amb l’autorització de l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma, d’acord 
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amb allò determinat als articles 48.1 i 49 del Reial Decret 1112/92 pel qual es modifica parcialment el Reglament de la 

Llei de Costes.  

-En qualsevol cas, les obres i instal·lacions existents, situades a la zona de domini públic o de servitud, estaran 

subjectes a allò especificat a la Disposició Transitòria Quarta de la Llei de Costes.  

ELEMENTS DESTACATS: L'estructura de la construcció adaptada al terreny. 

CRONOLOGIA: la major part dels nius es construiren entre 1939 i 1942. 

BIBLIOGRAFIA: AV (1991): GRAN ENCICLOPÈDIA DE MALLORCA. Volum 7. Línia Tamarit. 

OBSERVACIONS: Tots els nius necessiten un estudi i proposta de conservació conjunta. 

 
 

DENOMINACIÓ Niu de metralladora de cala Petita CODI AM-015 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

DESCRIPCIÓ Mitjà. Presenta erosions als cantons per efecte de la mar 

CAUSA 

DETERIORAMENT 
Naturals per les inclemències del temps i l’erosió marina. Abandonament i vandalisme 

INTERVENCIONS  

 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

NIVELL DE 

PROTECCIÓ 

Integral 

USOS PERMESOS Element que no admet cap ús dels regulats a les Normes urbanístiques 

ELEMENTS A 

PRESERVAR 
El conjunt de la fortificació 

INTERVENCIONS 

PREFERENTS 

Necessita una neteja interior i una rehabilitació dels paraments. De la mateixa manera, s'ha de 

posar una comporta a la trampilla d'entrada. Seria interessant fer una senyalització conjunta i un 

recorregut de tots els de la costa del municipi de Manacor 

INTERVENCIONS 

ADMISSIBLES 

Conservació, consolidació, rehabilitació i restauració sense perjucidi del compliment del previst a 

la Disposició Transitòria 4ª de la Llei de costes i concordants del Reglament de la mateixa aprovat 

per RD 876/2014. 

PROTECCIÓ 

ESPECÍFICA 
 

6. ENTORN DE PROTECCIÓ 

DEFINICIÓ Es delimita com a entorn de protecció una franja envoltant el niu de metralladora amb una 

amplària de cinc metres mesurats a partir de la cara exterior dels seus paraments amb el concret 

traçat que figura en la documentació gràfica adjunta 

REGULACIÓ En aquest entorn no es podrà fer cap tipus d’edificació 
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AM-015 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA  
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AM-015 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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1. IDENTIFICACIÓ DE L’ELEMENT 

DENOMINACIÓ Niu de metralladora de Porto Cristo CODI AM-016 

CLASSIFICACIÓ Arquitectura militar CODI ANTIC D-17 (2012) 

TIPOLOGIA Niu de metralladora 

ÚS ACTUAL Sense ús 

AUTORIA - 

ESTIL O CORRENT Militar 

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL 

POBLACIÓ / FINCA Porto Cristo 

ADREÇA / ACCÉS Passeig de les coves Blanques 

COORDENADES UTM-ETRS89 X: 529095 Y: 4376913 

REFERÈNCIA CADASTRAL - 

CLASSE DE SÒL Sòl urbà 

ENTORN A la zona de Porto Cristo anomenada les coves Blanques, forma part del passeig 

3. DESCRIPCIÓ DE L’ELEMENT 

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS) 

Aquest niu de metralladora està mig excavat dins la roca i té una part construït amb mamposteria de pedra tal i com 

s'observa exteriorment. A l'interior tenien un referit de ciment. Es veu una obertura rectangular a un lateral que és el 

lloc per on disparaven les metralladores. Durant les obres de reforma del passeig de ses Coves Blanques (any 2001) fou 

comdenat l’accés a l'interior. 

Hem de pensar que tenien una funció estratègica ja que havien d'estar dissimulats dins l'orografia del terreny i sempre 

amb orientació mar-platja, ja que la seva curta àrea d'efectivitat de tir els fa idonis per la defensa només davant un 

desembarcament a la platja de la infanteria. Els espais interiors servien tant per a dipòsit de municions com per a lloc de 

descans dels soldats que no tenien torn de guardia. Actualment l'espai interior està condemnat.  

Els nius de metralladora foren construïts una vegada acabada la guerra civil per temor a una invasió aliada un cop 

iniciada la Segona Guerra Mundial. El conjunt dels nius rep el nom de línia Tamarit en honor del general honorífic e 

inspector de fortificacions i obres Ricardo Fernández de Tamarit. 

Limitacions establertes a la Llei de Costes:  

-La utilització del domini públic marítim-terrestre es regularà segons allò especificat al Títol III de la Llei de Costes.  

-Els usos a la zona de servitud de protecció s’ajustaran a allò disposat als articles 24 i 25 de la Llei de Costes. Els usos 

admesos en aquesta zona han de comptar amb l’autorització de l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma, d’acord 

amb allò determinat als articles 48.1 i 49 del Reial Decret 1112/92 pel qual es modifica parcialment el Reglament de la 

Llei de Costes.  
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-En qualsevol cas, les obres i instal·lacions existents, situades a la zona de domini públic o de servitud, estaran 

subjectes a allò especificat a la Disposició Transitòria Quarta de la Llei de Costes.  

 

ELEMENTS DESTACATS: L'estructura de paret verda adaptant-se a l'orografia de les roques. 

CRONOLOGIA: la major part dels nius es construiren entre 1939 i 1942. 

BIBLIOGRAFIA: AV (1991): GRAN ENCICLOPÈDIA DE MALLORCA. Volum 7. Línia Tamarit. 

OBSERVACIONS: Tots els nius necessiten un estudi i proposta de conservació conjunta. 

 
 

DENOMINACIÓ Niu de metralladora de Porto Cristo CODI AM-016 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

DESCRIPCIÓ No té accés. Està condemnat 

CAUSA 

DETERIORAMENT 
Amortització de l'estructura 

INTERVENCIONS  

 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

NIVELL DE 

PROTECCIÓ 

Integral 

USOS PERMESOS Element que no admet cap ús dels regulats a les Normes urbanístiques 

ELEMENTS A 

PRESERVAR 
El conjunt de la fortificació 

INTERVENCIONS 

PREFERENTS 

S'hauria de localitzar la zona d'accés. Seria interessant fer una senyalització conjunta i un 

recorregut de tots els de la costa del municipi de Manacor 

INTERVENCIONS 

ADMISSIBLES 

Conservació, consolidació, rehabilitació i restauració sense perjucidi del compliment del previst a 

la Disposició Transitòria 4ª de la Llei de costes i concordants del Reglament de la mateixa aprovat 

per RD 876/2014. 

PROTECCIÓ 

ESPECÍFICA 

Aquest element està afectat per les determinacions de les fitxes d'aquest catàleg relatives als 

elements JA-130 i JA-144. 

6. ENTORN DE PROTECCIÓ 

DEFINICIÓ No s’estableix per trobar-se el niu integrat dintre del mateix passeig 

REGULACIÓ  
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AM-016 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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1. IDENTIFICACIÓ DE L’ELEMENT 

DENOMINACIÓ Niu de metralladora de cala Morlanda CODI AM-017 

CLASSIFICACIÓ Arquitectura militar CODI ANTIC D-18 (2012) 

TIPOLOGIA Niu de metralladora 

ÚS ACTUAL Sense ús 

AUTORIA - 

ESTIL O CORRENT Militar 

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL 

POBLACIÓ / FINCA Cala Morlanda 

ADREÇA / ACCÉS Cala Morlanda 

COORDENADES UTM-ETRS89 X: 531900 Y: 4378667 

REFERÈNCIA CADASTRAL - 

CLASSE DE SÒL Sòl urbà 

ENTORN Zona de platja de Cala Morlanda. Accés en cotxe 

3. DESCRIPCIÓ DE L’ELEMENT 

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS) 

Aquest niu de metralladora està mig excavat dins la roca i té una part construït amb mamposteria de pedra tal i com 

s'observa exteriorment. A l'interior tenien un referit de ciment. Es veu una obertura rectangular a un lateral que és el 

lloc per on disparaven les metralladores. De la mateixa manera es conserva l'accés per la part superior encara que no 

hi ha cap escala per accedir a l'interior. Hem de pensar que tenien una funció estratègica ja que havien d'estar 

dissimulats dins l'orografia del terreny i sempre amb orientació mar-platja, ja que la seva curta àrea d'efectivitat de 

tir els fa idonis per la defensa només davant un desembarcament a la platja de la infanteria. Els espais interiors 

servien tant per a dipòsit de municions com per a lloc de descans dels soldats que no tenien torn de guardia. 

Actualment l'espai interior té brutor.  

Els nius de metralladora foren construïts una vegada acabada la guerra civil per temor a una invasió aliada un cop 

iniciada la Segona Guerra Mundial. El conjunt dels nius rep el nom de línia Tamarit en honor del general honorífic e 

inspector de fortificacions i obres Ricardo Fernández de Tamarit. 

Limitacions establertes a la Llei de Costes:  

-La utilització del domini públic marítim-terrestre es regularà segons allò especificat al Títol III de la Llei de Costes. 

-Els usos a la zona de servitud de protecció s’ajustaran a allò disposat als articles 24 i 25 de la Llei de Costes. Els usos 

admesos en aquesta zona han de comptar amb l’autorització de l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma, d’acord 

amb allò determinat als articles 48.1 i 49 del Reial Decret 1112/92 pel qual es modifica parcialment el Reglament de la 

Llei de Costes.  

-En qualsevol cas, les obres i instal·lacions existents, situades a la zona de domini públic o de servitud, estaran 

subjectes a allò especificat a la Disposició Transitòria Quarta de la Llei de Costes.  

 



241 

 
 

 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

Ajuntament de Manacor  

CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

ELEMENTS DESTACATS: L'estructura de la construcció adaptada al terreny. 

CRONOLOGIA: la major part dels nius es construiren entre 1939 i 1942. 

BIBLIOGRAFIA: AV (1991): GRAN ENCICLOPÈDIA DE MALLORCA. Volum 7. Línia Tamarit. 

OBSERVACIONS: Tots els nius necessiten un estudi i proposta de conservació conjunta. 

 
 

DENOMINACIÓ Niu de metralladora de cala Morlanda CODI AM-017 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

DESCRIPCIÓ Mitjà 

CAUSA 

DETERIORAMENT 
Abandonament 

INTERVENCIONS  

 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

NIVELL DE 

PROTECCIÓ 

Integral 

USOS PERMESOS Element que no admet cap ús dels regulats a les Normes urbanístiques 

ELEMENTS A 

PRESERVAR 
El conjunt de la fortificació 

INTERVENCIONS 

PREFERENTS 

Necessita una neteja interior i una rehabilitació dels paraments. De la mateixa manera, s'ha de 

posar una comporta a la trampilla d'entrada. Seria interessant fer una senyalització conjunta i un 

recorregut de tots els de la costa del municipi de Manacor 

INTERVENCIONS 

ADMISSIBLES 

Conservació, consolidació, rehabilitació i restauració sense perjucidi del compliment del previst a 

la Disposició Transitòria 4ª de la Llei de costes i concordants del Reglament de la mateixa aprovat 

per RD 876/2014. 

PROTECCIÓ 

ESPECÍFICA 
 

6. ENTORN DE PROTECCIÓ 

DEFINICIÓ Es delimita com a entorn de protecció una franja envoltant el niu de metralladora amb una 

amplària de cinc metres mesurats a partir de la cara exterior dels seus paraments amb el concret 

traçat que figura en la documentació gràfica adjunta 

REGULACIÓ En aquest entorn no es podrà fer cap tipus d’edificació 
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AM-017 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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1. IDENTIFICACIÓ DE L’ELEMENT 

DENOMINACIÓ Niu de metralladora de Porto Cristo 2 CODI AM-018 

CLASSIFICACIÓ Arquitectura militar CODI ANTIC D-19 (2012) 

TIPOLOGIA Niu de metralladora 

ÚS ACTUAL Sense ús 

AUTORIA - 

ESTIL O CORRENT Militar 

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL 

POBLACIÓ / FINCA Porto Cristo 

ADREÇA / ACCÉS Porto Cristo 

COORDENADES UTM-ETRS89 X: 529085 Y: 4376599 

REFERÈNCIA CADASTRAL - 

CLASSE DE SÒL Sòl rústic 

ENTORN Zona de platja, a la boca del port de Porto Cristo. Just devora hi ha un xalet construït 

3. DESCRIPCIÓ DE L’ELEMENT 

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS) 

Aquest niu de metralladora està mig excavat dins la roca i té una part construït amb mamposteria de pedra tal i com 

s'observa exteriorment. Les seves dimensions són de 8,4 m x 5,3 m. A l'interior té un referit de ciment. Es veu una 

obertura rectangular a un lateral, de 2,6 m de longitud, que és el lloc per on disparaven les metralladores. De la 

mateixa manera es conserva l'accés per la part superior encara que no hi ha cap escala per accedir a l'interior. Aquest 

és un cas curiós perquè té una coberta de volta i dos orificis de ventilació fets de test.  

Hem de pensar que tenien una funció estratègica ja que havien d'estar dissimulats dins l'orografia del terreny i sempre 

amb orientació mar-platja, ja que la seva curta àrea d'efectivitat de tir els fa idonis per la defensa només davant un 

desembarcament a la platja de la infanteria. Amb el segon niu de metralladora de Porto Cristo es cobria la defensa de 

l'entrada del port. Els espais interiors servien tant per a dipòsit de municions com per a lloc de descans dels soldats 

que no tenien torn de guardia. Actualment l'espai interior està ple de brutor.  

Els nius de metralladora foren construïts una vegada acabada la guerra civil per temor a una invasió aliada un cop 

iniciada la Segona Guerra Mundial. El conjunt dels nius rep el nom de línia Tamarit en honor del general honorífic e 

inspector de fortificacions i obres Ricardo Fernández de Tamarit. 

Limitacions establertes a la Llei de Costes:  

-La utilització del domini públic marítim-terrestre es regularà segons allò especificat al Títol III de la Llei de Costes.  

-Els usos a la zona de servitud de protecció s’ajustaran a allò disposat als articles 24 i 25 de la Llei de Costes. Els usos 

admesos en aquesta zona han de comptar amb l’autorització de l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma, d’acord 
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amb allò determinat als articles 48.1 i 49 del Reial Decret 1112/92 pel qual es modifica parcialment el Reglament de la 

Llei de Costes.  

-En qualsevol cas, les obres i instal·lacions existents, situades a la zona de domini públic o de servitud, estaran 

subjectes a allò especificat a la Disposició Transitòria Quarta de la Llei de Costes.  

ELEMENTS DESTACATS: La volta del niu de metralladora. 

CRONOLOGIA: la major part dels nius es construiren entre 1939 i 1942. 

BIBLIOGRAFIA: AV (1991): GRAN ENCICLOPÈDIA DE MALLORCA. Volum 7. Línia Tamarit. 

OBSERVACIONS: Tots els nius necessiten un estudi i proposta de conservació conjunta. 

 

DENOMINACIÓ Niu de metralladora de Porto Cristo 2 CODI AM-018 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

DESCRIPCIÓ 
Mitjà. Els temporals han erosionat les pedres cantoneres del cantó de ponent i la part davantera 

del referit de la coberta 

CAUSA 

DETERIORAMENT 
Abandonament,i accions vandàliques, erosió marina. 

INTERVENCIONS  

 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

NIVELL DE 

PROTECCIÓ 

Integral 

USOS PERMESOS Element que no admet cap ús dels regulats a les Normes urbanístiques 

ELEMENTS A 

PRESERVAR 
El conjunt de la fortificació 

INTERVENCIONS 

PREFERENTS 

Necessita una neteja interior i una rehabilitació dels paraments, de les cantoneres i del referit de la 

coberta. De la mateixa manera, s'ha de posar una comporta a la trampilla d'entrada. Seria 

interessant fer una senyalització conjunta i un recorregut de tots els de la costa del municipi de 

Manacor 

INTERVENCIONS 

ADMISSIBLES 

Conservació, consolidació, rehabilitació i restauració sense perjucidi del compliment del previst a 

la Disposició Transitòria 4ª de la Llei de costes i concordants del Reglament de la mateixa aprovat 

per RD 876/2014. 

PROTECCIÓ 

ESPECÍFICA 
 

6. ENTORN DE PROTECCIÓ 

DEFINICIÓ Es delimita com a entorn de protecció una franja envoltant el niu de metralladora amb una 

amplària de cinc metres mesurats a partir de la cara exterior dels seus paraments amb el concret 

traçat que figura en la documentació gràfica adjunta 

REGULACIÓ En aquest entorn no es podrà fer cap tipus d’edificació 
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AM-018 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 
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AM-018 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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1. IDENTIFICACIÓ DE L’ELEMENT 

DENOMINACIÓ Niu de metralladora del caló d'en Rafelino CODI AM-019 

CLASSIFICACIÓ Arquitectura militar CODI ANTIC D-20 (2012) 

TIPOLOGIA Niu de metralladora 

ÚS ACTUAL Sense ús 

AUTORIA - 

ESTIL O CORRENT Militar 

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL 

POBLACIÓ / FINCA  

ADREÇA / ACCÉS POLÍGON: 14 PARCEL·LA: 36 

COORDENADES UTM-ETRS89 X: 531610 Y: 4378490 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07033A014000360000AJ 

CLASSE DE SÒL Sòl rústic 

ENTORN Zona de platja al caló d’en Rafelino 

3. DESCRIPCIÓ DE L’ELEMENT 

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS) 

Aquest niu de metralladora està mig excavat dins la roca i té una part construït amb mamposteria de pedra tal i com 

s'observa exteriorment. A l'interior té un referit de ciment. Es veuen dues obertures rectangulars en els laterals que és 

el lloc per on disparaven les metralladores. De la mateixa manera es conserva l'accés per la part superior encara que 

no hi ha cap escala per accedir a l'interior. Aquest és un cas curiós perquè tè una estructura triangular que permet 

tenir major àngul de visió a les metralladores. 

Hem de pensar que tenien una funció estratègica ja que havien d'estar dissimulats dins l'orografia del terreny i sempre 

amb orientació mar-platja, ja que la seva curta àrea d'efectivitat de tir els fa idonis per la defensa només davant un 

desembarcament a la platja de la infanteria. Els espais interiors servien tant per a dipòsit de municions com per a lloc 

de descans dels soldats que no tenien torn de guardia. Actualment l'espai interior està ple de brutor.  

Els nius de metralladora foren construïts una vegada acabada la guerra civil per temor a una invasió aliada un cop 

iniciada la Segona Guerra Mundial. El conjunt dels nius rep el nom de línia Tamarit en honor del general honorífic e 

inspector de fortificacions i obres Ricardo Fernández de Tamarit. 

Limitacions establertes a la Llei de Costes:  

-La utilització del domini públic marítim-terrestre es regularà segons allò especificat al Títol III de la Llei de Costes.  

-Els usos a la zona de servitud de protecció s’ajustaran a allò disposat als articles 24 i 25 de la Llei de Costes. Els usos 

admesos en aquesta zona han de comptar amb l’autorització de l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma, d’acord 
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amb allò determinat als articles 48.1 i 49 del Reial Decret 1112/92 pel qual es modifica parcialment el Reglament de la 

Llei de Costes. 

 

-En qualsevol cas, les obres i instal·lacions existents, situades a la zona de domini públic o de servitud, estaran 

subjectes a allò especificat a la Disposició Transitòria Quarta de la Llei de Costes.  

ELEMENTS DESTACATS: L'estructura de pedra adaptant-se a l'orografia de la costa. 

CRONOLOGIA: la major part dels nius es construiren entre 1939 i 1942. 

BIBLIOGRAFIA: AV (1991): GRAN ENCICLOPÈDIA DE MALLORCA. Volum 7. Línia Tamarit. 

OBSERVACIONS: Tots els nius necessiten un estudi i proposta de conservació conjunta. 

 
 

DENOMINACIÓ Niu de metralladora del caló d'en Rafelino CODI AM-019 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

DESCRIPCIÓ Mitjà 

CAUSA 

DETERIORAMENT 
Abandonament i accions vandàliques 

INTERVENCIONS  

 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

NIVELL DE 

PROTECCIÓ 

Integral 

USOS PERMESOS Element que no admet cap ús dels regulats a les Normes urbanístiques 

ELEMENTS A 

PRESERVAR 
El conjunt de la fortificació 

INTERVENCIONS 

PREFERENTS 

Necessita una neteja interior i una rehabilitació dels paraments. De la mateixa manera, s'ha de 

posar una comporta a la trampilla d'entrada. Seria interessant fer una senyalització conjunta i un 

recorregut de tots els de la costa del municipi de Manacor 

INTERVENCIONS 

ADMISSIBLES 

Conservació, consolidació, rehabilitació i restauració sense perjucidi del compliment del previst a 

la Disposició Transitòria 4ª de la Llei de costes i concordants del Reglament de la mateixa aprovat 

per RD 876/2014. 

PROTECCIÓ 

ESPECÍFICA 
 

6. ENTORN DE PROTECCIÓ 

DEFINICIÓ Es delimita com a entorn de protecció una franja envoltant el niu de metralladora amb una 

amplària de cinc metres mesurats a partir de la cara exterior dels seus paraments amb el concret 

traçat que figura en la documentació gràfica adjunta 

REGULACIÓ En aquest entorn no es podrà fer cap tipus d’edificació 
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AM-019 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA  
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AM-019 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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1. IDENTIFICACIÓ DE L’ELEMENT 

DENOMINACIÓ Niu de metralladora de cala Murta CODI AM-020 

CLASSIFICACIÓ Arquitectura militar CODI ANTIC D-21 (2012) 

TIPOLOGIA Niu de metralladora 

ÚS ACTUAL Sense ús 

AUTORIA - 

ESTIL O CORRENT Militar 

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL 

POBLACIÓ / FINCA Porto Cristo 

ADREÇA / ACCÉS Cala Murta 

COORDENADES UTM-ETRS89 X: 528587 Y: 4375944 

REFERÈNCIA CADASTRAL 8862022ED2786S0001EH 

CLASSE DE SÒL Sòl urbà 

ENTORN Zona litoral a cala Murta, al sud del nucli urbà de Porto Cristo 

3. DESCRIPCIÓ DE L’ELEMENT 

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS) 

Aquest niu de metralladora està mig excavat dins la roca i té una part construït amb mamposteria de pedra tal i com 

s'observa exteriorment. A l'interior té un referit de ciment. Es veu una obertura rectangular en el lateral que és el lloc 

per on disparaven les metralladores. De la mateixa manera es conserva l'accés per la part superior encara que no hi ha 

cap escala per accedir a l'interior. Aquest és un cas curiós perquè té una estructura triangular que permet tenir major 

àngul de visió a les metralladores.  

Hem de pensar que tenien una funció estratègica ja que havien d'estar dissimulats dins l'orografia del terreny i sempre 

amb orientació mar-platja, ja que la seva curta àrea d'efectivitat de tir els fa idonis per la defensa només davant un 

desembarcament a la platja de la infanteria. Els espais interiors servien tant per a dipòsit de municions com per a lloc 

de descans dels soldats que no tenien torn de guardia. Actualment l'espai interior està ple de brutor.  

Els nius de metralladora foren construïts una vegada acabada la guerra civil per temor a una invasió aliada un cop 

iniciada la Segona Guerra Mundial. El conjunt dels nius rep el nom de línia Tamarit en honor del general honorífic e 

inspector de fortificacions i obres Ricardo Fernández de Tamarit. 

Limitacions establertes a la Llei de Costes:  

-La utilització del domini públic marítim-terrestre es regularà segons allò especificat al Títol III de la Llei de Costes. 

-Els usos a la zona de servitud de protecció s’ajustaran a allò disposat als articles 24 i 25 de la Llei de Costes. Els usos 

admesos en aquesta zona han de comptar amb l’autorització de l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma, d’acord 

amb allò determinat als articles 48.1 i 49 del Reial Decret 1112/92 pel qual es modifica parcialment el Reglament de la 

Llei de Costes.  
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-En qualsevol cas, les obres i instal·lacions existents, situades a la zona de domini públic o de servitud, estaran 

subjectes a allò especificat a la Disposició Transitòria Quarta de la Llei de Costes.  

ELEMENTS DESTACATS: L'estructura de pedra adaptant-se a l'orografia de la costa. 

CRONOLOGIA: la major part dels nius es construiren entre 1939 i 1942. 

BIBLIOGRAFIA: AV (1991): GRAN ENCICLOPÈDIA DE MALLORCA. Volum 7. Línia Tamarit. 

OBSERVACIONS: Tots els nius necessiten un estudi i proposta de conservació conjunta. 

 
 
 

DENOMINACIÓ Niu de metralladora de cala Murta CODI AM-020 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

DESCRIPCIÓ Mitjà. S’han després algunes pedres de la coronació i dels cantons del paraments 

CAUSA 

DETERIORAMENT 
Abandonament i accions vandàliques 

INTERVENCIONS  

 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

NIVELL DE 

PROTECCIÓ 

Integral 

USOS PERMESOS Element que no admet cap ús dels regulats a les Normes urbanístiques 

ELEMENTS A 

PRESERVAR 
El conjunt de la fortificació 

INTERVENCIONS 

PREFERENTS 

Necessita una neteja interior i una rehabilitació dels paraments. De la mateixa manera, s'ha de 

posar una comporta a la trampilla d'entrada. Seria interessant fer una senyalització conjunta i un 

recorregut de tots els nius situats a la costa del municipi de Manacor 

INTERVENCIONS 

ADMISSIBLES 

Conservació, consolidació, rehabilitació i restauració sense perjucidi del compliment del previst a 

la Disposició Transitòria 4ª de la Llei de costes i concordants del Reglament de la mateixa aprovat 

per RD 876/2014. 

PROTECCIÓ 

ESPECÍFICA 
 

6. ENTORN DE PROTECCIÓ 

DEFINICIÓ Es delimita com a entorn de protecció una franja envoltant el niu de metralladora amb una 

amplària de cinc metres mesurats a partir de la cara exterior dels seus paraments amb el concret 

traçat que figura en la documentació gràfica adjunta 

REGULACIÓ En aquest entorn no es podrà fer cap tipus d’edificació 
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AM-020 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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1. IDENTIFICACIÓ DE L’ELEMENT 

DENOMINACIÓ Niu de metralladora de cala Anguila CODI AM-021 

CLASSIFICACIÓ Arquitectura militar CODI ANTIC D-22 (2012) 

TIPOLOGIA Niu de metralladora 

ÚS ACTUAL Sense ús 

AUTORIA - 

ESTIL O CORRENT Militar 

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL 

POBLACIÓ / FINCA Cala Anguila 

ADREÇA / ACCÉS POLÍGON: 19 PARCEL·LA: 9000 

COORDENADES UTM-ETRS89 X: 527380 Y: 4374727 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07033A019090000000AO 

CLASSE DE SÒL Sòl urbà 

ENTORN Zona de cala Anguila, prop de la platja, sota la terrassa d'un xalet 

3. DESCRIPCIÓ DE L’ELEMENT 

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS) 

Aquest niu de metralladora està mig excavat dins la roca i té una part construït amb mamposteria de pedra tal i com 

s'observa exteriorment. A l'interior té un referit de ciment. Es veu una obertura rectangular en el lateral que és el lloc 

per on disparaven les metralladores. De la mateixa manera es conserva l'accés per la part superior encara que no hi ha 

cap escala per accedir a l'interior.  

 

Hem de pensar que tenien una funció estratègica ja que havien d'estar dissimulats dins l'orografia del terreny i sempre 

amb orientació mar-platja, ja que la seva curta àrea d'efectivitat de tir els fa idonis per la defensa només davant un 

desembarcament a la platja de la infanteria. Els espais interiors servien tant per a dipòsit de municions com per a lloc 

de descans dels soldats que no tenien torn de guardia. Actualment l'espai interior està ple de brutor.  

 

Els nius de metralladora foren construïts una vegada acabada la guerra civil per temor a una invasió aliada un cop 

iniciada la Segona Guerra Mundial. El conjunt dels nius rep el nom de línia Tamarit en honor del general honorífic e 

inspector de fortificacions i obres Ricardo Fernández de Tamarit. 

Limitacions establertes a la Llei de Costes:  

-La utilització del domini públic marítim-terrestre es regularà segons allò especificat al Títol III de la Llei de Costes. 

-Els usos a la zona de servitud de protecció s’ajustaran a allò disposat als articles 24 i 25 de la Llei de Costes. Els usos 

admesos en aquesta zona han de comptar amb l’autorització de l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma, d’acord 



257 

 
 

 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

Ajuntament de Manacor  

CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

amb allò determinat als articles 48.1 i 49 del Reial Decret 1112/92 pel qual es modifica parcialment el Reglament de la 

Llei de Costes.  

-En qualsevol cas, les obres i instal·lacions existents, situades a la zona de domini públic o de servitud, estaran 

subjectes a allò especificat a la Disposició Transitòria Quarta de la Llei de Costes.  

 

ELEMENTS DESTACATS: L'estructura de pedra adaptant-se a l'orografia de la costa. 

CRONOLOGIA: la major part dels nius es construiren entre 1939 i 1942. 

BIBLIOGRAFIA: AV (1991): GRAN ENCICLOPÈDIA DE MALLORCA. Volum 7. Línia Tamarit. 

OBSERVACIONS: Tots els nius necessiten un estudi i proposta de conservació conjunta. 

 
 

DENOMINACIÓ Niu de metralladora de cala Anguila CODI AM-021 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

DESCRIPCIÓ Mitjà 

CAUSA 

DETERIORAMENT 
Abandonament i accions vandàliques 

INTERVENCIONS  

 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

NIVELL DE 

PROTECCIÓ 

Integral 

USOS PERMESOS Element que no admet cap ús dels regulats a les Normes urbanístiques 

ELEMENTS A 

PRESERVAR 
El conjunt de la fortificació 

INTERVENCIONS 

PREFERENTS 

Necessita una neteja interior i una rehabilitació dels paraments. De la mateixa manera, s'ha de 

posar una comporta a la trampilla d'entrada. Seria interessant fer una senyalització conjunta i un 

recorregut de tots els de la costa del municipi de Manacor 

INTERVENCIONS 

ADMISSIBLES 

Conservació, consolidació, rehabilitació i restauració sense perjucidi del compliment del previst a 

la Disposició Transitòria 4ª de la Llei de costes i concordants del Reglament de la mateixa aprovat 

per RD 876/2014. 

PROTECCIÓ 

ESPECÍFICA 
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6. ENTORN DE PROTECCIÓ 

DEFINICIÓ Es delimita com a entorn de protecció una franja envoltant el niu de metralladora amb una 

amplària de cinc metres mesurats a partir de la cara exterior dels seus paraments amb el concret 

traçat que figura en la documentació gràfica adjunta 

REGULACIÓ En aquest entorn no es podrà fer cap tipus d’edificació 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



259 

 
 

 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

Ajuntament de Manacor  

CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

AM-021 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB  
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AM-021 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 

 
 

 



261 

 
 

 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

Ajuntament de Manacor  

CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

 

1. IDENTIFICACIÓ DE L’ELEMENT 

DENOMINACIÓ Creu de Fartàritx CODI EM-004 

CLASSIFICACIÓ Escultura monumental religiosa i heràldica CODI ANTIC CR-88 (1998) 

TIPOLOGIA Creu de terme 

ÚS ACTUAL Ornamental 

AUTORIA Mestre tallador Joan Pocoví segons disseny d’Antonia Maria Alcover 

ESTIL O CORRENT  

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL 

POBLACIÓ / FINCA Manacor 

ADREÇA / ACCÉS Creu/Colon 

COORDENADES UTM-ETRS89 X: 518151 Y: 4379574 

REFERÈNCIA CADASTRAL - 

CLASSE DE SÒL Sòl urbà 

ENTORN 
Constitueix un referent per al barri de Fartàritx situat al sud del torrent i del centre 

urbà 

3. DESCRIPCIÓ DE L’ELEMENT 

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS) 

BASE: De secció quadrada amb un pedestal a la part inferior. FUST: de secció octogonal. CAPITELL O TAMBOR: De 

secció octogonal amb tres figures i remat amb merlets. CREU: Llatina de braços rectes amb terminacions en medallons 

en forma de cor. 

Aquesta creu fou aixecada per substituir a l'antiga Creu de Fartaritx situada al mateix lloc i que al 1840 va esser 

traslladada a l'antic cementiri. 

ICONOGRAFIA 

- CAPITELL O TAMBOR: Imatges de sant Joan, la Verge i Maria Magdalena. 

- CREU: Anvers: Crist crucificat i als medallons símbols de la passió: calze (dalt), gall (esquerra), martell i estenalles 

(dreta), tres claus (abaix). 

ELEMENTS DESTACATS: El conjunt dels elements de la creu. 

CRONOLOGIA: Segle XIX (1883). 

BIBLIOGRAFIA: FERRÀ PERELLÓ, Bartomeu (1885): Cruces de piedra. Manacor. BSAL. Tom 1-19. p. 7. Palma. FUSTER, 

Gabriel (1966): Història de Manacor. TRUYOLS, A. (1908): “Las cruces de piedra de Manacor”, La Aurora, núm. 85, 18 

d’abril de 1908. 
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4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

DESCRIPCIÓ Bo 

CAUSA 

DETERIORAMENT 
 

INTERVENCIONS  

 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

NIVELL DE 

PROTECCIÓ 

Derivat de la legislació específica 

USOS PERMESOS Element que no admet cap ús dels regulats a les Normes urbanístiques 

ELEMENTS A 

PRESERVAR 
El conjunt dels elements de la creu 

INTERVENCIONS 

PREFERENTS 
Eliminar el cablejat que passa per darrera la creu 

INTERVENCIONS 

ADMISSIBLES 
Conservació, consolidació, rehabilitació i restauració 

PROTECCIÓ 

ESPECÍFICA 

BIC amb la categoria de monument. Decreto 571/1963, de 14 de marzo sobre protección de los 

escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas similares de 

interès histórico-artístico (BOE 30/03/1963) 

6. ENTORN DE PROTECCIÓ 

DEFINICIÓ Es delimita com a entorn de protecció una franja envoltant la creu amb una amplària de cinc 

metres mesurats a partir de la base de la creu amb el concret traçat que figura en la 

documentació gràfica adjunta 

REGULACIÓ Les intervencions a realitzar en aquest entorn hauran d'integrar-se amb la creu, especialment pel 

que fa a les textures, colors i materials emprats 

 

DENOMINACIÓ Creu de Fartàritx CODI EM-004 
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EM-004 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB  
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EM-004 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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1. IDENTIFICACIÓ DE L’ELEMENT 

DENOMINACIÓ Creu de Mossèn Marc Riera CODI EM-005 

CLASSIFICACIÓ Escultura monumental religiosa i heràldica CODI ANTIC CR-89 (1998) 

TIPOLOGIA Creu de terme 

ÚS ACTUAL Ornamental 

AUTORIA - 

ESTIL O CORRENT Neogòtic 

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL 

POBLACIÓ / FINCA Manacor 

ADREÇA / ACCÉS Plaça del Convent 

COORDENADES UTM-ETRS89 X: 517807 Y: 4379965 

REFERÈNCIA CADASTRAL - 

CLASSE DE SÒL Sòl urbà 

ENTORN 
Situat dins el casc històric formant part del conjunt monumental integrat per 

l’Ajuntament, el claustre i el convent 

3. DESCRIPCIÓ DE L’ELEMENT 

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS) 

TIPOLOGIA I DESCRIPCIÓ PER ELEMENTS 

- BASE: Templet neogòtic de quatre costats amb inscripcions: "L'any del senyor MCMXIII fonch restaurada aquesta creu 

que axeca Mossen March Riera en memoria dels sermons que a MCDXIII predica en esta Plassa Sant Vicent Ferrer". 

"Recordansa de la festa del centenari de la pau constantiniana donada a l'esglesia a l'any del senyor". "Adoramvos 

Senior i vos benehim perque per la vostra santa creu haveu redimit el mon". 

- FUST: De secció octogonal. 

- CAPITELL O TAMBOR: De secció octogonal amb quatre figures i quatre escuts alternats, rematat per merlets. 

- CREU: Llatina de braços rectes motllurats amb terminacions en medallons quadrifoliats decorats a l'interior amb 

creus. 

ICONOGRAFIA 

- CAPITELL O TAMBOR: Imatges de sant Josep i el nin, sant Jaume, sant Rafael (?), sant Antoni (?), i escuts amb els 

símbols de la passió: daus, martell i estenalles, tres claus, columna, esponja i llança. 

- CREU: Anvers: Crist crucificat. 
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HISTÒRIA 

Es tracta d’una nova creu aixecada al 1913 en recordança de l’antiga creu aixecada per mossèn Marc Riera a finals 

dels segle XV. Segons Gabriel Fuster, al 1907, quan la creu original estava a la plaça Rector Rubí, va caure per a causa 

d’una ventada. 

MIDES I MATERIAL 

317 x 70 x 37 (base: 315). Pedra de marès. 

SITUACIÓ PRIMITIVA 

Plaça Rector Rubí i posteriorment al portal de sant Josep de l'església de Nostra Senyora dels Dolors. Fou traslladada a 

la ubicació actual l’any 1976. 

ELEMENTS DESTACATS: el conjunt dels elements de la creu. 

CRONOLOGIA: Segle XX (1913). 

BIBLIOGRAFIA: FUSTER, Gabriel (1966): Història de Manacor. BASTARDES I PARERA, Albert (1983): Les creus al vent. 

OBSERVACIONS:  
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4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

DESCRIPCIÓ Bo 

CAUSA 

DETERIORAMENT 
 

INTERVENCIONS  

 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

NIVELL DE 

PROTECCIÓ 

Derivat de la legislació específica 

USOS PERMESOS Element que no admet cap ús dels regulats a les Normes urbanístiques 

ELEMENTS A 

PRESERVAR 
El conjunt dels elements de la creu 

INTERVENCIONS 

PREFERENTS 
Manteniment 

INTERVENCIONS 

ADMISSIBLES 
Conservació, consolidació, rehabilitació i restauració 

PROTECCIÓ 

ESPECÍFICA 

BIC amb la categoria de monument. Decreto 571/1963, de 14 de marzo sobre protección de los 

escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas similares de 

interès histórico-artístico (BOE 30/03/1963) 

6. ENTORN DE PROTECCIÓ 

DEFINICIÓ El definit a l’acord del Ple del Consell de Mallorca de 3/3/2009. Boib nº 58 (29/04/2008) 

Aquest entorn de protecció es refereix al conjunt del Convent de Sant Vicenç Ferrer, i no al propi 

element 

REGULACIÓ La corresponent a la declaració de BIC de 3/3/2009. Boib nº 58 (29/04/2008) 

 

 

DENOMINACIÓ Creu de Mossèn Marc Riera CODI EM-005 
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Ajuntament de Manacor  

CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

EM-005 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB  
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

EM-005 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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Ajuntament de Manacor  

CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

1. IDENTIFICACIÓ DE L’ELEMENT 

DENOMINACIÓ Creu de Mossèn Baltasar Pinya CODI EM-006 

CLASSIFICACIÓ Escultura monumental religiosa i heràldica CODI ANTIC CR-90 (1998) 

TIPOLOGIA Creu de terme 

ÚS ACTUAL Ornamental 

AUTORIA - 

ESTIL O CORRENT  

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL 

POBLACIÓ / FINCA Manacor 

ADREÇA / ACCÉS Carretera de Son Serra Ma-3322 

COORDENADES UTM-ETRS89 X: 517802 Y: 4380799 

REFERÈNCIA CADASTRAL - 

CLASSE DE SÒL Sòl urbà 

ENTORN 
Al creuer de les carreteres d’Artà Ma-15 i de la Colònia de Sant Pere Ma-3322, al 

costat del quarter de la Guàrdia Civil 

3. DESCRIPCIÓ DE L’ELEMENT 

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS) 

TIPOLOGIA I DESCRIPCIÓ PER ELEMENTS 

- BASE: De secció quadrada amb un pedestal de quatre costats damunt amb l'escut de Manacor i un altre al costat 

oposat que representa les armes del llinatge del promotor del monument mossèn Pinya (un pi i dos lleons rampants, un 

a cada costat del tronc) i les dates 1931-1956. Als altres dos costats apareixe la següent inscripció: "Aixeca aquesta 

hermosa creu amb llimosnes de tots els confrontants en aquest camí. El prev. Baltasar Pinya en memoria dels 25 anys 

de celebrar la Missa a Son Sureda y a ses Cabanasses...". 

- FUST: Cilíndric amb acanaladures. 

- CAPITELL O TAMBOR: Pseudo jònic. 

- CREU: Llatina de braços rectes amb terminacions trevolades i decoració de llamps sortint d'entre els braços. 

ICONOGRAFIA 

- CREU: Anvers: Crist crucificat. 

MIDES I MATERIAL 

352 mm x 62 mm x 37 mm (base: 202 mm). Pedra de marès. 
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Ajuntament de Manacor  

CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

ELEMENTS DESTACATS:  

CRONOLOGIA: Segle XX (1956) 

BIBLIOGRAFIA:  

OBSERVACIONS: És probable que el fust i el capitell siguin d’una creu anterior. 

 
 

DENOMINACIÓ Creu de Mossèn Baltasar Pinya CODI EM-006 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

DESCRIPCIÓ Bo 

CAUSA 

DETERIORAMENT 
 

INTERVENCIONS  

 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

NIVELL DE 

PROTECCIÓ 

Derivat de la legislació específica 

USOS PERMESOS Element que no admet cap ús dels regulats a les Normes urbanístiques 

ELEMENTS A 

PRESERVAR 
El conjunt dels elements de la creu 

INTERVENCIONS 

PREFERENTS 
Manteniment 

INTERVENCIONS 

ADMISSIBLES 
Conservació, consolidació, rehabilitació i restauració 

PROTECCIÓ 

ESPECÍFICA 

BIC amb la categoria de monument. Decreto 571/1963, de 14 de marzo sobre protección de los 

escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas similares de 

interès histórico-artístico (BOE 30/03/1963) 

6. ENTORN DE PROTECCIÓ 

DEFINICIÓ Es delimita com a entorn de protecció una franja envoltant la creu amb una amplària de cinc 

metres mesurats a partir de la cara exterior de la base de la creu amb el concret traçat que figura 

en la documentació gràfica adjunta 

REGULACIÓ Les intervencions a realitzar en aquest entorn hauran d'integrar-se amb la creu, especialment pel 

que fa a les textures, colors i materials emprats 
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

EM-006 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB  

 
 



273 

 
 

 

 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

Ajuntament de Manacor  

CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

EM-006 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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Ajuntament de Manacor  

CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

 

1. IDENTIFICACIÓ DE L’ELEMENT 

DENOMINACIÓ Creu de Son Macià CODI EM-007 

CLASSIFICACIÓ Escultura monumental religiosa i heràldica CODI ANTIC CR-91 (1998) 

TIPOLOGIA Creu 

ÚS ACTUAL Ornamental. La creu es situa a un espai lliure públic 

AUTORIA - 

ESTIL O CORRENT Historicisme 

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL 

POBLACIÓ / FINCA Son Macià 

ADREÇA / ACCÉS Carrer des Fangar 

COORDENADES UTM-ETRS89 X: 518522 Y: 4373866 

REFERÈNCIA CADASTRAL 8538900ED1783N0001HF 

CLASSE DE SÒL Sòl urbà 

ENTORN Darrera l'esglèsia, arran del camí d'entrada des de Manacor 

3. DESCRIPCIÓ DE L’ELEMENT 

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS) 

Creu llatina de braços rectes amb terminacions en medallons en forma de cor. A l’anvers es representa la figura de 

Crist i al revers es representa la Mare de Déu. 

Tambor: de secció octogonal sense figures. 

Fust: de secció octogonal. 

La creu es situa sobre una base octogonal de tres esglaons que presenten un folre de pedra. 

ELEMENTS DESTACATS:  

CRONOLOGIA: Segle XX. 

BIBLIOGRAFIA:  

OBSERVACIONS:  
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Ajuntament de Manacor  

CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

 

DENOMINACIÓ Creu de Son Macià CODI EM-007 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

DESCRIPCIÓ Bo, excepte la base de la creu que presenta un cantó romput 

CAUSA 

DETERIORAMENT 
 

INTERVENCIONS  

 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

NIVELL DE 

PROTECCIÓ 

Integral 

USOS PERMESOS Element que no admet cap ús dels regulats a les Normes urbanístiques 

ELEMENTS A 

PRESERVAR 
El conjunt de la creu 

INTERVENCIONS 

PREFERENTS 
Reparar la base de la creu 

INTERVENCIONS 

ADMISSIBLES 
Conservació, consolidació, rehabilitació i restauració 

PROTECCIÓ 

ESPECÍFICA 
 

6. ENTORN DE PROTECCIÓ 

DEFINICIÓ Es delimita com a entorn de protecció de la creu l’espai lliure públic en el qual es localitza 

REGULACIÓ Les intervencions a realitzar en aquest entorn hauran d'integrar-se amb la creu, especialment pel 

que fa a les textures, colors i materials emprats 
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

EM-007 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

EM-007 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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Ajuntament de Manacor  

CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

1. IDENTIFICACIÓ DE L’ELEMENT 

DENOMINACIÓ Capelleta de Sant Ramon CODI EM-008 

CLASSIFICACIÓ Escultura monumental religiosa i heràldica CODI ANTIC C-127 (2012) 

TIPOLOGIA Capelleta 

ÚS ACTUAL Sense ús 

AUTORIA - 

ESTIL O CORRENT Tradicional 

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL 

POBLACIÓ / FINCA Manacor 

ADREÇA / ACCÉS Sant Ramon 7 

COORDENADES UTM-ETRS89 X: 517865 Y: 4380062 

REFERÈNCIA CADASTRAL 7903016ED1870S0001BK, 7903016ED1870S0002GL 

CLASSE DE SÒL Sòl urbà 

ENTORN Dins zona urbana, en un carrer de traçat estret 

3. DESCRIPCIÓ DE L’ELEMENT 

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS) 

Capelleta de forma semiabsidal de petites dimensions, amb marc i porta de fusta, inserida a la façana d'una casa. A 

l'interior d'aquesta capelleta es conserva la imatge de Sant Ramon, vestit amb l'hàbit de dominic. A la mà dreta porta 

un llibre, mentre que l'element iconogràfic de la mà esquerra no és pot identificar a causa del mal estat de 

conservació. El rostre és barbat i presenta tonsura amb l'aureola desplaçada de la seva ubicació original. És feta de 

guix. 

ELEMENTS DESTACATS: Escultura de Sant Ramon i estructura de la capelleta que custodia la imatge. 

CRONOLOGIA: Final segle XIX principis del XX. 

BIBLIOGRAFIA:  

OBSERVACIONS:  
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Ajuntament de Manacor  

CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

DESCRIPCIÓ 
Mitjà. Falta el vidre. La imatge està coberta de pols i presenta desperfectes i descrostats del guix. 

La casa on es situa es troba en estat d’abandó 

CAUSA 

DETERIORAMENT 
Acció climatològica i abandonament 

INTERVENCIONS  

 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

NIVELL DE 

PROTECCIÓ 

Parcial 

USOS PERMESOS Element que no admet cap ús dels regulats a les Normes urbanístiques 

ELEMENTS A 

PRESERVAR 
El conjunt de la capelleta 

INTERVENCIONS 

PREFERENTS 

Restauració de la imatge i col·locació d'un vidre protector per a la capelleta. Soterrament del 

cablejat de la façana 

INTERVENCIONS 

ADMISSIBLES 
Sobre l’element protegit estan permeses les tasques de restauració, conservació i consolidació 

PROTECCIÓ 

ESPECÍFICA 
 

6. ENTORN DE PROTECCIÓ 

DEFINICIÓ  

REGULACIÓ  

 

DENOMINACIÓ Capelleta de Sant Ramon CODI EM-008 
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EM-008 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB    
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

EM-008 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

EM-008 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

 

1. IDENTIFICACIÓ DE L’ELEMENT 

DENOMINACIÓ Capelleta del Sant Crist de la Creu CODI EM-009 

CLASSIFICACIÓ Escultura monumental religiosa i heràldica CODI ANTIC C-149 (1998) 

TIPOLOGIA Capelleta 

ÚS ACTUAL Ornamental 

AUTORIA Josep Tomàs, escultor 

ESTIL O CORRENT Tradicionalista 

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL 

POBLACIÓ / FINCA Manacor 

ADREÇA / ACCÉS Creu 41 

COORDENADES UTM-ETRS89 X: 518059 Y: 4379538 

REFERÈNCIA CADASTRAL 8297039ED1789N0001FQ 

CLASSE DE SÒL Sòl urbà 

ENTORN 
A l’encreuament dels carrers d’en Figuera i de la Creu. Constitueix una de les fites 

urbanes de la barriada de Fartàritx  

3. DESCRIPCIÓ DE L’ELEMENT 

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS) 

Capelleta de forma semiabsidal de dimensions considerables, amb marc i porta de fusta, inserida dins la capelleta feta 

de marès que es troba adossada a la façana d'una casa moderna. A l'interior d'aquesta capelleta es conserva la imatge 

de Sant Crist de la Fe a la creu i en els seus peus i voltants presenta diferents exvots. Com diuen els investigadors 

Carvajal i Gomila (2010) la capella es construí el 18 d'abril de 1882 al carrer Creu just enfront d'en Figuera. Poc 

després (el 3 de maig) se col·locà la imatge del Sant Crist de la Fe, donada per la senyora Francesca "Masseta" i 

atribuïda a l'escultor manacorí Pere-Joan Santandreu. La primera capelleta presentava un arc de mig punt bastant 

rebaixat i obrat en marès, amb una vasa ampla i damunt una mitja lluna menguant. S'organitzà una gran festa amb 

motiu de la seva benedicció i de la qual foren padrins els nins Joan Riera i Llúcia Valls.  

Una vegada inaugurada l'esglèsia del Sagrat Cor, el batle Joan Riera disposà que tant la capelleta com el seu titular 

passassin a ser propietat del nou temple. Des de llavors ençà, els fartaritxols han celebrat anualment i amb gran 

solemnitat la festivitat del Sant Crist de la Fe. Era costum encendre-hi cada vespre un fanal i, en arribar la temporada 

de segar, moltes persones adornaven la capelleta amb rams d'espigues de blat o altres cereals. Pel maig de 1982, cent 

anys després d'haver-se col·locat la primera capelleta, se celebrà una solemne festa en el transcurs de la qual es beneí 

l'actual. Obrada per l'escultor Josep Tomàs en marès de Son Fortesa, reproduïa fidelment l'anterior si bé amb una mida 

més petita. 
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Ajuntament de Manacor  

CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

ELEMENTS DESTACATS: La configuració de la capella. 

CRONOLOGIA: segle XX (22 novembre 1980). 

BIBLIOGRAFIA: CARVAJAL, A.; GOMILA, A. (2010): Així és Fartàritx. Editat per l'Ajuntament de Manacor. 

OBSERVACIONS: la base de la capella presenta les següents inscripcions “3-4-1882”, “SANT CRIST DE LA FE –SENYOR 

AUGMENTAU LA NOSTRA FE” Lc 17-5”, “22-11-1980”. 

 
 

DENOMINACIÓ Capelleta del Sant Crist de la Creu CODI EM-009 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

DESCRIPCIÓ Bo 

CAUSA 

DETERIORAMENT 
Les reformes realitzades a la façana han desvirtuat el perímetre de la capella 

INTERVENCIONS  

 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

NIVELL DE 

PROTECCIÓ 

Parcial 

USOS PERMESOS Element que no admet cap ús dels regulats a les Normes urbanístiques 

ELEMENTS A 

PRESERVAR 
El conjunt de la capelleta 

INTERVENCIONS 

PREFERENTS 
Manteniment. Eliminació del cablejat, instal lacions i fanal que hi ha al costat de la capella 

INTERVENCIONS 

ADMISSIBLES 
Sobre l’element protegit estan permeses les tasques de restauració, conservació i consolidació 

PROTECCIÓ 

ESPECÍFICA 
 

6. ENTORN DE PROTECCIÓ 

DEFINICIÓ  

REGULACIÓ  
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EM-009 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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