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Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0235

GRAU DE PROTECCIÓ:

A

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Torre i elements singulars que previa visita i informe de la
comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

DIRECCIÓ:

POLIGON:
002

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
001

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Enderrocat
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
723-6-2

LONGITUD
476265

LATITUD
4369660

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Arquitectura militar
Rural
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

NIVELL
DESCRIPCIÓ
En el lloc anomenat Cap Enderrocat trobem les restes d’una talaia,
un fortí en el qual es troben tres bateries pesants de costa i una
altra bateria exterior comunicada mitjançant una galeria subterrània .
De la torre només resten tres filades de maons de marès i part del
material amb el qual es va massissar el cos inferior. Segons
González de Chaves, aquesta talaia responia a un model de torres
de senyals amb una única cambra amb volta esfèrica i terrassa
superior; tenia un diàmetre a la base d’uns 6 metres, un poc més de
10 metres d’alçària i un parapet superior de, aproximadament 50 cm.
Pel que fa a la primera bateria, es conserva el parapet a barbeta fet
amb mitjans de marès, i part de la plana amb lloses també de
marès. La resta d’edificacions es trobaven en bon estat fins l’any
1996 en què es varen abandonar i ha estat saquejades
sistemàticament.

OBSERVACIONS
Amb el nom de fortí de Cap Enderrocat s'inclou el que queda de la talaia del segle XVI, les bateries del segle XIX i el fortí Alfonso XIII del
principi del XX. Està declarat BIC, amb categoria de monument, des de l'any 1996 i amb el codi R-I-51 - 0009296 - 00000.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0218

GRAU DE PROTECCIÓ:

A

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Torre i elements singulars que previa visita i informe de la
comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

DIRECCIÓ:

POLIGON:
23

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
279

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Torre des Llobets

Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
724-3-5

LONGITUD
493710

LATITUD
4361555

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Arquitectura militar
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XVI

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Dolent

OBSERVACIONS
Figura a l'IPCE amb el número 122.

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Torre quadrangular de quatre plantes, l’última de les quals era un
terrat. Parament de paredat en verd; voltes de carreus de marès.
Estat actual després de les obres dutes a terme l’any 1999: Primera
planta: desapareguda la volta de canó que cobria la planta baixa, el
terra actual de la primera planta es limita en el replà en forma de L
de l’escala mixta. El sostre antic tamé ha desaparegut. Hi ha quatre
portals: un antic, els altres tres, oberts a les darreres obres. En el
mur de llebeig es conserva una gran finestra amb esplandit. Segona
planta: S’hi ha obert dos portals: un al mur de xaloc i un altre en el
mur de gregal. Damunt d’aquest portal es veuen les restes del fou
un finestró condemnat antigament. Es conserva una finestra antiga i
la volta, a la banda de ponent, de la qual resta l’antic forat de pas en
el terrat.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0229

GRAU DE PROTECCIÓ:

A

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Torre i elements singulars que previa visita i informe de la
comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

DIRECCIÓ:

POLIGON:
27

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
14

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Torre de Guiamarà
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
724-2-6

LONGITUD
489295

LATITUD
4360240

NIVELL

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Arquitectura militar
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XV

Medieval cristià

DESCRIPCIÓ
Torre de planta quadrangular adossada a les casses. Tres altures (la
darrera és actualment el terrat). Parament paredat en verd llevat de
les faixes, en cadena d’angle, i les estructures dels buits, de carreus
de marès; referit a tres dels murs. Coberta: interior, planta baixa,
volta de canó; planta pis, volta d’aresta; exterior, coberta plana. La
comunicació entre plantes es feia per una escala de caragol (planta
baixa-planta pis) i per escala de fusta; planta pis-terrat, s’hi passa
per un forat obert a la volta de la planta pis.

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

OBSERVACIONS
A l'Inventari dels béns de Julià Salvà de 1633 es fa referència a la torre (ARM, V153, f. 269-272v).
Segons Font Obrador (veure bibliografia, volum III, pàg. 329), "en el gran dominio de los Salvà, se erguía como símbolo de reciedumbre la
case vella de Guimerà con su torre cuadrangular construída hacía ya dos centurias".
Figura a l'IPCE amb el número 125.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0213

GRAU DE PROTECCIÓ:

A

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Torre i elements singulars que previa visita i informe de la
comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

DIRECCIÓ:

POLIGON:
27

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
19

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Torre de s'Estalella

Erosió;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
724-3-7

LONGITUD
491665

LATITUD
4356825

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Arquitectura militar
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XVI

Modern

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Talaia costanera situada a la finca S’Estalella. De planta circular i
volum troncocònic, atalussada fins a mitja altura. Porta d’accés
rectangular ubicada a mitja altura. Terrassa amb parapet llis,
mènsules i un matacà. Paredat en verd llevat de l’estructura del buit
i del parapet; referit només el parament d’una part del cos superior.
Estructura horitzontal: bigues de fusta; coberta plana. Altura, 9’2 m.;
diàmetre part superior, 6’65 m.; diàmetre base, 7’64 m.

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

OBSERVACIONS
Segons la Gran Enciclopèdia de Mallorca, aquesta talaia fou construïda el 1577.
Figura a l'IPCE amb el número 117.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0230

GRAU DE PROTECCIÓ:

A

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Torre i elements singulars que previa visita i informe de la
comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

DIRECCIÓ:

POLIGON:
27

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
11

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Torre de Vallgornera Vell
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
724-2-6

LONGITUD
488930

LATITUD
4359040

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Arquitectura militar
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XVII

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Torre de defensa circular adossada a les cases de dues plantes i
terrat; parament paredat en verd amb restes de referit d’argamassa.
Planta baixa: No s’hi ha pogut accedir. No obstant això, s’ha
documentat (informació oral) que es coberta amb una volta esfèrica
peraltada semblant a la de la planta pis. A la volta hi ha un forat que
comunica ambdues plantes. Pel que fa al portal, es creu que és a la
banda de ponent. Planta pis: l’accés es fa des del terrat de les
dependències que envolten la torre. A l’obertura del portal, que fa 1m
de gruix, hi ha una escala d’obra, amb set esglaons, que permet
salvar el desnivell entre el terrat de les dependències i el terra actual
de la planta pis de la torre, més alt. La cambra és coberta de volta
esfèrica peraltada feta de paredat en verd. El terra actual és a un
nivell una mica més alt que l’antic.

OBSERVACIONS
Font Obrador (veure bibliografia, volum IV, pàg. 327) afirma que "nos interesa dar a conocer la finca donde, desde mediados del siglo XVII,
muestra su airosa torre circular que ha definido con más precisión el núcleo matrix de aquella, pasándose a denominar Vallgornera Vell". A un
inventari de la possessió de 1697 que esmenta el mateix autor i que es recull a ARM, Prot. S-1363, es cita la torre.
Figura a l'IPCE amb el número 136.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0231

GRAU DE PROTECCIÓ:

A

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Torre i elements singulars que previa visita i informe de la
comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

DIRECCIÓ:

POLIGON:
28

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
31

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Torre de la possessió de Cala Pi
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
724-1-6

LONGITUD
486740

LATITUD
4359040

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Arquitectura militar
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XVII

Modern

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Torre de planta circular de dues plantes i terrat situada a l’angle oest
de les cases. Parament paredat en verd amb restes de referit
d’argamassa, llevat de l’esructura de l’únic buit visile: una finestra
amb llinda, rebranques i llindar, de maons de marès; també dos
finestrons esbocats, un a la planta baixa i l’altra a la planta pis.
Coberta de volta esfèrica a l’interior i plana l’exterior. S’hi accedeix a
l’interior tant des de la planta baixa com des de la planta pis i en el
terrat, per una obertura a la volta a la qual s’hi arriba per una escala
de mà. L’accés original entre plantes es realitzava també per una
obertura a la volta.

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

OBSERVACIONS
La cronologia ha estat establerta tenint en compte tant la primera data que coneixem de la possessió, això és la dels Estims de 1685, com la
tipologia compartida per altres torres de la mateixa època, la construcció de les quals fou fruit d'un moment de perill similar al que va tenir lloc
en el segle anterior.
Figura a l'IPCE amb el número 138.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0225

GRAU DE PROTECCIÓ:

A

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Torre i elements singulars que previa visita i informe de la
comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

DIRECCIÓ:

POLIGON:
28

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
7

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Torre de Vallgornera Nou
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
724-2-6

LONGITUD
488320

LATITUD
4359365

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Arquitectura militar
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XVII

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Torre de defensa de planta circular. Té planta baixa, planta pis i
terrat. És construïda amb paredat en verd i està referida amb morter
antic. Planta baixa: s’ha documentat que és coberta amb una volta
esfèrica peraltada semblant a la de la planta pis. A la volta hi ha un
forat que comunica ambdues plantes. Pel que fa al portal, es creu
que és a la banda de ponent. Planta pis: l’accés es fa des del terrat
de les dependències que envolten la torre. S’hi entra per un portal
modern que mira cap a migjorn. La cambra és coberta de volta
esfèrica peraltada feta de paredat en verd. El terra actual és a un
nivell una mica més alt que l’antic. La part baixa de la cambra està
ocupada per tres espais descoberts delimitats per paret prima
moderna. Terrat: no s’hi ha pogut accedir.

OBSERVACIONS
28 de febrer de 1697. Inventari de béns de l'heretat de Jaume Clar, amb referència a la torre. ARM S1363 (Protocols).
Segons Font Obrador (veure bibliografia, volum IV, pàg. 327), aquesta torre data de mitjan segle XVII. Figura a l'IPCE amb el número 137.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0217

GRAU DE PROTECCIÓ:

A

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Torre i elements singulars que previa visita i informe de la
comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

DIRECCIÓ:

POLIGON:
30

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
2

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Torre de Capocorb Nou

Erosió;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
724-1-6

LONGITUD
485070

LATITUD
4359260

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Arquitectura militar
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XVII

Modern

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Torre de defensa de planta quadrangular integrada a l’estructura
d’unes cases de possessió amb elements defensius i situada a la
seva banda oriental. Té quatre plantes, la darrera de les quals és el
resultat de haver cobert el terrat amb teulada de dues vessants.
Parament paredat en sec amb referit d’argamassa llevat de les
cadenes d’angle i de l’horitzontal, i les ectructures dels buits. A la
façana principal, quatre finestres, una damunt l’altra, senyalen
l’existència de les quatre plantes; a la planta baixa, un finestró
esbocat, probablement l’únic original, la resta, finestres planes, la
darrera d’elles situada en el lloc on es trobava ubicat el matacà del
qual resten les dues mènsules que el suportaven.

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

OBSERVACIONS
Figura a l'IPCE amb el número 121, sense especificar si es tracta de Capocorb Nou o Vell.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0232

GRAU DE PROTECCIÓ:

A

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Torre i elements singulars que previa visita i informe de la
comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

DIRECCIÓ:

POLIGON:
30

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
2

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Torre de la possessió des Cap Blanc
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
723-8-6

LONGITUD
483590

LATITUD
4395185

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Arquitectura militar
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XVI

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

OBSERVACIONS
Figura a l'IPCE amb el número 120.

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Torre de gregal. És de planta circular, fa uns 5m de diàmetre i té
planta baixa, planta pis i terrat. Bastida amb paredat en verd de
pedra viva. Se li ha adossat la terrassa de la façana principal de
l’habitatge, una escala de dos trams a escaire feta d’obra i el coll
d’una cisterna. A la façana es conserven restes de l’arrebossat antic
i de la pintura groga que esmenta l’Arsiduc Lluís Salvador d’Austria.
Planta baixa. El portal és obert a mestral-ponent. La cambra, de
planta circular, és coberta amb volta esfèrica peraltada. Planta pis.
La cambra, de planta circular, és coberta de volta esfèrica peraltada,
té una finestra amb l’ampit motllural i un buit al mur de xaloc que pot
ser d’un armariet de paret o d’un finestró condemnat. Terrat. S’hi
entra per un fotat obert a l’ampit. Al costat del forat, hi ha una
gàrgola antiga.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0212

GRAU DE PROTECCIÓ:

A

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Talaia i elements singulars que previa visita i informe de la
comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

DIRECCIÓ:

POLIGON:
31

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Talaia des Cap Blanc

Erosió;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
723-8-7

LONGITUD
481960

LATITUD
4357275

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Arquitectura militar
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XVI

Modern

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Torre de senyals de planta circular cilíndrica a la meitat superior i
troncocònica a l’inferior. Parament de carreus de marès en el cos
inferior i paredat en verd amb referit d’argamassa en el superior
llevat de l’estructura de la porta d’accés. El primer cos es troba
massissat. S’hi accedeix per una porta amb llinda d’una sola peça i
rebranques per la qual, per un passadís s’arriba a una cambra
circular amb coberta de volta esfèrica, dos aramariets de paret de
diferent tamany i el buit per l’accés en el terrat, un forat amb dos
trams d’escala de mà metàl·lica. En el terrat, parapet llis, esbucat en
el llloc on es trobava el matacà que protegia l’accés, del qual en
resta una mènsula. En el cos superior, gàrgola ordinària.

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS
Segura Salado (veure bibliografia, pàg. 39) afirma que el 1575 vistà Mallorca Dn. Joan d'Àustria per tractar de l'edificació d'aquesta torre i que
el 6 de juny de 1579 prengué la subhasta de les obres el picapedrer que les havia de dur a terme.
Segons la Gran Enciclopèdia de Mallorca, aquesta talaia fou construïda el 1587.
La talaia es troba en terreny propietat del Ministeri de Defensa.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0224

GRAU DE PROTECCIÓ:

A

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Torre i elements singulars que previa visita i informe de la
comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

DIRECCIÓ:

POLIGON:
32

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
7

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Torre de s'Àguila Vella
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
723-8-5

LONGITUD
483310

LATITUD
4362835

NIVELL

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Arquitectura militar
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XV

Medieval cristià

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

OBSERVACIONS
Figura a l'IPCE amb el número 126.

DESCRIPCIÓ
Torre de defensa de planta quadrangular de tres altures, dues
plantes i terrat amb parapet llis acabat en motllura en gola. Coberta
plana a l’exterior i de volta de canó a l’interior. Parament paredat
antic; de marès, les estructures dels buits i faixes, en cadena
d’angle. Accés des de la clastra per un portal amb llinda, rebranques
i llindar, a la llinda del qual observam una incisió triangular que fa en
el portal semblant a un arc conopial. S’arriba en el terrat per una
escala de caragol que surt de la primera planta; en el terrat trobam
una espadanya simple sense campana, i un torricó exagonal amb
teulada de sis aiguavessos i una creu en el capcim.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0233

GRAU DE PROTECCIÓ:

A

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Torre i elements singulars que previa visita i informe de la
comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

DIRECCIÓ:

POLIGON:
35

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
11

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Torre de Sa Llapasseta
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
723-8-4

LONGITUD
481730

LATITUD
4363925

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Arquitectura militar
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XVII

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Torre de defensa de planta circular parcialment adossada a les
cases. Té dues plantes i un terrat. Parament paredat antic amb
restes de referit. Dos buits ubicats de forma irregular: una finestra
amb ampit i llinda de soca, un finestró esbocat i una espitllera.
Coberta de falsa cúpula a les dues plantes, i plana la coberta
exterior. Accés des del rebost de la vivenda a la planta baixa de la
torre per un portal plà que dóna pas a un passadís de paladar plà
tallada en el mur de la torre; a l’interior, armariet de paret; parament
parcialment emblanquinat. L’accés des de la planta baixa a la planta
pis es realitzava per un forat obert a la coberta: actualment no és
practicable i s’hi accedeix des de les cases. Adossats en el
parament, travessers de fusta que serveixen d’escala per accedir, a
travers d’un forat practicat a la falsa cúpula, en el terrat. Parapet
amb espitllera i troneres.

OBSERVACIONS
Pel que fa als criteris de datació, s'han tingut en compte tant la cronologia de la possessió, la qual apareix en els estims de 1685, i la
integració de la torre en el conjunt de les cases com una inscripció que apareix dins una cartel·la en el parament de la torre que diu 1610.
Per altra banda, a la Història de Llucmajor de Bartomeu Font Obrador es diu que "A los 79 años después de haberse segregado la Llapasseta
de la finca matriz de la Llapassa, su tercer propietario Bernardo Salvà levantó la torre y casa a mediados del siglo XVII"

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0216

GRAU DE PROTECCIÓ:

A

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Torre i elements singulars que previa visita i informe de la
comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

DIRECCIÓ:

POLIGON:
40

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
3

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Torre Sa Torre
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
723-8-4

LONGITUD
482835

LATITUD
4365550

NIVELL

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Arquitectura militar
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XIV

Medieval cristià

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

DESCRIPCIÓ
Antic casal gòtic fortificat. A la Baixa Edat Mitjana i als segles XVII,
fou el nucli defensiu d’habitatge i d’explotació de la propietat agrícola
ramadera homònima. Ha estat ampliat i remodelat en diferents
ocasions. La torre és de planta rectangular i està orientada a xaloc.
Té planta baixa, planta noble i terrat. Planta baixa: dividida en tres
espais: en el centre, el pas del portal forà amb l’empedrat antic de
pedra viva i la mateixa amplada de la llum del gran arc que
comunica amb la clastra; a gregal i llebeig, dues dependències
delimitades pel buc de la torre i per l’empedrat del pas del portal forà.
Fins el segle XIX, en què es construí el nou oratori de la possessió,
la planta baixa de la torre es feia servir com a capella. Planta noble:
és ocupada per la sala de la casa dels senyors, una peça de grans
dimensions coberta amb volta de canó. El terrat és transitable amb
ampit que suporta els grans merlets del capcim de la torre. Manca la
descripció de la clastra i dels altres cossos que, a més de la torre-

OBSERVACIONS
Font Obrador, a la seva Història de Llucmajor (veure bibliografia, volum III, pàg. 10), ens diu que el conjunt de la torre i de la casa dels
senyors fou projectat pels primers Villalonga en el segle XIV.
Figura a l'IPCE amb el número 128.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0227

GRAU DE PROTECCIÓ:

A

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Torre i elements singulars que previa visita i informe de la
comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

DIRECCIÓ:

POLIGON:
41

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
2

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Torre de Son Delabau
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
723-8-1

LONGITUD
483975

LATITUD
4370975

NIVELL

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Arquitectura militar
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XV

Medieval cristià

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

DESCRIPCIÓ
Torre de defensa quadrangular de dues altures, probablement
rebaixada en la seva altària, amb escarpa en el cos inferior; entre
els dos cossos, línia d’imposta de mig bocell. Només n’és visible
totalment una de les façanes (la façana est). El parament és paredat
comú llevat d’alguns elements com ara les faixes, el coronament del
terrat, la rafa visible des de l’interior de la paissa i quatre ampits
motllurats en escòcia que es troben al bell mig del parapet. Coberta
plana a l’exterior (a l’interior no s’hi ha pogut accedir). Accés des de
la païssa per una porta oberta en el mur de la torre; dos finestrons
oberts a les façanes sud i nord sense estructura. Escala de caragol
de pedra (parcialment condemnada que comunica la planta baixa
amb el primer pis i el terrat. Xemeneia i canal de test (façana est)
amb permòdols.

OBSERVACIONS
"Sr. Gregori Villalonga stimaren possessio de la torra den delabau per quatre milia y sis cents". ARM, AH 1042/2, f. 148 (Estims 1578).
Figura a l'IPCE amb el número 131.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0221

GRAU DE PROTECCIÓ:

A

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Torre i elements singulars que previa visita i informe de la
comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

DIRECCIÓ:

POLIGON:
42

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
558

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Torre de Son Noguera

Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
724-2-1

LONGITUD
487910

LATITUD
4370500

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Arquitectura militar
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XVI

Modern

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Torre de defensa situada a les cases de la possessió de Son
Noguera. De planta quadrangular, fa uns 4’5m. d’amplària. Té quatre
plantes: les tres primeres són de l’edifici defensiu mentre que la
quarta és un terrat modern amb parapet i barana de marès.
Parament paredat en verd, referit i enlluït amb les faixes simulades
de ciment; estructures dels buits i faixes, de carreus de marès.

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular
Planta baixa: coberta planai embigat de fusta modern. La cambra

OBSERVACIONS
Al final del segle XVII, els Noguera van vendre la possessió de Son Noguera als agustins, els quals l'engrandiren i li donaren la seva actual
fesomia. Malgrat això, és molt probable que la torre formés part de les cases originals, de les quals la primera data de la qual disposam és la
dels estims de 1578, tant per la seva tipologia com per les necessitats defensives dels segles anteriors. Figura a l'IPCE amb el número 132.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0215

GRAU DE PROTECCIÓ:

A

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Torre i elements singulars que previa visita i informe de la
comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

DIRECCIÓ:

POLIGON:
43

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
568

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Torre de Son Taixaquet d'es Llobets

Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
724-1-3

LONGITUD
48750

LATITUD
4367400

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Arquitectura militar
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XVI

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Casa de possessió fortificada, amb clastra interior disposada en U.
La casa principal té tres plantes; la coberta és d’una vessant amb
teula àrab; el parament paredat en verd, referit d’argamassa i amb el
sòcol i el pedrís de la façana principal enlluïts de ciment; les faixes,
en cadena d’angle, i les estructures dels buits són de marès. Façana
principal: portal romà amb llindar; esplandit que dóna pas en el portal
d’arc escarser de l’interior de la clastra. A ambdós costats del portal
exterior, finestres planes amb llinda, rebranques i ampit motllurat.
Damunt el portal forà, porta balconera amb balcó de barana de ferro
i peanya plana, flanquejat per dues finestres planes idèntiques a les
inferiors. En el tercer cos, tres finestrons amb llinda, rebranques
d’una peça i llindar.

OBSERVACIONS
Resulta gairebé impossible reconèixer el caràcter defensiu d'aquesta possessió.
Figura a l'IPCE amb el número 134.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0219

GRAU DE PROTECCIÓ:

A

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Torre i elements singulars que previa visita i informe de la
comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

DIRECCIÓ:

POLIGON:
50

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
7

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Torre de Garonda

Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
724-2-5

LONGITUD
489880

LATITUD
4362190

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Arquitectura militar
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XVI

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

OBSERVACIONS
Figura a l'IPCE amb el número 123.

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Torre de defensa situada a les cases de la possessió de Garonda.
És de planta rectangular. Actualment té tres plantes: les dues
primeres corresponen a l’antic edifici defensiu; la tercera, és un
terrat modern. Planta baixa: té una cambra amb un finestró al mur
de llebeig, i sostre antic revestit, recentment, amb un cel ras. Antiga
segona planta: desapareguda fa poc en esbucar-se parcialment, fou
reconvertida en el terrat que, actualment, cobreix la torre i el cos
adossat que té a gregal. Al terrat actual s’hi accedeix per una escala
moderna que comença al segon pis de la casa dels amos i acaba a
la caseta de sortida que hi ha al terrat. El rellotge de sol instal·lat al
cantó de migjorn és el que, al mateix lloc, hi ha al terrat actual.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0220

GRAU DE PROTECCIÓ:

A

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Torre i elements singulars que previa visita i informe de la
comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

DIRECCIÓ:

POLIGON:
50

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
9

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Torre de Ses Arnaldes

Erosió;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
724-2-4

LONGITUD
489560

LATITUD
4363500

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Arquitectura militar
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XVI

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Torre de defensa de planta quadrangular adosada a les casses; té
tres plantes i coberta de dues vessants. El parament és paredat en
verd llevat de les faixes, de carreus de marès en cadena d’angle i
de les estructures dels buits, també de marès. Referit d’argamassa i
de ciment a algunes bandes per tal de tapar cruis. Planta baixa: s’hi
accedeix des de la casa dels amos per un portal que comunica amb
l’única cambra que es troba en aquesta planta. Aquesta habitació,
avui utilitzada com a dormitori té la coberta de volta d’ansa-paner i
un finestró esbocat obert a l’altura de l’arrencament de la volta.
Primera planta: s’hi accedeix des de la casa dels amos. A l’interior,
hi ha una cambra emprada com a dormitori; una finestra amb arc de
mig punt. Segona planta: la seva altura és inferior a les de les altres
plantes.

OBSERVACIONS
14 de març de 1558. Inventari dels béns i heretats de l'honor Antoni Catany de la possessió de les Arnaules fet a favor del seu fill Antoni. Fa
referència a la torre. ARM, M 921 (Protocols) Not. Nicolau Mataró.
Figura a l'IPCE amb el número 129.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0226

GRAU DE PROTECCIÓ:

A

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Torre i elements singulars que previa visita i informe de la
comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

DIRECCIÓ:

POLIGON:
50

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
3

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Torre de Son Servereta
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
724-2-5

LONGITUD
489000

LATITUD
4362170

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Arquitectura militar
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XVII

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

OBSERVACIONS
Figura a l'IPCE amb el número 118.

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Torre de defensa de planta circular, fa uns 5m de diàmetre i té
planta baixa, planta pis i terrat. Bastida amb paredat en verd de
pedra viva. Planta baixa: l’accés es fa des de la planta baixa de
l’habitatge. El portal és modern. La cambra, de planta circular, és
baixa i està coberta de forjat pla amb llenyam vell d’ullastre. Pel que
fa al portal antic, si en tenia, podria estar a tramuntana, condemnat
pel mur de llevant de l’habitatge i just davall del portal antic de la
primera planta de la torre. Primera planta: s’hi accedeix des del
primer pis de l’habitatge. El portal és modern. La cambra circular té
una alçada actual d’uns 3’50m. i és coberta de sostre modern amb
embigat de fusta. L’escala que comunica la primera planta planta
amb el terrat pot ser posterior a la construcció de la torre. El terrat
fet recentment en treure la teulada que cobria la torre.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0223

GRAU DE PROTECCIÓ:

A

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Torre i elements singulars que previa visita i informe de la
comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

DIRECCIÓ:

POLIGON:
52

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
26

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Torre de Gomereta
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
724-1-5

LONGITUD
485665

LATITUD
4362660

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Arquitectura militar
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XVII

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

OBSERVACIONS
Figura a l'IPCE amb el número 124.

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Torre de defensa situada a les cases de la possessió de Gomereta.
Aquestes cases configuren una carrera tancada. De la torre són
visibles, des de l’exterior, les façanes SW i SE, mentre que les
altres dues són tapades, parcialment, pel cos més antic de
l’habitatge de la possessió. És de planta quadrada, fa uns 5m de
costat, té tres plantes i està coberta per una teulada de dos
aiguavessos. Està obrada amb paredat en verd de pedra viva tret
dels angles i les obertures que són de marès. Planta baixa: la seva
cambra s’empra com a dormitori i és coberta amb volta de canó.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0222

GRAU DE PROTECCIÓ:

A

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Torre i elements singulars que previa visita i informe de la
comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

DIRECCIÓ:

POLIGON:
52

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
40

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Torre de Son Mutiliardo
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
724-1-4

LONGITUD
485385

LATITUD
4363735

NIVELL

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Arquitectura militar
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XV

Medieval cristià

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

DESCRIPCIÓ
Torre de planta quadrangular de tres altures. Parament paredat en
verd llevat de les faixes, en cadena d’angle, i les estructures dels
buits. Coberta de volta de canó a l’interior i plana a l’exterior. Terrat
amb mènsules que suportaven el parapet, ara inexistent; caseta de
sortida. L’accés es realitza des de les cases, a la planta baixa, per
una porta amb arc de mig punt, sense dovelles (l’arc retallat a una
peça de marès); a la primera planta, la porta d’accés, moderna, és
també d’arc de mig punt. Trobam buits només a dues de les façanes
que corresponen a la façana posterior de la vivenda principal; a una
d’elles, finestra plana (que probablement no sigui original) damunt la
qual hi ha una sagetera; a l’altra, finestró esbocat i, en el mateix eix
vertical, finestró amb arc de mig punt obert a una peça rectangular
de marès.

OBSERVACIONS
Malgrat la primera documentació sobre aquestes cases sigui del segle XVII, les característiques constructives de la torre són més pròpies del
segle XV. Figura a l'IPCE amb el número 135.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0228

GRAU DE PROTECCIÓ:

A

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Torre i elements singulars que previa visita i informe de la
comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

DIRECCIÓ:

POLIGON:
52

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
5

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Torre de Son Serra

Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
724-2-4

LONGITUD
487750

LATITUD
4364625

NIVELL

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Arquitectura militar
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XV

Medieval cristià

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

DESCRIPCIÓ
Torre de planta rectangular de dues plantes adossada a les cases.
Escarpa a la base fins un terç de la seva altària visible a tres dels
seus murs (el que fa de paret mitgera no s’ha pogut veure). Teulada
de dues vessants amb teula àrab. A la façana principal, porta d’arc
plà tallada a l’escarpa; finestra am arc de mig punt, condemnada, de
la qual n’es visible tota l’estructura, finestró i espadanya sense
campana. A la façana lateral, finestra plana oberta a part d’un
finestral condemnat del qual en són visibles llinda i rebranques;
finestró esbocat a la part inferior. A la façana posterior, finestra amb
llinda, rebranques i sense ampit; xemeneia amb permòdol inferior.
Parament paredat en verd llevat de les faixes, les estructures dels
buits, els buits condemnats i part dels murs.

OBSERVACIONS
"Possessió Son Serra de micer Joseph Bassa dos milia siscentas sexanta lliuras". ARM, D 1254, f. 789 (Estims 1685).
Figura a l'IPCE amb el número 133.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0214

GRAU DE PROTECCIÓ:

A

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Torre i elements singulars que previa visita i informe de la
comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

DIRECCIÓ:

POLIGON:

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

Segons Segura Salado (veure bibliografia, pàg. 36), el
portal exterior va ser restaurat juntament amb el corredor

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Torre de Cala Pi

Erosió;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
724-1-7

LONGITUD
485955

LATITUD
4357155

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Arquitectura militar
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XVII

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Torre de planta circular cilíndrica a la meitat superior i troncocònica a
l’inferior. L’alçària és de 10’20 m. El parament és paredat en verd
llevat de les faixes i el buit. Tot el primer cos de l’edifici es
compacte. S’accedeix a l’interior per un portal amb un arc de mig
punt de dovelles fines que dóna pas a un passadís de paladar pla
obert al gruix dels murs que acaba en un altre portal d’arc rodó de
factura més grollera que dóna pas a la cambra. Aquesta és circular i
amb volta de mitja taronja; a l’interior, dos armaris de paret, el més
gran en mal estat; una foganya davant el portal d’entrada amb un
fumeral obert al gruix de la paret; i a la dreta, el portal de l’escala del
terrat en el qual s’hi arribava per una escala de corda o de gat. Puja
a manera de xemeneia uns tres metres per arribar a tres graons
laterals, a la dreta, que donen en el terrat. La terrassa és circular i hi
trobem una gàrgola i el forat de la xemeneia.

OBSERVACIONS
Segons Segura Salado (veure bibliografia, pàg. 33), l'any 1659 es va començar la construcció de la torre.
Weyler Laviña (veure bibliografia, pàg. 254) diu que fou construïda l'any 1457, que es va reedificar el 1595 i, per segona vegada, el 1622.
Figura a l'IPCE amb el número 116.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0234

GRAU DE PROTECCIÓ:

A

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Torre i elements singulars que previa visita i informe de la
comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

DIRECCIÓ:

POLIGON:
45

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
283

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Torre de Son Albertí
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
724-2-5

LONGITUD
488165

LATITUD
4361960

NIVELL

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Arquitectura militar
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XV

Medieval cristià

DESCRIPCIÓ
Casal fortificat de planta rectangular de dues altures amb coberta
d’una vessant amb teula àrab, paret de mitjans de marès a les
façanes anterior i posterior (llevat de la part superior d’aquesta
façana) i fins a mitja altura a les façanes laterals, la resta, paredada
en verd. Façana principal: portal forà de dovella fina i arc de mig
punt a l’exterior i rebaixat a l’interior; a la planta pis dues finestres
planes amb ampit llis i festejador interior. Façana posterior:
finestrons amb arc de mig punt a la planta pis i canal de test amb
permòdols, arc interior del pas d’entrada d’ansa paner amb línia
d’imposta motllurada. A l’interior, escala d’accés a la planta pis i des
d’aquesta, escala de caragol que arriba fins a la teulada.

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS
La fita documental més antiga sobre aquesta construcció és el contracte de lloguer de la torre per part de Tomassa, vídua de Pere Albertí,
donzell, amb data de 1478 (ARM, AH, 196, 72 v; citat a la Història de Llucmajor de Font Obrador, veure bibliografia, volum II, pàg. 127).
Tanmateix, les semblances tipològiques amb altres construccions com ara Sa Torre ens fan pensar que aquest casal fortificat pugui ser del
segle XIV. Figura a l'IPCE amb el número 130.

