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RESUM 

L’arquitectura militar desenvolupada durant el període d’entreguerres, que a Espanya va tenir el seu 
punt àlgid durant la guerra civil i els any posteriors al conflicte, és un dels aspectes menys estudiats i 
coneguts de la nostra història més propera.
Com a principal objectiu el projecte vol donar a conèixer les construccions encara existents d’aquest 
període centrant-nos a la franja  litoral de Mallorca per analitzar-les dins un context tècnic històric i 
renovar el interès i la consciència que avui en dia pesa sobre aquest patrimoni cultural.
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1. INTRODUCCIÓ

Podríem dir que de nius metralladors i torres d’enfilació no n’hi cap d’igual, i davant d’aquesta gran 
diversitat, aquest treball pretén fer una catalogació el més acurada possible amb els recursos dels que 
disposem i l’entusiasme  d’evidenciar “aquesta gran riquesa constructiva”, cultural i patrimonial. 
 
L’àmbit d’actuació principalment són les badies de Pollença i Alcúdia, Zona Est  i Sud, que és on per les 
característiques morfològiques del litoral l’Illa era més propensa a desembarcaments.

L’acabament de la Guerra Civil i l’evolució de la II Guerra Mundial fa pensar en  una possible invasió de 
Mallorca per part d’alguna potència estrangera com a punt estratègic i fa intensificar els preparatius per 
construir una línea fortificada al llarg del litoral.

La investigació prèvia per dur a terme aquest projecte ha tingut tres fases diferenciades: una primera de 
recollida de dades generals i realització del inventari; seguidament visita i treball de camp a cada niu 
metrallador i torre d’enfilació localitzada, i finalment una fase de síntesi amb totes les dades 
recopilades.

Es seguiren les prescripcions de la Llei del Patrimoni Històric de les Illes Balears, quan al títol 
preliminar, article 1.2, s’afirma que el patrimoni històric s’integra de tots els béns i valors de la cultura, 
en qualsevol de les seves manifestacions, que revelen un interès històric, artístic, arquitectònic, 
arqueològic, històric industrial, paleontològic, etnològic, antropològic, bibliogràfic, documental, social, 
científic i tècnic per a les Illes Balears.
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Article extret del diari de Mallorca el dia 12 Octubre 2010.

La notícia ens explica que els tècnics de Patrimoni Històric del Consell Insular de Mallorca han obert 22 
expedients en contra per la mala redacció dels catàlegs patrimonials dels municipis.

“Patrimonio del Consell ha informado en contra de 22 expedientes municipales en esta legislatura.

Únicamente cuatro municipios de la isla, Artà, sa Pobla, Alcúdia y Calvià, han cumplido hasta la fecha 
con la obligación de adaptar el catálogo de bienes patrimoniales al Plan Territorial de Mallorca, un 
requisito indispensable para actualizar definitivamente los planeamientos urbanísticos municipales a las 
prerrogativas contempladas en la normativa insular.

Desde la entrada en vigor del Plan Territorial, sólo cuatro ayuntamientos han completado la tramitación 
que marca la normativa urbanística insular en relación a los bienes patrimoniales protegidos existentes 
en los municipios. Los catálogos de patrimonio incluyen los bienes muebles e inmuebles susceptibles 
de ser protegidos por su interés histórico y arquitectónico y que están sujetos  a restricciones 
urbanísticas.
Durante esta legislatura, el Consell de Mallorca ha revisado un total de 22 catálogos de patrimonio 
enviados por otros tantos ayuntamientos de la isla, aunque todos han sido devueltos a las instituciones 
locales por la existencia de deficiencias en el proceso de adaptación al PTM.

Errores en la tramitación,

En este sentido, el director insular de Patrimonio del Consell, Biel Cerdà, explica que la institución 
insular "marca las pautas" de cómo deben actualizarse los catálogos patrimoniales, aunque en la 
mayoría de casos los ayuntamientos remiten al Consell unos expedientes llenos de errores que impiden 
su aprobación definitiva. "Si se deniega la adaptación, los ayuntamientos tienen que empezar  de cero”, 
apunta Cerdà. 

Las cifras indican el escaso interés de la mayoría de ayuntamientos en plasmar sobre sus 
planeamientos urbanísticos el grado de protección del que deben gozar los bienes patrimoniales. "El 
Plan Territorial explica cómo deben realizarse las fichas relativas a cada bien patrimonial, pero en 
muchos casos los técnicos municipales ni se lo han mirado", explica el director insular de Patrimonio.

En otros casos, los ayuntamientos envían al Consell catálogos de patrimonio incompletos a los que la 
institución insular no puede dar el vistobueno. "Respecto al patrimonio arqueológico, muchos 
consistorios copian las cartas arqueológicas ya existentes sin aportar más detalles ni tener en cuenta la 
delimitación del entorno de protección que debe tener todo monumento de este tipo”, explica.

En este sentido, desde el departamento insular encargado de informar sobre los respectivos catálogos 
patrimoniales apuntan que "todavía existe la mentalidad de que un elemento protegido es una especie 
de desgracia en la que no se puede hacer nada desde el punto de vista urbanístico".
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Fig. 1. La ciutat romana d'Alcúdia, un dels municipis amb el catàleg patrimonial adaptat.      



2. ADEQUACIÓ DEL CATÀLEG PATRIMONIAL SEGONS EL PTM

El Pla Territorial de Mallorca, redactat pel Govern Balear entrà en vigor l’1 de gener de l’ any 2005, 
exigint a cada municipi la adequació a les seves directrius. 
D'una banda, unes pautes que necessàriament han de complir els planejaments municipals, a fi de 
garantir que es protegeixi i es controli adequadament el patrimoni.
La regulació de la transformació i el creixement urbanístic de les poblacions està controlada per 
l’administració qui és doncs l’encarregada de protegir el patrimoni davant de possibles agressions que 
aquests puguin implicar.
D'altra banda, la protecció i la promoció mitjançant la confecció d’eines per l’ unificació de criteris 
mitjançant la revisió dels conjunts històrics existents, creació d’altres de nous, i proposició d'unes rutes 
culturals i paisatgístiques.
Explicarem la metodologia que recomana el PTM per l’elaboració i tramitació d’un catàleg patrimonial 
per tal de ser aprovat  pel Consell de Mallorca.

Els Nius de Metrallador i les Torres d’ Enfilació presents al litoral Mallorquí presenten un estat de 
conservació lamentable i no tenen un marc legal clar. Estan en zona marítima el que vol dir que 
depenen de la Demarcació de Costes de les Balears pertanyent al MARM, el Ministeri de Medi Ambient 
i no es fàcil arribar a un acord que englobi l’administració local, Autonòmica i l’Estat per tal de fer algun 
tipus d’actuació per petita que sigui.

En definitiva la part més important del nostre projecte és la classificació i catalogació d’uns elements 
arquitectònics molt singulars que formen part d’un conjunt històric que es pot revalorar per formar part 
del patrimoni de les Illes i sensibilitzar la societat per rescatar un capítol important de l’historia de les 
Balears durant el final de la Guerra Civil i la segona guerra mundial i donar-la a conèixer al públic a
part de potenciar el sector terciari i contribuir a la creació d’activitats que fomentin i  diversifiquin 
l’ocupació. 

2.1. CRITERIS PER ELABORARACIÓ DELS CATÀLEGS SEGONS PTM

Els catàlegs municipals són el principal instrument de protecció del patrimoni cultural el PTM ofereix 
propostes a fi de traçar unes directrius que assegurin l'elaboració dels catàlegs com a instruments de 
protecció més eficaços. Aquestes propostes marquen els continguts mínims d'aquests instruments, mai 
els màxims, amb l'objectiu de garantir una certa unitat de criteris quant a graus de protecció i 
nomenclatura bàsica. que faciliti als usuaris habituals l’us d’aquests instruments.
La materialització formal d'aquestes eines corresponen als equips redactors dels catàlegs, que els 
donaran la forma i els continguts definitius, i que els podran ampliar, si ho consideren necessari. 

2.1.1. DEFINICIÓ DE TIPUS
Es proposa una classificació d’elements patrimonials susceptibles de ser inclosos en els catàlegs, 
organitzats en diferents tipus, tenint present tant el contingut de la llei com les diferents tipologies. La 
major part d'aquests tipus han estat objecte d'estudi tant d'investigadors particulars com d'organismes 
oficials, de manera que en molts de casos els catàlegs no han de fer sinó reunir en un sol instrument 
tots aquells elements ja estudiats i potser protegits. Es  podran incorporar altres tipus prèviament 
definits i justificats quan es consideri necessari. No obstant això, els catàlegs hauran de recollir, com a 
mínim, els que s’enumeren a continuació.

- Jaciments arqueològics.  Apareixen recollits en la Carta arqueològica de Mallorca promoguda 
per la Conselleria de Cultura del Govern de les Illes Balears, que després de més de deu anys 
de vigència ha de ser sotmesa a una necessària revisió. És un objectiu preferent incorporar 
aquesta Carta als planejaments municipals, completant-la si és necessari, i identificar clarament 
sobre els plans d'ordenació del territori municipal els jaciments i la seva delimitació.

- Escultura monumental religiosa i heràldica. Tots aquests 
elements varen ser declarats Béns d’Interès Cultural (BIC) en 
el seu conjunt mitjançant el Decret 571/63, de 14 de març, 
sobre protecció d’escuts, emblemes, pedres heràldiques, 
rotlles de justícia, creus de terme i peces similars d’interès 
històric artístic.

- Arquitectura religiosa. Ha estat objecte de nombrosos 
estudis, generalment enfocats des d'un punt de vista de 
tipologies estilístiques (gòtic, barroc, edificis conventuals, 
esglésies de repoblació...).                     Fig. 2.1. Arquitectura religiosa

- Arquitectura civil. És el tipus numèricament més ampli i el menys estudiat dels que s’han 
d’incloure en els catàlegs. Els estudis realitzats sobre l'arquitectura civil solen referir-se als 
exemples més notoris de l'arquitectura residencial senyorial rural, i està generalment restringida a 
una època molt concreta (segles XVII - XIX). Per altra banda,els estudis sobre arquitectura 
tradicional popular solen referir-se més als seus elements constitutius (portals, finestres, 
paviments...) que no a edificis concrets, sense que hi hagi cap tipus de protecció genèrica per a 
aquests elements. És per això que en aquest apartat s’ha de fer un esforç  a l’hora d’elaborar els 
catàlegs municipals per aconseguir un nivell de preservació idoni del patrimoni esmentat. 
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- Arquitectura militar. El Decret de 22 d'abril de 1949 
declara la protecció de tots els castells i elements 
d'arquitectura defensiva de l'Estat, que es concreten a 
Mallorca en el llistat elaborat per G. Alomar. Queden, 
malgrat això, nombrosos elements d'aquest tipus sense 
inventariar, en bona part lligats a l'arquitectura civil 
privada (torres de defensa incorporades en edificis 
rurals i urbans i habitatges fortificats).           
- Béns etnològics. Aquests elements, pel seu caràcter 
puntual, es troben en perill de desaparèixer, en haver 
perdut molts d’ells el seu ús tradicional. Es proposa una 
protecció especial d’aquests donat el seu alt valor 
cultural i paisatgístic. Al mateix temps, s’han realitzat ja 
per part del Consell de Mallorca estudis i inventaris 
d’alguns d'aquests elements en diferents municipis, 
referits en concret a Cases de Neu, Porxos de Sóller, 
pous comunals i tafones. 

- Béns d'interès industrial. Els vestigis són cada cop més escassos a causa de la gradual 
desaparició de les activitats industrials com a conseqüència del desenvolupament excloent de la 
“indústria turística” i de la pressió urbanística. Per això cal una protecció dels que encara queden 
per preservar la memòria d'una època i d'unes activitats que varen ser tan importants per a 
l'economia i la societat insular en general. Aquests edificis, concebuts com a “contenidors” d'una 
activitat, són la major part de les vegades compatibles amb nous usos, no tan sols de caràcter 
cultural, sinó també de caràcter administratiu o productiu.

- Béns d'interès paisatgístic i ambiental. Aquest grup comprèn els espais amb destacats valors 
naturals (orografia, hidrografia, flora i fauna), i també tots aquells conjunts urbans amb unes 
característiques determinades que li confereixen una unitat considerada valorable des d'un punt 
de vista etnològic, històric o social. Pot tractar-se d'un carrer, amb una determinada tipologia de 
façanes, exponents d'un determinat moment històric, potser no valorat individualment però si 
globalment com a conjunt. Pot tractar-se d'un barri sencer, en el qual el traçat viari conjuntament 
amb la tipologia residencial estableixin unes pautes dignes de ser preservades.

2.1.2. CLASSES DE PROTECCIÓ
S’estableixen unes categories bàsiques de protecció, a les quals haurien de correspondre unes 
actuacions clarament definides, mitjançant una definició concreta dels tipus d'obres realitzables segons 
aquest grau de protecció. Es proposa l’estructuració de les proteccions següent:

- Nivell de protecció integral: Aquest tipus de protecció implica una preservació íntegra del bé que 
es vol protegir, això és, sense cap possibilitat de canvi que impliqui una modificació en l’estructura 
i els elements d'acabat, mantenint els trets que el caracteritzen. Es permeten tant sols les obres 
de conservació, restauració i, en casos excepcionals, de recuperació d'alguna de les seves 
característiques originals. En aquest apartat s'englobaria bona part de l'apartat d'arquitectura 
religiosa, així com els elements declarats Bé d’Interès Cultural.

- Nivell de protecció parcial: Molts edificis, malgrat la seva importància, necessiten, per poder 
continuar amb el seu ús, adaptacions a determinades condicions actuals, com pugui ser el cas 
d'un edifici residencial o d’un de destinat a determinats serveis.

- Nivell de protecció ambiental: Hi quedarien englobats els elements en els quals són possibles 
les reformes que afectin la totalitat de l'espai interior de les edificacions, mantenint exclusivament 
la volumetria així com les proteccions de façana (que han d'obligar a mantenir la volumetria 
existent en la crugia corresponent a la façana a fi que la protecció sigui realment efectiva).
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             Fig. 2.2 Torre enfilació



2.1.3. EL CONTINGUT BÀSIC DE LA FITXA
Aquest ha d'incloure, a més d'una descripció correcta de l'element que es vol protegir, altres dades 
bàsiques necessàries per tal com el catàleg ha de ser un instrument obert que ha de ser usat per tot el 
públic en general i no tan sols un document restringit a l'ús urbanístic. Al mateix temps, en els casos 
d’elements amb grau de protecció integral serà convenient definir un entorn de protecció al voltant de 
l’element catalogat, per així preservar el seu àmbit d’influència.

Els continguts mínims que haurà d'incloure la fitxa del catàleg són els següents:

– D'identificació espacial:
Municipi
Població
Localització
Pla de situació

– D'identificació de l'element:
Denominació
Codi d'identificació
Tipologia
Ús actual
Documentació fotogràfica
Autor
Estil o corrent arquitectònic

– De descripció de l'element:
Descripció (morfològica, estructural i d’elements integrants)
Cronologia
Bibliografia

– Intervencions:
Intervencions realitzades
Estat de conservació

– De protecció de l'element:
Grau de protecció
Usos permesos
Elements destacats que cal preservar (béns mobles inclosos)

Definició de les intervencions preferents sobre l'element

– De definició de la zona de protecció de l'element:
Plànol de delimitació de l’àmbit d’influència
Definició de les intervencions preferents sobre l’entorn de l’element

La materialització formal d'aquests continguts correspon als equips redactors dels catàlegs, que els 
donaran la forma i els continguts definitius, i que ampliaran, si ho consideren necessari, els conceptes 
que hem proposat en aquest Pla Territorial.

Pla d’actuació en nius de metralladora i torres d’enfilació                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           9



2.2. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA D’ ADAPTACIÓ AL PLA

Hem redactat a manera d’exemple un model reduït per fer-nos una idea aproximada de les pautes 
establertes per l’adaptació al Pla Territorial de Mallorca.
Enumerem a continuació, aquestes directrius que s’haurien de complir per la confecció d’un catàleg 
patrimonial a un municipi qualsevol de l’Illa i la posterior aprovació al Consell de Mallorca

1. Objecte del catàleg
Aquest té per objecte el inventari, protecció i regulació de les intervencions sobre els béns i espais que 
integren el patrimoni arquitectònic, etnològic, arqueològic, paisatgístic i natural del municipi. 
Per a l’elaboració i tramitació del Catàleg, es consideren les disposicions i normatives vigents entre les 
que destaquen la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears, la Llei 
16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, i el Pla Territorial Insular de Mallorca.

2. Elaboració i documentació del catàleg per la seva adaptació
La catalogació del possibles béns immobles per part de l’equip assignat. 
La tasca portada a terme presentà dues vessants: per una banda la feina de camp, que permeté recollir 
in situ una sèrie de dades sobre els béns immobles (localització, estat de conservació, realització de la 
descripció, reportatge fotogràfic,...); per altra banda, aquestes dades es completaren amb el treball 
d’arxiu i bibliografia.
Es seguiren les prescripcions de la Llei del Patrimoni Històric de les Illes Balears, quan al títol 
preliminar, article 1.2, s’afirma que el patrimoni històric “s’integra de tots els béns i valors de la cultura, 
en qualsevol de les seves manifestacions, que revelen un interès històric, artístic, arquitectònic, 
arqueològic, històric industrial, paleontològic, etnològic, antropològic, bibliogràfic, documental, social, 
científic i tècnic per a les Illes Balears”.

3. Tipus de béns i Graus de protecció.
Segons les pautes que descriu la normativa, cada municipi podrà classificar el béns i espais catalogats i 
determinar els tipus d’actuació que li pertoquin.

- Béns catalogats BC
- Bens Interès Paisatgístic i Ambiental,BIPA conjunts urbans i espais paisatgístics.
-Tipus d’intervenció: Restauració, Conservació, Consolidació, Rehabilitació, Reestructuració i 

Ampliació
- Tipus intervenció en paisatge: Conservació, Restauració, Rehabilitació i Restitució.
- En quant els graus de protecció: Integral, Parcial, Ambiental i Puntual

4. Proposta de protecció
El catàleg de protecció del patrimoni històric del terme municipal  suposa la protecció d’elements que, 
pels seus valors singulars o per les seves característiques urbanístiques o arquitectòniques, han de ser 
objecte d’una especial protecció.
Seguint les disposicions que s’indiquen a la Llei 12/1998, de 21 de desembre, de patrimoni històric de 
les Illes Balears s’estableix el règim de protecció dels béns integrants d’aquest patrimoni a partir de les 
categories de béns d’interès cultural i de béns catalogats.

5. Fitxa.
Dependrà de l’empenta i nivell de compromís de  l’equip redactor del catàleg, sempre partint dels 
mínims que recomana el PTM. Veure la nostra

6. Compliment del Pla Territorial. TM
Referit a fi de traçar unes directrius que assegurin l'elaboració dels catàlegs com a instruments de 
protecció més eficaços. Estableixen una sèrie de propostes per tal que els municipis, mitjançant el seu 
planejament general, garanteixin la protecció del seu propi patrimoni urbanístic, arquitectònic i 
etnològic, a fi d’evitar al mateix temps els efectes perniciosos que la transformació o creixement de les 
poblacions pugui implicar en aquests fràgils elements.

7.Tramitació administrativa per l’aprovació catàleg patrimonial davant Consell de Mallorca.
- Aprovació per part del ajuntament
- Exposició a informació pública durant el termini mínim d’un mes i publicació al BOIB.
- Estimar o desestimar les al!legacions presentades
- Aprovació provisional del catàleg per part del consistori municipal
- Remissió al Consell de Mallorca per la seva aprovació provisional
- Aprovació definitiva per la comissió d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric.
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2.3. RUTES CULTURALS I PAISATGÍSTIQUES

Evidentment tots els elements que formen part d’aquestes rutes gaudeixen d’una protecció específica.
Es pretén difondre la realitat patrimonial, tant als visitants forans com als habitants de Mallorca. El tema 
s'aborda des de l'angle de la necessitat de coneixement i comprensió de la realitat patrimonial de l'illa i 
de la reeducació de les actituds envers aquesta, sobretot de la població insular. Per tot això es proposa 
la creació d'uns recorreguts de caràcter educatiu a partir de monuments prèviament estudiats i 
adequadament preparats per ser visitats garanteix la “reconducció” d'una bona part d'aquest flux de 
visitants.
També pretén ser un punt de partida en l'àmbit del planejament per fer una previsió d'inversions quant 
al condicionament d'elements i d’infraestructures, i, si no hi ha altre remei, per afavorir una certa 
promoció de determinades poblacions que, pel fet d'haver quedat al marge dels corrents econòmics 
que han marcat el desenvolupament de l'illa els darrers lustres, han continuat conservant aquelles 
característiques originàries que tant es valoren actualment. 

2.3.1. RUTES D'INTERÈS CULTURAL
Resum de rutes proposades pel PTM i la que és proposta en aquest PFC

RUTA ARQUEOLÒGICA

Mallorca és un dels llocs amb més densitat de jaciments arqueològics de l'Estat espanyol, la majoria 
corresponents a l'edat del bronze, amb un gran nombre de construccions en un excel·lent estat de 
conservació. Així mateix, hi ha una gran varietat de possibilitats, si tenim en compte els nombrosos 
exemples que es conserven de cadascuna de les principals tipologies (coves artificials d'enterrament, 
navetes d'habitació, sepulcres megalítics, poblats emmurallats, talaiots,santuaris...)

Per a aquesta ruta fig. 1 s'han triat els elements en funció de la seva divulgació popular, de si han estat 
excavats i estudiats parcialment o totalment, si han estat ben arranjats i tenen una correcta 
senyalització per poder ser visitats i, en darrer lloc, si són de titularitat pública. La ruta esmentada 
presenta les fites següents:
- Poblat talaiòtic de Capocorb (Llucmajor).
- Poblat talaiòtic d’Ets Antigors (Ses Salines).
- Basílica paleocristiana de Son Peretó (Manacor).
- Poblat talaiòtic de s'Illot (Sant Llorenç des Cardassar).
- Poblat talaiòtic de ses Païsses (Artà).
- Necròpolis de Son Real (Santa Margalida).
- Monument prehistòric funerari de Son Bauló (Santa Margalida).
- Ciutat romana de Pol·lèntia (Alcúdia).

- Necròpolis de Cala Sant Vicenç (Pollença).
- Poblat talaiòtic d'Hospitalet Vell (Manacor).
- Talaiots de Son Fred (Sencelles). 
- Santuari talaiòtic de Son Corró (Costitx).
- Poblat talaiòtic de Son Fornés (Montuïri).

  Fig.2.3. Ruta arqueològica. Govern Balear

RUTA DEL GÒTIC

Com a principal referent tindrem la capital, Palma, després de 
l'arrasament de la ciutat musulmana i la posterior reconstrucció 
pels cristians. Destaca el nucli urbà així com esglésies i convents.

                                                                                        Fig. 2.4. Interior església mallorquina
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RUTA DEL BARROC

El patrimoni arquitectònic i artístic de l'època barroca s. XVII - XVIII que es conserva a Mallorca en 
general és molt extens, ja que correspon a una època de floriment econòmic i cultural. Exemples com 
les  cases senyorials i els seus patis alguns convents i esglésies.

RUTA DELS CASTELLS

Recorre la geografia de l'illa passant per les restes de les 
fortificacions medievals. És un recorregut amb una forta empremta 
paisatgística, ja que la ubicació d'aquestes construccions, en llocs 
agrests i elevats, ofereix magnífiques vistes sobre àmplies zones 
de l'illa. Amés a més, aquesta ruta és un complement necessari al 
Pla de Castells elaborat pel Departament de Cultura del Consell de 
Mallorca per estudiar i recuperar aquestes construccions. 

          Fig. 2.5. Castell de Bellver

2.3.2. RUTES D'INTERÈS NATURAL I PAISATGÍSTIC
Es proposen unes rutes per a la pràctica del senderisme amb un marcat interès paisatgístic i natural, 
les quals no es consideren excloents, ja que qualsevol planejament municipal o autonòmic pot 
proposar-ne la creació d’altres de noves. Aquestes primeres rutes són les següents:
- Ruta del sistema hidràulic de la Font de la Vila de Palma
- Ruta de la pedra en sec
- Ruta Artà – Lluc
El traçat d’aquestes rutes s’haurà d’incloure en els corresponents planejaments municipals, sense 
perjudici que el propi Consell Insular pugui redactar un Pla Especial per a cada una d’elles, ja que, pel 
seu interès , correspon en aquesta administració la planificació, el desenvolupament, l’execució i el 
manteniment de la xarxa mitjançant el corresponent Projecte de Millora Territorial.
Partint de la xarxa viària pública o d’ús públic i dels camins de titularitat privada (amb els quals es 
poden establir els corresponents convenis de cessió d’usos), el Consell de Mallorca portarà a terme la 
creació d’aquesta xarxa de rutes d’interès paisatgístic
Aquesta xarxa implicarà l’ordenació, la rehabilitació, la senyalització i el manteniment dels camins, així 
com la creació i manteniment dels equipaments necessaris (refugis o albergs, aparcaments, punts 
d’aigua,...)
Es proposen, en principi, dos senders de gran recorregut, d’acord amb la terminologia acceptada 
internacionalment, els quals suposen uns itineraris de més d’una jornada: la ruta de la Pedra en Sec, 
que enllaçarà el Port d’Andratx amb Pollença, i la ruta d’Artà a Lluc, que unirà el poble d’Artà amb el 
Santuari de Lluc; i un recorregut mitjà que segueix el traçat de l’Antic Sistema Hidràulic de proveïment 
de la Ciutat de Palma.

Aquests itineraris o senders venen gra fiats a la cartografia annexa del PTM, i per a la seva delimitació 
o concreció se suggereixen els següents requeriments tècnics mínims:
- Discorrerà per camins públics o camins privats (en aquest darrer cas, mitjançant convenis de cessió 
d’ús i/o manteniment amb els propietaris dels terrenys per on discorre)
- En cas de ser camí públic de titularitat municipal s’establirà el corresponent conveni de cessió d’ús i 
s’encomanarà la gestió amb l’ajuntament respectiu per a la seva recuperació i manteniment 
- Estarà destinat a l’ús senderista.
- Els camins tindran, amb caràcter general, un ample mínim de dos metres.
- El ferm dels camins estarà fet de terra o de pedra.
- Els tancaments que s’hagin de realitzar seran de fusta i reixat, pedra en sec o la combinació 
d’ambdues, acabat a una alçada màxima de dos metres
- Tindran la corresponent senyalització informativa i orientativa, que estarà construïda amb material 
adient, fusta o metall, i amb un disseny integrat dins l’entorn.
- Els murs de contenció i els empedrats es realitzaran amb la tècnica de la pedra en sec

2.3.3. RUTA DELS NIUS METRALLADORS DE L’ILLA DE MALLORCA. 
A semblança de les altres rutes d’interès cultural plantejades des de l’Administració.  
Proposarem dos tipus de recorregut:
El primer recorregut seria una ruta pel litoral de l’Illa, fig. 2 començant per la part Nord a la Badia de 
Pollença, que recorreria tot el perímetre costaner gairebé fins arribar a la Badia de Palma. 
La podrem denominar com, La ruta dels Nius Metralladors o Ruta de les Fortificacions Costaneres per 
la Defensa del Litoral de L’illa de Mallorca. El valors culturals i paisatgístics d’aquestes singulars 
construccions queden prou definits amb la catalogació i estudi històric- tècnic que  dels búnquers i les 
torres d’enfilació del període d’entreguerres 1940 – 1945 que desenvoluparem en aquest projecte.

En segon lloc un itinerari per l’interior de l’Illa per conèixer els refugis subterranis de les poblacions que 
patiren  bombardeigs, però aquest implicaria un nou estudi que deixem per a un futur, esperem que no 
gaire llunyà. 
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Ruta proposada per posar en valor el patrimoni cultural que és objecte d’aquest projecte. Ruta dels nius 
metralladors, ruta dels búnquers, ruta de fortificacions de defensa litoral. Estan localitzatzats i ubicats 
tots els elments d’estudi sobre el mapa.

Fig. 2.6. Proposta de ruta dels búnquers
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3. MEMÒRIA HISTÒRICA

3.1. CONTEXT MUNDIAL- CAUSES GUERRA CIVIL

Els representants del gran capital estranger estaven profundament  interessats en el desenvolupament 
polític d’Espanya. Realment són els que varen proporcionar als generals amotinats, amb escassos 
recursos, els mitjans econòmics per dur a terme el cop d’estat que va desencadenar  la guerra.

No era cap secret que els administradors de capital estranger invertit a Espanya tenien el màxim interès 
en recolzar la conspiració dels generals per enderrocar el moviment revolucionari dels treballadors del 
país, que s’anava propagant cada cop amb més força, i que posava en perill el seu monopoli sobre els 
recursos del país.
Aquests inversors tant els hi era qui ocupava el poder, només estaven exclusivament centrats en 
salvaguardar els capitals invertits i estaven disposats a recolzar al primer govern que els oferís més 
garanties per als seus propòsits.
Si la guerra civil espanyola hagués esclatat abans de la segona guerra mundial, el govern Anglès no 
hauria dubtat un sol moment en col!laborar obertament amb els revoltants per protegir els seus 
interessos a terres espanyoles com havia fet en altres ocasions.
Però la Guerra Mundial i les seves conseqüències polítiques i econòmiques varen canviar Europa. La 
victòria del feixisme  a Itàlia i Alemanya va provocar un augment dels mitjans militars i restauració de 
velles ambicions imperialistes i amb la convicció d’expandir  el nou sistema dintre i fora de les seves 
fronteres i superar l’oposició de França i Anglaterra.
Aquestes noves forces eren immenses i empraven qualsevol mitja del que disposaven per garantir el 
resultat desitjat.  
Doncs va ser previsible que Espanya tant per les seves riqueses amb ferro, coure, magnesi i altres 
minerals molt preuats, com pel seu estratègic emplaçament, motivaria l’ajut i cobdícia dels estats 
feixistes. Anglaterra no estava recuperada de la gran guerra, no estava preparada per afrontar un nou 
conflicte i França difícilment sense recolzaments exteriors. Així doncs Musolini i Hitler jugaren les seves 
cartes intentant treure el major benefici de la situació.

3.2. GUERRA CIVIL A MALLORCA 1936-1939. 

A partir de la proclamació de la Segona República , el 14 d’abril de 1931, l’Estat Espanyol va entrar en 
un període de canvis i en una dinàmica de modernització i d’abolició  de privilegis que varen ocasionar 
moltes tensions i una profunda divisió entre els diversos partits polítics i les classes socials presents a 
l’època.

Els sectors més conservadors ( els carlins, partidaris d’una monarquia absoluta; els monàrquics 
partidaris d’un retorn del rei Alfons XIII, destronat per la república; els falangistes, un petit partit fundat 
per José Antonio de Primo e Rivera a imitació els feixistes italians; una part important de l’exèrcit i a 
partir d’un cert moment fins i tot elements de partits republicans de dreta, com les Joventuts d’acció 
popular (JAP), de Gil Robles ), conspiraren per enderrocar d’una manera o altra  el nou règim i desprès 
de diverses temptatives fracassades, es revoltaren el 17 de juliol de 1936. Un cop d’estat que després 
s’anomenà tradicionalment  “18 de julio” i iniciaren una guerra que durà fins a l’abril de 1939.
La “guerra d’Espanya”, “guerra dels mil dies” o “guerra civil” per antonomàsia- “ Guerra de la 
Liberación” segons la terminologia franquista -, guanyada pels revoltants amb l’ajuda de les 
anomenades potències de l’eix, és a dir la Itàlia de Musolini i l’Alemanya de Hitler, va dur al poder al 
general Francisco Franco Bahamonde, un gallec que s’havia destacat a les guerres colonials del 
Marroc i que durant la República havia estat comandant militar a les Balears.

Fig. 3.1. Operacions militars Guerra Civil. Massot i Muntaner
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LA REVOLTA DEL 19 DE JULIOL DE 1936.
A Mallorca, com a molts altres indrets de l’Estat, la guerra civil va començar el 19 de juliol de 1936, Fig. 
XX Amb la proclamació d’un ban d’estat de guerra pel qual el general Manuel Goded, comandant militar 
de les Balears, va assumir el poder a tot l’arxipèlag i en destituïa totes les autoritats civils.  Alhora 
amenaçava amb severes penes tots els qui volguessin anar contra el “Movimiento Salvador de 
España”, sorgit en defensa de la pàtria. Prohibia les vagues, els sabotatges, la tinença d’armes i fins i 
tot qualsevol oposició de paraula o d’obra.
La revolta, havia estat preparada des de feia temps minuciosament pels militars i els civils descontents 
amb el règim republicà, havien format una junta, “junta divisionària” amb representants  de la infanteria, 
la cavalleria, l’artilleria, enginyers, la intendència, personal sanitari, de la caixa de recluta, de la comunió 
tradicionalista, de la falange i de la mobilització civil d’Acció Popular.
La junta divisionària de les Balears estava en contacte amb el general Emilio Mora, que dirigia els fils 
de la conspiració de Pamplona i tenia llaços amb Madrid, Barcelona i València.
Hi havia la convicció que la revolta cívic militar contra la República triomfaria ràpidament i que les 
guarnicions i civils compromesos de les Illes només haurien de col!laborar a mantenir l’ordre públic fins 
l’ocupació de Madrid, que es preveia immediata. D’altra banda, el general  Goded rebé l’encàrrec de 
posar-se al davant de la guarnició de Barcelona, ciutat essencial pels revoltats.
El control de les illes de Mallorca, d’Eivissa i de Formentera resultà fàcil. Els partits republicans i els 
grups d’obrers no hi tenien una forta implantació i no comptaren amb l’ajut del governador civil a les 
Balears, l’escriptor Antonio Espina, que no volgué donar-los armes  i cregué en les promeses del 
general Goded que es presentava com a partidari del règim legal.
Així i tot, els revoltants toparen amb una oposició passiva considerable i després de la derrota del 
general Goded a Barcelona, el mateix 19 de juliol, la resistència cresqué i hagué petits focus d’oposició 
activa.
Els carabiners, cos més afí a les esquerres, s’oposaren als revoltants a Pollença, a sa Pobla, a 
Manacor i a Sóller. A Pollença mateix, els aviadors de la base d’hidroavions es posaren també al costat 
dels carabiners i dels civils armats. Altres conflictes menors esclataren a Binissalem, Bunyola, Esporles, 
Consell, Pont d’Inca, Llucmajor i Santanyí. A més fou provocada una vaga general, que durant uns 
quants dies tingué una important repercussió a Palma.
L’empresonament i posterior afusellament del general Goded i el fracàs de la revolta cívic militar a una 
bona part de l’Estat varen modificar els esquemes inicials dels conjurats que es veurien abocats a una 
lluita llarga i incerta.
Aurelio Díaz de Freijó, nomenat comandant militar provisional per Goded mateix, dies abans de partir 
cap a Barcelona, hagué de continuar exercint el comandament suprem a Mallorca, convençut que 
podria haver-hi encara una solució negociada que posés fi a la guerra civil en que havia degenerat el 
cop d’estat contra el règim republicà.

Tant ell com molts dels seus subordinats pensaven que les Balears tenien un paper secundari en un 
conflicte que s’havia de resoldre a la península i consideraven que calia mantenir-se al marge a 
l’espera d’aconteixements.
De tota manera els militars més exaltats ( encapçalats pel tinent coronel Luís García Ruiz nomenat 
governador civil pel general ) i el petit nucli de falangistes i d’altres civils armats que s’havien unit al 
“Moviment”( comandats pel marquès de Zayas, el militar Alfonso de Zayas y Bobadilla ), decidiren 
arribar fins al final.
S’apoderaren de tots els ressorts de l’administració, imposaren noves autoritats i feren mans i 
mànigues perquè una relativa normalitat tornés als carrers de l’Illa i empresonaren un bon grapat 
d’esquerrans destacats, que ompliren en poc temps la presó Provincial, el Castell de Bellver, el vaixell 
“Jaime I”, fondejat a Palma, i altres centres de reclusió, el més famós el magatzem de can Mir a  les 
Avingudes de Ciutat.

Fig. 3.2. Cronologia de fets a Mallorca durant la Guerra. Massot i Muntaner
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La major part de la població de Mallorca de tendències conservadores, com demostraren les eleccions 
dels anys de la república, no tenia cap interès en aventures que li compliquessin la vida i entorpir el 
desenvolupament del turisme que en aquells moments ja havia assolit una considerable importància. 
Tot i així la ràdio i els diaris s’encarregaren de difondre notícies dels desordres que s’havien produït a la 
zona republicana magnificant incendis d’esglésies, assassinats de sacerdots, de religiosos i de 
persones de dreta. Els serveis d’investigació de la Falange, que s’havien fet càrrec de la policia de l’Illa 
fabricaren i difongueren proves d’un complot comunista i per tant tots els bons ciutadans havien d’estar 
agraïts als militars i als civils que els havien salvat la vida.
Per aquestes raons ben aviat hi hagué una ambient més aviat favorable al nou estat de les coses i 
s’afavorí el recel envers els sospitosos d’esquerranisme i de manca d’adhesió al “Moviment”.

Havia canviat una època i s’iniciava un nou període ple d’incerteses, durant el qual les illes balears 
continuaren dins els plans dels estats majors europeus, que ja durant la guerra civil havien previst o 
tenien en projecte operacions de desembarcament a Mallorca i a Menorca i bombardeigs de càstig dels 
aeròdroms mallorquins. Afortunadament la gran guerra no va dur conseqüències bèl!liques a les 
Balears, llevat del cas dels voluntaris que hagueren d’anar a lluitar contra Rússia al costat dels 
alemanys amb la “División Azul”, la “Blaue” Divisió de Hitler.

4.  CATALOGACIÓ DEL NIUS METRALLADORS

4.1.  ANTECEDENTS HISTÒRICS

4.1.1.  VINCLES TERRITORIALS. 
Ens permetem aquesta  petita llicència de fer una  introducció  de les torres costaneres, ja que creiem 
que tenen certs vincles històrics amb els nius metralladors. Com a mostra d’arquitectura militar a l’Illa, 
per emplaçaments estratègics,  per innovació en tècniques constructives,  per la condició de refugi i la 
funció d’assegurar la supervivència en períodes crítics. Els podríem considerar utilitzant un llenguatge 
familiar  els avantpassats dels búnquers.  

El interès despertat sobre les fortificacions costeres de l’Illa ens portarà als nius metralladors i les torres 
d’enfilació per tir submarí naval.
Elements que han format part del paisatge més proper i tenen la virtut de passar  desapercebuts enmig 
de l’entorn que els rodeja. Potser la curiositat, els lligams amb la terra, les històries que hem escoltat de 
petits, de la família, de la gent del poble. Són restes de vaixells embarrancats a la costa o són restes 
d’altres temps no tant llunyans on l’home i la ciència estaven al servei de la guerra.

4.1.2.  LES TORRES COSTERES. 
L’element principal de la fortificació costera durant molts segles  ho constitueixen tant pel seu nombre i 
funcions les torres de senyals.
Els orígens d’aquests elements es remunten a les antigues torres romanes que constituïen la fortificació 
principal de petits assentaments de població.
Livio ja les descriu com torres de vigia i comunicació i Plini parla de torres de comunicació ( Historia de 
Roma. Ed. Didot Paris 1860).
Les Torres són lo més característic del nostre sistema defensiu, però no són les úniques al litoral 
espanyol. Hi datacions de torres costeres semblants des de Andalusia  fins a Catalunya. 
El que sí pareix exclusiu de les illes i especialment de Mallorca, fig. 4.1 és el sistema d’avisos de torre a 
torre i en direcció a la seu central del comandament militar. 
Aquestes construccions han estat actives fins el segle passat i podria parlar-se d’ una reutilització com 
a lloc d’observació del tràfic aeri durant la II Guerra Mundial, com així delaten els dibuixos de models  
d’avió d’aquesta època existents en les voltes d’algunes d’elles. 
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4.1.3.  EL SISTEMA DEFENSIU S. XV AL S. XX
El sistema defensiu de les Balears no contempla un territori únic a defensar, sinó que es planteja la 
defensa illa a illa, aquesta estratègia aparentment insolidària s’explica perquè el que és l’important és la 
localització dels atacs per poder defensar-se amb eficàcia, ja que les forces tant ofensives com 
defensives són limitades en el temps i l’espai.
Aquests plans defensius evolucionen depenent del context polític i econòmic de les Illes.
La defensa de Mallorca anava lligada a les illes de Dragonera i Cabrera constituint la fracció de les 
Balears més ben organitzada i amb major poder defensiu, conseqüència de la ubicació de Palma seu 
del poder polític i econòmic.
Durant l’Edat Mitjana es duen a terme les primers obres d’envergadura en quant a Arquitectura Militar 
amb dues vessants clarament diferenciades. 
Una d’exponent islàmic com La Almudaina, parcialment cimentada sobre restes romànics, les muralles 
de Palma, el Castell de Santueri, el d’Alaró, el de Pollença entre altres, tots situats a punts 
topogràficament estratègics però sense una idea conjunta de defensa de l’Illa.
Sota patrocini cristià es varen construir els castells de Capdepera, Bellver, reforma de La Almudaina, 
les Torres de Porto Pi, la de Canyamel.
En aquesta època començà la vigilància costera, que consistia en el posicionament de vigies en punts 
privilegiats, atalaies , al costat del mar, de forma que avisaven a les poblacions properes de possibles 
desembarcaments d’invasors. Així va començar el sistema defensiu coster que s’anirà perfeccionant al 
s. XVI.

Segles  XVI – XVII
Els saquejos del Port de Sóller al 1542 i Valldemosa al 1545, l’atac a Pollença al 1550, el 
desembarcament a Andratx al1558. Són exemples de les incursions pirates a mitjans de s. XVI.
Aquests continus assalts que trasbalsen tota l’Illa mobilitzen la població i els governants de l’època a 
perfeccionar les defenses. Els emplaçaments de les antigues atalaies s’utilitzen per la construcció de 
torres.
La iniciativa sorgeix de les poblacions afectades que subvencionen les despeses de construcció, a la 
llarga acabarà col!laborant fins i tot el Reina ja que les incursions no només es centren a poblacions 
costeres.
La defensa de l’Illa s’haurà de contemplar com un conjunt  i és quan apareix la figura del doctor D. Joan 
Binimelis que s’encarregarà de fortificar la costa projectant una trentena de torres de guaita i elaborant 
un codi de senyals que amb petites variacions subsistirà fins el s.XIX.

Pla d’actuació en nius de metralladora i torres d’enfilació                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           17

              Fig. 4.1. Sistema de xarxa de senyals. Chávez Alemany



Aquest esquema defensiu estava format per dus parts:
Franja costera. Amb les fortificacions, guardes secretes i les Talaies.
Forces del interior, Amb els castells, milícies dels pobles i de la capital.
El projecta del Doctor Binimelis consistia amb l’encadenament d’uns avisos reglamentats de torre a 
torre en direcció a Palma, seu del poder polític i militar amb la finalitat d’enviar ajuda al punt d l’illa que 
fos assetjat.
En els s. XVI i XVII les senyal òptiques es realitzaven amb fum durant el dia i foc durant la nit. Durant 
els s. XVIII i s. XIX la majoria de les torres tenien canons i les senyals es feien mitjançant trets.

Fig. 4.2. Desplegament de forces interiors a l’illa, s. XVI - XVII. Chávez Alemany

Durant aquests segles a part de los torres de guaita es varen construir les torres de defensa amb unes 
tipologies semblants a les de guaita, però de majors dimensions en planta i funcionalitats diferents.
Al s. XVII apareixen les primeres fortaleses costeres amb dissenys molt més avançats i singularitat 
excepcionals. Exemples representatius són; Sa Fortalesa de sa Punta de n’Amer i L’Avançada 
d’Albecutx. Al 1610-1612 es construeix el castell de Sant Carles que respon al sistema “Abaluartada” 
molt estes a tota Europa per l’enginyer militar francès Vauban i l’únic exponent que queda a les Balears.

La guarnició de les Illes al s. XVI estava formada per “Tropa de Ordenanza” que eren soldats 
professionals i per “Milicias” que eren civils.
Les Milícies estaven dividides en  companyies: Les de ciutat; cada barriada tenia la seva pròpia. Les del 
pobles i viles; s’agrupaven en terços o zones.

Eren les següents:
-Zona de Sa Pobla, companyies d’Alcúdia, Muro, Pollença, Santa Margalida, Selva, Campanet i Inca.
-Zona de Sant Llorenç, amb Artà, Manacor, Petra, Sineu, Felanitx i Sant Joan.
-Zona de Campos, amb Santanyí, Algaida, Montuiri, Sencelles, Porreres, Llucmajor i Santa Maria.
-Zona de Muntanya amb les companyies de Calvià, Andratx, Estellencs, Puigpunyent, Banyalbufar, 
Esporles, Valldemossa, Deià, Esporles, Sóller, Alarò, Binissalem.
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Fig. 4.3. Potencial artiller de l’Illa al 1683. Còpia esclat d’armament del 1860

Segle  XVIII 
Durant la guerra de successió espanyola 1714-1715, Mallorca es mobilitza i acull nombroses tropes 
estrangeres, hi un gran tràfec de personal militar i canvis de comandaments. Durant aquesta època se 
completarà  l’artillat de les torres costeres i construeixen les bateries que amb els anys s’acabaran 
imposant.
L’ús generalitzat  d’artilleria i la seva gran utilitat en la defensa de la costa farà que les bateries i els 
fortins prenguin protagonisme a les torres de defensa ja que aquestes no poden ubicar les potencies de 
foc de les bateries, tenen menor cost d’execució, siluetes més esveltes que resulten menys vulnerables 
contra els atacs i més accessibilitat  i capacitat d’aprovisionament.

Les bateries proliferen, al 1715  a la badia de Pollença, es construeixen les bateries de Manresa i 
Tacàrix i a final de segle la bateries de l’Avançada d’Albecutx.
La Badia d’Alcúdia se fortifica amb les bateries del Morrell, Son Bauló, S’Albufera i la des Faraio. A 
Palma es construeix la bateria Avançada de Sant Carles 1662.

Segle  XIX
La guerra de la Independència Espanyola té molta repercussió a les tropes de l’Illa, però poca 
incidència en quant a fortificació costera.
Una nova constitució separa els poders civils dels militars, al 1852 els torrers passen a formar part de 
l’exèrcit militaritzant els seus components i canviant el caràcter civil tant peculiar que havien mantingut 
fins aquelles dates. La seva dissolució com a Real Cos de Torrers es fa efectiva a l’any1867 i les noves 
tendències de defensa insular fan que les torres quedin obsoletes.
L’evolució de l’armament, canons de retrocàrrega amb gran alcans i precisió. Fan canviar els esquemes 
de defensa, ja no té sentit la defensa immediata de ciutats, que no eviten igualment  l’assajament. Es 
planteja la defensa de la Badia de Palma globalment com una sola zona o sector, intentant que el foc 
creuat de varies bateries situades als extrems o punts estratègics de la badia impossibilitin el 
desembarcament de l’enemic i l’allunyin de les costes.
Aquestes noves concepcions militars donen la construcció de ciutadelles a la zona de Palma com  La 
Torre d’en Pau, Bonanova, Illetes i Cap Enderrocat i la reforma del Castell de Sant Carles.
Aquestes fortificacions exceptuant les muralles de Palma constitueixen les darreres grans 
construccions militars a l’illa. Es tracta de fortaleses mixtes amb un front litoral encarregat de la artilleria 
pesant i diversos fronts per fusells.
En el front de la costa les màquines s’ubiquen en recintes especialment dissenyats segons el model de 
canó. Són assentaments semi soterrats on només sobresurt el tub per facilitar mobilitat durant el tir 
rasant. Un altre característica comuna es que les dependències de les tropes i els magatzems també 
estan semi soterrats oferint un perfil menys vulnerable.
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El nombre de peces d’artilleria no és molt elevat, però ( tant per la seva mida, pes dels projectils i el 
nombre de soldats encarregats del servei ) fa que la guarnició sigui molt nombrosa i les distribucions 
molt complexes.
La resta del litoral insular no va experimentar variacions notables en quant a fortificació durant la resta 
de segle. 
Les bateries de la costa les torres de defensa i les de guaita s’anaren abandonant al desaparèixer les 
companyies que s’encarregaven de la seva defensa i manteniment. La defensa de la perifèria quedava 
assegurada per les guarnicions de la capital i es trencava així l’estructura de relacions interior - exterior 
que va perdurar durant segles.

Segle  XX
En aquest segle testimoni de la Revolució Industrial, es consolida el fenomen de la industrialització. 
S’instauren els estats actuals moderns, aparells de gestió fundats sobre principis legislatius, on la 
classe burgesa imposarà els seus valors juntament amb el control econòmic.
L’època de les grans fortaleses queda definitivament superada amb les guerres del segle XIX i 
l’actualització de noves estratègies, seran guerres massives que mobilitzen nacions al complet. 
Els estats implicats dibuixen blocs i eixos de desafiament a gran escala. Construeixen línies defensives 
basades en criteris excloents , com per exemple la línia Maginot, dissenyada per França durant la 2a 
guerra mundial, fins la proliferació paranoica de búnquers del dictador Enver Hoxa a l’Albània dels anys 
60, sense oblidar la imponent muralla de l’atlàntic lligada a la figura més important de l’arquitectura nazi 
Albert Speer.

4.2.  DESCRIPCIÓ DE LES LÍNIES DEFENSIVES - 1940 MALLORCA

Arquetip de monument militar del s. XX, el búnquer es un mostra molt representativa d’arquitectura 
militar(prou avançada) com varen ser al seu dia els castells de l’edat mitjana o les ciutadelles del S. 
XVII. Demostra l’aplicació i desenvolupament de les noves tècniques i materials aportats a la revolució 
industrial, el formigó i l’acer. Aquestes construccions són una mostra del progrés tècnic i econòmic 
aplicat al camp militar.
Testimonis físics de una etapa de violència, com va ser la guerra civil i la 2a guerra mundial, els 
diferents nius que s’escampen pel litoral Mallorquí són una font oblidada del conflicte i par tal 
fonamental de la nostra història contemporània.
Són una clara mostra dels avenços amb fortificació permanent al nostra país i encara que inferiors als 
seus contemporànies europeus,demostren un grau de tecnificació i estudi de situació prou elevat com a 
primera línea de defensa del litoral.

Línia de l’interior
Un cop iniciada la Guerra Civil, passats els primers mesos de confusió i un cop consolidats els fronts es 
preparà la defensa estratègica de l’Illa. 
Mallorca disposava des de principi de segle XX d’un pla de defensa, aquest pla no es va poder 
desenvolupar completament pel inici de la sublevació militar.

“Proyecto de un plan de de obras que podrían realizarse en años sucesivos para dejar las islas en 
regular estado de defensa y créditos que habría que asignar.”
“Considerada inabordable la costa noroeste de Mallorca, se admite  la posibilidad de desembarco en 
las calas al Oeste de Palma hasta Andratitx, en el litoral  Sur y Levante de la Isla y en las Bahías de 
Alcudia y Pollensa.
En la primera zona se convino establecer la línea defensiva Rebufeitx, Puig Baset, Calviá, SonFont y 
Puntals Artillando el segundo de dichos puntos con cañones y obuses.
La posición de Puntals, como más importante habrá de ser objeto de estudio particular.
Para mas robustecer la eficacia de esta linea, donde pueden tener útil empleo las baterias de 
campanya y la acción del fuerte de Illetas, se acepta el establecimiento de una bateria de posición en 
Bendinat y mantener por la artilleria de montaña las crestas de Sierra Burguesa.
En la zona Sur y Levante, la mas abordable y propicia de operaciones de desembarco; se eeligen como 
puntos de apoyo las posiciones de Randa, Montesión y Bon Any; fijando con su vanguardia una línea 
defensiva del último punto indicado quederia deteminada con la de Montesión, Meseta de Mulet, 
Atalaya y Purgatori hasta el barranco de Caranda, artillando con artilleria de posición la de Mulet y con 
artilleria de campanya la de la Atlaya,
Si por escacés de fueza, no pudiera guarnecerse tana extensa línea se estableceria otra en el Puig de 
Canals las piezas de mayor calibre.
Caso de invasión por las Bahías de Alcudia i Pollensa se toman como puntos principales de apoyo el 
Puig de Santa Magdalena y el de Bonany ya citados, enlazados por las posiciones de Suau y Ariany, 
artillando aquellas con artilleria de posición y las últimas con baterias de campanya.
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Para batir el litoral se eligen a vanguardia de las anteriores líneas, las alturas del Morro al Oeste de 
Muro, y las de Capella al Norte de Santa Maragarita y S’Arbossá para batir el istmo de la península en 
que está asentada Alcudia y costa adyacente.
En este sector, se señala com línea de defensa para cubrir la capital. Las alturas de Marratxí, con su 
centro en Puig Seguí.”

“Capitan General 14 de mayo 1919.”

Les bateries de la costa fig. 4.3 encara que artillades no estaven completes. El pla d’iluminació no 
estava enllestit ( hem de tenir en comte que els radars no existien i necessitaven feixos de llum per 
indicar posicions i objectius a l’aviació o artilleria?), ni havien finalitzat el sistema de defensa antiaeri.
Tampoc estaven cobertes les plantilles de personal necessàries per cobrir els nous destins i mancava 
infraestructura.
Totes aquestes tasques s’anaren enllestint en un breu espai de temps aconseguint que el pla resultes 
operatiu am les seves línees bàsiques. 

Fig. 4.3. Bateries de costa de Mallorca. Museu de Sant Carles

Línia del litoral
El projecte  de defensa terrestre contemplava una seria de línees concèntriques de defensa, recolzant-
se en les serralades o punts més elevats per tallar les principals vies de comunicació cap a l’interior.
El sistema defensiu plantejat va introduir amb les seves limitacions, els últims avenços i les teories més 
actuals amb fortificacions. En front el tradicional conservadorisme del comandament militar en 
l’organització del terreny molt marcades pel francesos  i les recents experiències colonials del Marroc i 
Cuba. 
Se proposa un sistema defensiu que operava a base de Centres de Resistència, nius permanents de 
metralladores, acompanyades de línees de trinxera, camps de filferros i altres obstacles . La seva 
disposició estratègica sobre el terreny, cobrint les zones més propenses al desembarcament, mitjançant 
el creuament de foc. aprofitant emplaçaments topogràfics naturals o modificats, permetia que amb un 
grup molt reduït d’homes el bloqueig de les comunicacions i la paralització del possible invasor. 

Amb l’aspecte tàctic es buscava la poca visibilitat dels assentaments enllaçant distintes posicions,
 elements de resistència, punts de recolzament, mitjançant el creuament del focs de les armes 
automàtiques.
Mentrestant els tècnics de l’època s’enfrontaven als reptes de 
fer front no sols a la penetració i destrucció del nou armament, 
sinó a les vibracions i moviments que suposaven les 
explosions per les resistències del material emprats tant 
formigó com metall.

Espessor que havien de tenir les parets  i sostres de les obres 
per resistir el impacte d’un projectil d’artilleria o una bomba 
d’aviació. Fig. 4.4

Fig. 4.4. Promptuari de Campanya per l’ús de Oficials i Enginyers

Durant la guerra s’anaren incorporant  mitjans i infraestructura i ja a les acaballes de la guerra i durant 
els anys posteriors 1940-1945 quan les autoritats espanyoles són conscients de la importància 
estratègica de les Balears de cara a un conflicte mundial imminent i per por que potències estrangeres 
ocupessin l’Illa, reforçaren les guarnicions insulars perquè estesin en condicions de repel!lir qualsevol 
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intent de desembarcament. La defensa no es limitava a protegir les principals ciutats i ports com la 
guerra civil, sinó que s’estengué a les platges aptes per l’execució d’operacions amfíbies i aquestes 
varen ser fortificades amb nius de metralladores i casamates per canons.

En el cas de Mallorca els plans de defensa de 1940 parlaven de la divisió de l’Illa en nou sectors o  
zones, per facilitar la defensa del litoral,  incloent la redacció de petites memòries i partides 
pressupostaries de cada zona realitzades per la Comandància de Fortificacions i Obres de les Balears.
Aquetes ordres foren enviades als comandaments militars per la seva execució, entre l’any 1940 i 1941. 
Segons la Comandància de Fortificacions i Obres de Balears, Plaça de  Palma es projectaren més de 
200 búnquers i les obres s’enllestiren a l’any 1944.
 
Molts d’ells només formaren part del projecte i no s’ajustaren a lo disposat pel governador militar, 
sobretot per falta de mitjans i pel gran nombre d’obres en fase d’execució disperses per l’Illa. Són 
patents les caresties de guerra, hi nombroses referències de falta de subministres  com ciment, ferro, 
transport, combustible i personal a  partir del 1942.
Per un país que acabava de sortir d’ una guerra civil, i es preparava per una possible invasió de les 
potències europees,  es tracta d’ una obra de gran envergadura i difícil de suportar.

Mallorca va ser dels primers llocs de l’estat juntament amb les Canàries on construïren línies 
fortificades, tenim exemples més ambiciosos com la fortificació dels Pirineus, els primers estudis 
parlaven de deu mil búnquers dels quals se’n van construir uns 5000 entre el 1945 i el 1947. A partir de 
1948 el pressupost es redueix i moltes de les obres previstes no s’acaben duent a terme. Malgrat la 
seva importància estratègica  per la defensa del país, la Línea no va ser mai armada i cap unitat hi va 
ser destinada. 

4.2.1. ARMES EMPRADES ALS NIUS DE METRALLADORA
- Metralladora Hotchkiss Mod. 1914

D’origen francès accionada pels gasos del dispar. Les càrregues eren de 30 cartutxos  que s’enllaçaven 
entre ells.
Reglamentària de l’exèrcit espanyol d’abans de la guerra se fabricava a Oviedo. Una de les més 
utilitzades per les forces republicanes durant la guerra civil.
Calibre: 7mm.
Pes: 52,2 Kg amb trípode
Alimentació: carregadors rígids per 30 cartutxos
Funcionament: pressa de gasos
Refrigeració per aire
Cadència de foc: 500 d.p.m.

- Metralladora Colt 1895/1914

Anomenada popularment “potato digger” d’origen nord-americà, fabricada durant la 1a guerra mundial.
Calibre: 7,62 mm
Pes: 35,44 Kg amb trípode
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Alimentació: cinta de tela per 250 cartutxos.
Funcionament: Pressa de gasos i biela articulada.
Refrigeració per aire.
Cadència de foc 450 d.p.m.

- Metralladora Schwarzlose Mod. 1907/12.

Metralladora reglamentària de l’exèrcit  Austrohongarès durant la gran guerra, molt robusta i fiable.
Calibre: 8mm 
Pes: 39,7 Kg am trípode.
Alimentació: cinta de tela per 250 cartutxos.
Funcionament: per retrocés.
Refrigeració per aigua.
Cadència de foc 400 d.p.m.

- Fusell metrallador Lewis.

Origen nord americà perfeccionat pels anglesos, Mira ajustable i recolzat per dues potes desmuntables.
Calibre: 7.7 mm 
Pes: 11,8 Kg
Alimentació: Carregador de disc per 47 cartutxos
Funcionament: pressa de gasos
Refrigeració per aire
Cadència de foc 550 d.p.m.

- Fusell metrallador Wz.28.
Variant d’origen polac d’un fusell nord-americà, era una arma eficaç i lleugera, disposava de dues 
potes, també es podia emprar recolzada a la cadera.
Calibre: 7.92 mm 
Pes: 9.50 Kg
Alimentació: Carregador de 20 cartutxos
Funcionament: pressa de gasos
Refrigeració per aire
Cadència de foc 650 d.p.m.

-Metrallador amb trípode antiaeri
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4.3.  METODOLOGIA. CONFECCIÓ DEL CATÀLEG.

El concepte de patrimoni històric s’ha restringit en moltes ocasions en aquells elements d’un passat 
més o menys llunyà o a obres i conjunts dotats de certs valors arquitectònics contrastats. Normalment 
els exemples de la nostra història més recent són amb certa freqüència els que han caigut en l’oblit i 
abandonament però no amb la desaparició.
Aquest és el cas de les obres de fortificació per a la defensa costera de les Balears construïdes durant 
el període 1940-1945.
Moltes foren derruïdes durant el creixement turístic, les altres estan abandonades fa més de 50 anys i 
l’estat en que es troben algunes d’elles pot generar problemes de salut pública.
Actualment molts ajuntaments no reconeixen el seu valor històric i no els inclouen als catàlegs 
patrimonials. Pertanyen al Ministeri de Medi Ambient Demarcació de Costes de les Illes Balears, no hi 
acord per la seva conservació.
Conscients que un major coneixement d’aquestes construccions podria ajudar a millorar el seu estat 
actual, hem realitzat el present treball. 
Els resultats estan dirigits no tant sols al públic en general, sinó a totes les institucions locals i 
autonòmiques interessades en la  recuperació del patrimoni històric de les Illes i de la memòria 
històrica, podrien formar part de projectes de desenvolupament local i crear llocs de treball, així com 
ampliar i diversificar l’oferta turística.
També queda disponible pels investigadors i estudiosos de l’època i de la memòria històrica, igualment 
pel fons documental de les forces armades de les Balears.

4.3.1. PAUTES
La tasca duta a terme presenta tres etapes: 

Recollida de dades generals
En primer lloc una intensa tasca d’investigació principalment a l’Arxiu Militar de Palma de Mallorca i 
Museu Militar de Sant Carles, gràcies a la col!laboració de Don Miquel Ferrer (militar retirat) i el 
subtinent Biel Ferriol. Amb l’ajut d’aquestes fonts aconseguirem localitzar i consultar el gruix de la 
informació de l’època guardada a les caixes del registre, documents amb el distintiu de secret, no 
consultables, fins no fa molts d’anys.
Completarem la recerca mitjançant l’Arxiu del Regne de Mallorca, el Consell Insular de Mallorca, 
Departament de Patrimoni Històric de les Illes Balears, Serveis d’Informació territorial de les Illes 
Balears, SITBA. Ajuntaments diversos sobretot l’Ajuntament d’Artà i el seu catàleg patrimonial, així com 
la col!laboració de la Demarcació de Costes de les Balears del Ministeri de Medi Ambient, MARM.

De totes aquestes institucions no hem aconseguit cartografia adient per emplaçar els elements a 
estudiar, ja que a Mallorca no disposem d’un servei tant potent com l’ Institut Cartogràfic de Catalunya 
ICC, ens ha fet un gran servei la cartografia del Centre Nacional d’Informació Cartogràfica, CNIG del 
Ministeri de Foment.
Ens hem nodrit de la xarxa de biblioteques universitàries catalanes especialment la de l’Escola 
Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona per tota la documentació de caire tècnic i la biblioteca de 
Geografia i Història de la Universitat de la Universitat de Barcelona.

Treball de camp
Localització dels nius i torres sobre el terreny que ens ha  permès  recollir in situ gran quantitat de 
dades sobre els elements estudiats als que hem pogut tenir accés (localització, emplaçament, 
dimensions, estat de conservació, tipologia, reportatge fotogràfic,...). Hem realitzat una trentena de 
sortides al llarg dels sectors amb els que hem dividit l’Illa per a la recopilació de tota la informació i 
plasmar aquestes dades manualment en fitxes de seguiment ( directrius del PTM per tal de poder 
incloure-la a futurs catàlegs patrimonial). La intenció era passar a suport informàtic  la fitxa de cada 
element a semblança dels catàlegs patrimonials, però hem trobat més explicatiu el sistema de 
classificació que finalment hem fet servir, és visualment més comprensible i la seva lectura resulta més 
dinàmica que els sistemes tradicionals. 
Va ser una fase molt enriquidora, quasi bé un any i a la vegada s’ha fet llarga per l’extensió de terreny a 
abastar i les dificultats per ubicar i visitar els nius, tots ells camuflats i situats estratègicament la majoria 
en llocs de difícil accés per no parlar de salubritat i  dels impediments per entrar a molts d’ells jugant-se 
el físic i aconseguir fotografies vàlides o més o menys explicatives.
 
Fase de síntesi 
Aportar dades suficients  per revalorar el conjunt històric i sensibilitzar la consciència de la població 
local, l’opinió púbica que es té sobre aquest patrimoni actualment.
Redacció de tota la informació obtinguda en els diferents camps d’intervenció.
Elaboració de la cartografia amb situació i l’emplaçament dels elements confirmats.
Transformació dels croquis i documents de l’Arxiu en suport informàtic format dwg.
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Definició mètode
Hem fet servir com a base un superposable al plànol de Mallorca escala 1/100.000 que acompanyava 
els citats plans d’operacions de 1940. Concretament la relació de l’any 1950 on parla de l’estat en que 
es troben les construccions i en comptabilitza 176,  al mateix temps trobem un altre registre del 1943 on 
se n’ubiquen més de 200. El nombre de búnquers difereix  sensiblement d’un plànol a l’altre, la causa 
segurament que molts d’ells només formaren part del projecte de defensa en vistes d’una possible 
entrada a la II Guerra Mundial.
Els tipus que surten representats són: d’1 fusell metrallador, 2 fusells, 1 metralladora, 2 metralladores i 
antillantxes o antitanc.
Com hem explicat la màxima activitat constructiva es concentrà entre 1940-1944. A partir del 45 el 
pressupost es redueix i moltes obres no s’acaben duent a terme. Són nombroses les referències a la 
falta de recursos tant econòmics com materials; ciment, ferro, transport, combustible i personal. 
La línea defensiva mai va ser armada completament, la manca de dotacions i la falta de manteniment 
d’aquestes posicions provoca que a  partir de 1950 pràcticament s’abandonin fins a l’actualitat.
 “La obra de hormigón se encuentra en perfecto estado, excepto en los que figuran como destruidos, su 
arreglo teniendo en cuenta la distancia a los puntos donde están situados, el transporte de material y 
personal resultaría muy caro.
Relativo al estado que se encuentran los nidos de armas automáticas de Mallorca.” 
Comandància d’Obres i Fortificacions de Balears 1950.

Hem confeccionat un nou llistat de Nius d’Armes Automàtiques per la defensa del litoral del 2011, ens 
hem basat amb la classificació que proposarem  per l’elaboració del document.

Situats i georeferenciats  tots els elements a estudi sobre cartografia actual, Mapa Topogràfic Nacional 
escala 1/45.000 de l’Illa de Mallorca. Ens permetrà establir els tres primers punts del inventari, codi, 
situació i  coordenades.
Hem dividit la cartografia de l’Illa en sectors per facilitar la tasca de recerca i portar un ordre amb les 
sortides, que en varies ocasions resultaren molt poc productives. El motiu principal fou que la zona 
d’actuació resultà molt extensa, no teníem una acotació clara del terreny per l’ubicació exacte d’unes 
construccions completament camuflades a l’entorn, encara a dia d’avui, complint una de les funcions 
per la qual foren dissenyades. 

Durant l’etapa indicada a l’estiu del 2010 fins principis de 2011 hem recorregut bona part de Mallorca 
amb entusiasme i dedicació, realitzant una trentena de sortides, 27 per ser més concrets. 
Bordejant la línea de costa de l’Illa entre complexes turístics, propietats privades, ports esportius, 
urbanitzacions i zones marítim-terrestres  hem recopilat abundants anècdotes i kilòmetres.

Aquesta presa de dades (checklist, Annex I ) ens ha servit per fer una primera classificació constatant 
l’estat en que es troben els búnquers: abandonament, són la majoria; desapareguts per pressió 
urbanística o inclemències meteorològiques, tapiats engolits per altres construccions o convertits en 
“xiringuitos” o altres usos. 

Distingirem diferents tipus  d’emplaçament al punt 5.1: en zones de desnivells, nius situats per gaudir 
de posicions avantatjoses per obrir foc, serien pendents més o menys pronunciades i terrenys 
principalment de roca sedimentària o també trobem mostres en terrenys coherents d’argiles dures. Les 
planícies doncs, estaran localitzades  normalment en terrenys sense cohesió, arenosos
Els camuflatges seran conseqüència  de les posicions o ubicacions dels búnquers punt 5.2. Ens 
trobarem tres possibilitats: soterrats, manipulació de terreny per mitjans mecànics i camuflats per 
l’entorn que els envolta de terra, pedra o sorra depenent de l’àmbit d’ocupació. Parcialment soterrats o 
semi soterrats, aprofitaran la morfologia del terreny per assentar-se de manera natural o manipulat 
artificialment, el seu emmascarament consistirà en revestiments de pedra en sec o de bloc de marès es 
feien passar per vivers de llagosta o embarcadors.
Pel seu emmascarament els soterrats i els parcialment soterrats, representa es mimetitzaran en l’entorn 
que els envolta. En canvi els de superfície són completament visibles, en aquest cas l’elaboració del 
camuflatge era més enginyosa. La finalitat de la construcció era imitar les construccions tradicionals 
com les casetes de pescadors, revestides de blocs de pedra sorrenca ( marès ) i  propostes més 
conseqüents amb el boom turístic, adoptant l’aspecte d’un xalet.

El punt 5.3 es centrarà en classificar les espitlleres, la relació amb l’exterior d’aquetes obertures  és 
facilitar el tir rasant, abastar el màxim angle de foc i cobrir flancs entre els búnquers  i cap el mar.
Depenent del nombre, tipus d’obertura i dimensions col!locarem una o dues metralladores,  un o dos 
fusells metralladors o  canons antillantxa – antitanc.

Amb l’anàlisi de tipus de nius metralladors a l’apartat 5.4 pretenem explicar el personal necessari per la 
funcionalitat de l’habitacle i maneig de màquines. Tenint en compte que una espitllera pot encabir una o 
dues metralladores depenent de les dimensions d’aquesta i són necessàries dues persones per ser 
operatives.
Els ordenem amb nius senzills, per dues persones i per una o dues armes, dobles amb capacitat per 
quatre persones i dues màquines, els mixtes eren també per quatre soldats i dos tipus diferents de 
metralladors. Finalment tenim els búnquers per antillantxa que al tenir armament més pesant també es 
per quatre homes.
Aquesta metodologia és la que ens servirà de pauta per arribar a confeccionar  el catàleg del 2011, 
però seguirem classificant criteris tant a  l’anàlisi gràfica i visual com a la memòria constructiva, tals 
com tipus d’entrada,  tipologia dels “forjats” i  materials.  
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Dels quasi bé 200 elements dels plànols originals n’hem contrastat 93 que són els que hem inventariat 
seguint els criteris indicats per tal de poder agrupar l’elevat nombre d’efectius a estudiar, amb l’ànim de 
crear una eina de consulta pràctica i dinàmica. 
Aquest pla d’actuació ens ha permès filtrar la informació i polir les dades per tal de poder grafiar i 
analitzar amb detall les 24 tipologies seleccionades per l’ estudi. 
Basant-nos amb l’ajut de la vintena de fitxes descriptives individuals hem arribat a una classificació final 
tal vegada més visual, creiem més explicativa ja que ens trobem que tots els elements són semblants 
però a la vegada es podria dir que no n’hi dos d’iguals i les característiques porten a una classificació 
prou extensa.

Mapa de situació per la presa de coordenades geogràfiques del nius metralladors: Google earth
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4.4. CLASSIFICACIÓ DE NIUS METRALLADORS

1.Codi

2.Situació

3.Coordenades 

4.Estat 
          
          4.1 Desaparegut
          4.2 Abandonat
          4.3 Tapiat 
          4.4 Canvi d’us

5.Tipologia 

5.1. Emplaçament

5.1.1. Desnivells_________ Terreny Rocós
 Terreny Argilós

5.1.2. Zones planes______  Terreny Rocós
                                              Terreny Argilós
                                              Terreny Arenós

5.2. Posició / Camuflatge
5.2.1. Soterrats__________ Terra / Arena / Pedra
5.2.2. Semi soterrats______ Terra / Arena 

Pedra_____ Bloc marès_______  Embarcador / Vivers
Pedra en sec

5.2.3. Superfície__________Pedra______Bloc marès________Caseta pescadors 
    Pedra en sec                                   Embarcador 

         Xalet

5.3. Obertures: Espitlleres / Troneres 
5.3.1. 1 Espitllera___________ 1-2 Metralladors / 1-2 Fusells M.
5.3.2. 2 Espitlleres__________ 1-2 Metralladors + 1-2 Fusells M.
5.3.3. 1-2-3 Troneres________ 1 Fusell M. / 1-2 Fusells
5.3.4. Espitllera + Tronera____  Metrallador + Fusell / Fusell M.
5.3.5. Antillantxa / Antitanc____ Canons

5.4. Tipus / Armes / Cabuda 
5.4.1. Senzills______________  1 Fusell M.______1 persona
                                                    1 Metralladora___ 2 persones
5.4.2. Dobles_______________ 2 Fusell M. _____ 2 persones
                                                    2 Metralladors ___4 persones
5.4.3. Mixtes_______________  Fusell M. +  Metrallador__ 4 persones
5.4.4. Antillantxes / Antitancs __ Canons _________4 persones

5.5. Obertures: Entrades
5.5.1 A nivell - peu pla
5.5.2 Escales
5.5.3 Escales de gat

5.6. Estructura: Forjat 
5.6.1 F. Pla
5.6.2 F. Volta de canó
5.6.3 Altres tipus

        
6. Materials

6.1 Estructura__________Formigó Armat
6.2 Revestiments_______Pedra Sorrenca
                                          Arrebossat

7. Any construcció 1940 – 1944
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4.5. MEMÒRIA DESCRIPTIVA GENERAL

Descriurem les principals característiques d’una construcció com a mostra representativa per introduir o 
familiaritzar-nos en les característiques principals abans d’entrar al capítol 4.9 on aprofundirem  en 
l’anàlisi de les tipologies més representatives de cada element.

El que pareix ser el búnquer estàndard al llarg del litoral, és el niu de metralladores d’una espitllera per 
una o dues màquines.
De  planta  rectangular en la gran majoria de les mostres, els nius consten de  dues estances 
diferenciades i delimitades per un mur de 0.60 m. Una per emplaçament de màquines i l’altre per 
descans i refugi del personal amb cabuda per dues o quatre individus, segons sigui niu doble o senzill.
La capacitat dels nius estava prevista per doblar-se en cas de conflicte, tant de personal com capacitat 
de foc. No ens imaginem en el cas d’un búnquer doble, l’habitabilitat de vuit persones i quatre 
màquines, en escassos 30 m2  de mitjana.
Estructura:
La cimentació està formada per lloses de formigó armat, HA-20, que van de 0.20cm a 0.60 cm 
d’espessor depenent de l’emplaçament, armat amb una malla  de Ø 10- 14 mm cada 20cm.
Els murs són de 1.00m – 1.20m d’espessor de formigó armat ,HA 30.
Els “forjats” ( el considerem com forjat  per facilitar el mètode però realment forma part del conjunt de 
tot l’element formant un sol cos, un massís de formigó)  són lloses de formigó armat amb  mallat 
superior i inferior de Ø 14mm cada 10cm, de 1m d’espessor en el cas de la cambra de màquines i  per 
cobrir el refugi – magatzem utilitzaven una volta de canó. Creiem que la diferència de  tipologies al 
forjats  es deuen a que la volta normalment era la part que anava soterrada i treballa millor a l’hora de 
repartir les càrregues de les terres que la cobreixen, en canvi la part d’armes sempre està sobresortida. 
Un altre motiu seria l’estalvi d’armat per abaratir costos, i com a darrera explicació seria l’eficàcia que 
demostren les arestes arrodonides per repel!lir el foc enemic. 
Obertures:
L’accés es realitza mitjançant unes escales descendents amb una amplada de 0,60 les dimensions de 
petjada 26cm, contrapetjada 25cm. Entrada directe tipus pou amb escales de gat de graons de ferro.
Les zones de pas generalment fan 0,60cm.
Les espitlleres tindran les llindes reforçades amb mallat de Ø14 cada 10 cm,  els brancals s’obrien cap 
a fora per facilitar l’angle de tir i l’escopidor  té una pendent del 10%. Els tancaments eren hermètics i a 
pressió mitjançant juntes de goma per evitar els perills de gasejats durant un atac. La porta principal era 
de fusta recoberta de Zinc, i  les espitlleres eren de ferro o de fusta recoberta.  

Instal!lacions:
Les ventilacions es realitzaran per  porta i finestres als búnquers de dimensions més reduïdes, i trobem  
conductes que semblen xunts de ventilació al de major cabuda, una al refugi i l’altre sobre la sala 
màquina. Els xunts estaven preparats per la col!locació d’un filtre antigàs.
La majoria tenia un desaigua i el paviment una inclinació del 5%.
Trobarem en algun cas un petit pou per poder refredar les màquines de l’època, ja que arribaven a altes 
temperatures.
Acabats:
Els acabats interiors seran  d’arrebossat i lliscat o revestiment de  bloc de 10 cm de pedra sorrenca. 
Acabats exteriors, dependrà del tipus de camuflatge per la zona d’ubicació.
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4.6. DESCRIPCIÓ DELS SECTORS D’ACTUACIÓ.  

Descriurem les zones en que hem dividit l’Illa a semblança del projecte de defensa original amb la 
diferència que nosaltres dividim Mallorca en deu Sectors i n’ estudiarem vuit en profunditat.
Fem referència a les descripcions trobades a les memòries de alguns projectes als que hem tingut 
accés a l’Arxiu Militar. Moltes no coincideixen amb els nostres llistats però si aporten informació molt 
valuosa, que ajuda a comprendre millor el context general de l’època i comprovar que els estudis 
s’elaboraven amb tot el rigor que exigia el moment. 
Tot material històric que citem es a  partir de l’any 1939 realitzat per la Comissió per l’Estudi de Defensa 
de la Costa, no hi documentació del període de guerra civil entra l’any 1936 -1939. 

La missió principal dels nius de metralladora ubicats en aquestes zones és la d’obstaculitzar tropes en 
el moment del desembarcament.
Hauran d’estar ubicats en un bon emplaçament, punts estratègics, per abastar els màxims angles de 
foc des de les seves posicions i facilitar el tir rasant. També gaudiran de camuflatge adequat a la zona 
per passar completament  desapercebuts. 

1. Sector Cala Sant Vicenç – Cala Figuera
2. Sector Badia de Pollença.
3. Sector Badia d’Alcúdia.
4. Sector Capdepera.
5. Sector Badia de Son Severa.
6. Sector Punta Amer- Porto Cristo.
7. Sector Porto Colom – Cap Salines.
8. Cap Salines – S’Estanyol.
9. Sector Palma.
10. Sector Andratx.

Sector 1:  Cala Sant Vicenç – Cala Figuera
La costa Nord de Mallorca, la més abrupta i on la mar torna més brava, formada per penya-segats 
completament inaccessibles i no hi ha vies de comunicació cap a l’interior de l’Illa.
Els possibles punts de desembarcament segons la Comissió encarregada de la defensa 30 Setembre 
de l’any 1940, són petites caletes de sorra. 
Es destinen un total de 71.510 pts a la construcció de 4 nius i un de fusell doble metrallador. A l’ estudi 
del 1940 en projecten vuit.
“El terreno es de roca arcillosa en formación o roca arenisca, requiriendo ambas el  empleo de dinamita 
para su desmonte. Al llegar, con la excavación a nivel del mar, se encuentra arena suelta, barro 

arcilloso o grava, también suelta, lo que obliga al  empleo de mamposteria hormigonada, a modo de 
escollera, para la cimentación y al mismo tiempo imposibilita que la bóveda del refugio y la losa del nido 
puedan apoyarse sobre el terreno, siendo necesario la construcción de muros”.
Com curiositat el senyor que regenta el restaurant de la platja de la cala de Sant Vicenç se’n recordava 
de quan van dinamitar les roques que entorpien la visió pel creuament de focs i ens va facilitar molt 
amablement unes fotografies de l’època.
Al nostre llistat hem catalogat 3 nius de metrallador i un per fusell a la zona, Codi 001, 002, 007 i 008.

 
Cala de Sant Vicenç abans de d’implantació dels búnquers. Cal Patró

Sector 2:  Badia de Pollença.
Situada al Nord Est de l’Illa es una àrea adient al desembarcament el seu perímetre està format per 
nombroses platges i zones accessibles. Comptava i compta amb una base d’hidroavions que resultà de 
gran importància durant la guerra Civil.
Examinat el 27 de Març de 1941 i aprovat 7 d’Octubre de 1942, construcció de 12 nius de metrallador, 3 
senzills i 9 dobles més 3 de fusell metrallador senzills i 3 de fusell dobles.
Pressupost execució de material total de 505.000 pessetes més el  2% imprevistos.
A la badia de Pollença hem  localitzat 11 nius codificats al catàleg 2011, la majoria camuflats com 
casetes de pescador o embarcadors.
Aquesta tipologia de búnquer és la que resulta més costosa econòmicament i la que presenta una 
execució més lenta, ja que s’han d’aplacar o revestir les parets exteriors de bloc de marès de 10 cm 
d’espessor i realitzar una coberta a dues aigües de teula àrab.
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Sector 3:  Badia d’Alcúdia. 
Segons el projecte parla de la construcció de 28 nius metralladors a la badia a data 15 Novembre de 
1940, pressupostats amb PEM 476.780 pessetes. 16 nius construïts sobre roca sorrenca dura i 14 nius 
sobre arena.
Divideixen la badia en quatre zones d’estudi degut a la seva extensió.

- Zona 1: Des de can Llorens fins el port d’Alcúdia, el primer tram de la badia en terreny de pedra 
sorrenca molt dura. La situació de l’Illa d’aucanda a uns 400 m de la costa ha fet possible els 
nius estiguin camuflats de les vistes de mar cap a terra.

- Zona 2: La platja és contínua i no presenta accidents, búnquers sobre sorra. D’aquest tram no 
tenim cap ubicació contrastada. Si existeixen grans extensions d’arena és sinònim de turisme de 
masses, els nius estaran fets a prova de projectils però no a prova de booms turístics. 

- Zona 3: La platja és anàloga a la zona anterior, en aquest cas, si que hi ha mostres. La zona es 
el Parc Natural.
Els emplaçaments eren elegits per flanquejar i creuar focs sobre la costa i entre ells.

- Zona 4: Litoral irregular, es fortifiquen les cales i endinsades.
 

Es proposen nius de tots els tipus classificats; per 1 Metralladora, per dues, per fusell metrallador, per 
dos, o mixtes metrallador i fusell. 
Construïts sobre pedra sorrenca: 5 nius metrallador senzills, 1 niu metrallador doble, 7 nius de fusell 
metrallador senzill, 1 niu de fusell metrallador doble, 2 nius mixtes de metrallador i fusell.
Total 180.369 pts amb 55 cèntims
Construïts sobre arena: 1 niu de metrallador senzill, 10 nius de metrallador dobles, 1 niu de fusell 
metrallador senzill. 
Total 275.270 pessetes amb 11 cèntims.
Pressupost complentari  de 96 locomocions de l’enginyer i ajudant que puja a 12.000 pessetes

Necesidad de la obra:
 La bahía de Alcudia aparte de ser uno de los parajes más vulneables de la isla de Mallorca, debido a 
sus extensas playas, tiene hoy una importancia capital pues en ella y a pocos centenares metros del 
mar, està el areódromo de Alcudia, el polígono de tiro de la  Marina de Guerra; tiene puerto que se 
está ampliando actualmente, y que en caso de Guerra, seguramente sería el punto de enlace obligado 
con la isla de Menorca.
Es de fácil acceso al interior de la isla por cuanto llegana al puerto la carretera de Palma a Alcudia, el 
ferrocarril estratègico (en construcción) y la carretera costera hasta C’an Picafort.
Debido a ello, la Comisión encargada de la Defensa eligió el emplazamiento de los 28 nidos, objeto del 
presupuesto.

Desde el cabo Menorca que, por el Norte, cierra la Bahía de Alcudia hasta C’an LLorenns y desde cabo 
Ferruch, que la cierra por el Este, hasta, hasta cala Mata, la costa es acantilada y por consiguiente 
inaccesible, razón por la cual se ha prescindido de ella al estudiar la Defensa. 
15 Noviembre de 1940. Capitán de Ingenieros Luís Zaforteza Villalonga.

Inventariats a l’objecte d’aquest treball 11 nius de tipologies variades com podrem veure a la 
classificació posterior

Sector 4:  Capdepera.
Anulació de les obres projectades que eren 16 nius de metralladora, finalment  pressupostats 3 nius 
senzills i un doble en data 8 de Maig de 1941.
Es un zona molt semblant al sector 1. Situada al nord-est domina la costa escarpada i hi ha un parell de 
platges, Cala Mesquida i Cala Agulla de sorra les dues, adients al desembarcament.
Els nius es construiran sobre terreny rocós amb una valoració total de 128.340 pessetes.
Aquí si que coincideixen els nius que hem pogut catalogar amb els del plànols originals del 1950.

Sector 5:  Badia de Son Severa.
“Como hemos indicado en presupuestos anteriores para la ejecución de las obras se ha asignado 
personal militar y de trabajadores cuyos jornales oscilan entre 2 y 3 pesetas y aunque a primera vista 
parece ser que ello debiera representar gran economia, no es así, ya que dicho ahorro queda casi 
anulado por varias razones: 1ª porque dicho personal en general no trabaja en su oficio i  rinde poco. - 
2ª por no poder prescindir de los obreros civiles especializados. – 3ª por tener que pagar los 
transportes cuya partida no figura en presupuesto y ha aumentado considerablemente y 4ª por tener 
que atender con el  mismo presupuesto un 20% en los jornales del ramo de la construcció. Teniendo en 
cuenta tales consecuencias se hace una rebaja del 10% en el presupuesto.
El importe de las obras asciende a 242.490,00 pts. La ejecución de las mismas debe ser por gestión 
directa dado su caràcter.
Palma 8 de Junio de 1940”

Inclourem en aquesta zona les platges de canyamel, els búnquers es construeixen sobre terrenys àrids, 
i dels tres proposats originàriament n’hem localitzat un.

Zona sotmesa a gran pressió urbanística, degut a les seves extenses platges. Àmbit d’oci turístic i 
nombroses urbanitzacions per a segones residències.  
A conseqüència de la densitat turística, ens hem vist en feines per contrastar l’existència de 7 nius de 
metralladora dels 21  originàriament projectats.
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Sector 6:  Punta Amer- Porto Cristo.
Aquest sector va ser on el republicans varen desembarcar el 16 d’Agost de 1936, resultant un rotund 
fracàs. Fou l’única operació de relleu durant la guerra civil a les Illes. Entre el 7 i el 9 d’agost els 
republicans ocuparen Eivissa i Formentera sense cap dificultat. L’expedició a Mallorca del 16 d’agost va 
durar fins el 4 de setembre, el 20 del mateix mes els nacionals recuperaren les Pitiüses i Menorca 
romangué lleial a la república fins el 1939
Després dels  combats varen  condicionar i reforçar les defenses amb nius i bateries.

Seguint el projecte el 26 d’Octubre de 1940 es destinen 150.480 pessetes per l’execució d’obres de 8 
nius de metralladora construïts sobre pedra sorrenca. 
Al catàleg del 2011 en consten 9 búnquers, suposem que al ser la zona comentada se’n varen construir 
durant els anys posteriors al desembarcament.

Sector 7:  Porto Colom – Cap Salines.
Es un zona que es caracteritza per les constants endinsades de la línia costera, formant ports naturals i 
cales que poden tenir centenars de metres cap a l’interior.
Organitzaren el sector en cinc nuclis permanents:

-Porto Colom i les cales properes, Cala Alga i Cala Marçal. Només parla del condicionament dels nius 
existent en aquestes dues cales. Ja al  far de porto colom es construirà una antitanc, per donar cabuda 
a diferents potències de foc, metrallador, canó antitanc / antillantxa o bateria de campanya, depenent 
de les necessitats.
A l’interior del port es projecten 3 nius, a dia d’avui desapareguts per l’ampliació club nàutic. Constant 
que es repeteix a tots els nuclis de població que tenen port esportiu, que són la majoria i hi han fet 
obres de millora o ampliacions de les instal!lacions.

-Cala d’Or: un antitanc, un niu al sud de Cala Gran i l’altre al sud de Cala Llonga aquest només l’hauran 
de millorar perquè ja havien intervingut.

-Porto Petro: un element antitanc i tres nius de metralladora per defensar l’interior.

-Cala Mondragó  es condiciona un assentament per arma antitnac, per cobrir les quatre cales. La 
defensa de l’interior parla d’obres de circumstàncies que eren assentaments per canons lleugers, que 
no serien més que simples explanades parapetades a modes de trinxera o amb sacs de terra formant 
rulls, unides per pistes o petits camins que portaven a vies més importants. Donat del material bèl!lic de 
que disposaven és impensable que tot les posicions estiguessin ocupades simultàniament, suposem 
que primaria l’amenaça més perillosa.

-Cala Figuera únicament condicionament per armament antitancs per cobrir els angles de tir assignats.
Pressupost execució material es de1.080.490 pessetes. Inclou els 2% de imprevistos.
Data 7 de Novembre de 1941

Actualment tenim coordenades de 7 posicions en aquest sector.

Sector 8:  Cap Salines – S’Estanyol.
PEM de 7 nius de metralladora destinant 90.020 pessetes en data 19 Octubre de 1939.

N’hi havia vint en període d’execució en data de Novembre de 1939 i se’n pressuposten 24 més el 
Febrer de 1940 amb un muntant total de 372.940 pessetes.  Descriu la dificultat de projectar nius 
dobles ja que no aconsegueixen cobrir els creuaments de foc i  angles de tir assignats per culpa de la 
morfologia de la zona. 
Es proposen nius senzills per dues màquines, sempre una obrint foc i l’altre per reposició.

El sector es troba situat al sud de Mallorca,  la majoria de terreny és àrid, platges  uniformes on es van 
col!locant  els búnquers,  són una repetició  tipològica constructiva. Camuflats en l’entorn, en aquest 
cas semi soterrats per la sorra, just a l’altura de la tronera. Actualment el camuflatge se l’ha emportat el 
mar i ha deixat al descobert aquests blocs de formigó que aguanten impassibles el pas del temps. 

Dels 51 possibles, hem contrastat l’existència de 15 nius metralladors dispersats sobre la sorra. Són 
una  mostra abundant degut a que es una part de l’Illa que ha suportat millor el creixement turístic, i 
molts de trams de costa estan pràcticament verges.
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Pressupost de l’any 1940

Els sectors 9 i 10:  Palma - Andratx

Els sectors 9, Palma i 10 Andratx, els hem exclòs de l’estudi, al ser la capital del Regne de Mallorca 
disposa de nombroses manifestacions militars construïdes al llarg de la història com hem explicat al 
capítol 5.1.3. Durant la guerra civil es limitaren a ocupar aquestes posicions i a reforçar-les, amb 
bateries de campanya i de costa. Formarien part d’un altre possible treball.
Un altre motiu és que el desenvolupament dels plans urbanístic i posterior transformacions han estat 
una constant a la capital, sempre en creixement.
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4.7. CATÀLEG GENERAL PER NIUS D’ARMES AUTOMÀTIQUES PER LA DEFENSA DEL LITORAL

1. CODI 2. SITUACIÓ 3. COORDENADES 4. ESTAT 5.1. EMPLAÇAMENT 5.2. POSICIÓ 5.2. CAMUFLATGE 5.3. ESPITLLERA 5.4.  ARMES 5.4. TIPUS 5.4. CABUDA No PLÀNOL

Sector 1. Cala de Sant Vicenç – Calafiguera -  1942Sector 1. Cala de Sant Vicenç – Calafiguera -  1942Sector 1. Cala de Sant Vicenç – Calafiguera -  1942Sector 1. Cala de Sant Vicenç – Calafiguera -  1942Sector 1. Cala de Sant Vicenç – Calafiguera -  1942Sector 1. Cala de Sant Vicenç – Calafiguera -  1942Sector 1. Cala de Sant Vicenç – Calafiguera -  1942Sector 1. Cala de Sant Vicenç – Calafiguera -  1942Sector 1. Cala de Sant Vicenç – Calafiguera -  1942Sector 1. Cala de Sant Vicenç – Calafiguera -  1942Sector 1. Cala de Sant Vicenç – Calafiguera -  1942 M. 01

001 Cala San Vicenç, Cala Barques 39°55'18.15"N
  3° 3'16.10"E Abandonat Desnivell Soterrat Sorra 1Espitllera 2 metralladora Doble 4 persones 01

002 Cala San Vicenç, Cala Barques 39°55'16.59"N
  3° 3'18.41"E Tapiat Desnivell Soterrat Tapiat 1Espitllera 2 metralladora Doble 4 persones 01

003 Cala San Vicenç, Cala Carbó Desaperugut 1 metralladora

004 Cala San Vicenç, Cala Carbó Desaperugut 1 Fusell metrallador

005 Cala Vall de Boca Desaperugut 1 metralladora

006 Cala Vall de Boca Desaperugut 1 metralladora

007 Cala Figuera 39°57'8.60"N
3°10'21.60"E Abandonat Desnivell Semi soterrat Pedra 1 metralladora Doble 4 persones 01

008 Cala Figuera 39°57'5.31"N
3°10'25.42"E Abandonat Desnivell Semi soterrat Pedra 1 Fusell metrallador Doble 4 persones 01

Sector 2.  Badia de Pollença - 1944Sector 2.  Badia de Pollença - 1944Sector 2.  Badia de Pollença - 1944Sector 2.  Badia de Pollença - 1944Sector 2.  Badia de Pollença - 1944Sector 2.  Badia de Pollença - 1944Sector 2.  Badia de Pollença - 1944Sector 2.  Badia de Pollença - 1944Sector 2.  Badia de Pollença - 1944Sector 2.  Badia de Pollença - 1944Sector 2.  Badia de Pollença - 1944 M. 02

009 Cala Pí de la Posada, Formentor Desaperugut 1 Fusell metrallador

010 Cala Pí de la Posada Desaperugut 2metralladora

011 Cala Pí de la Posada Desaperugut 2 metralladora

012 Platja d’Albercutx Desaperugut 1 metralladora

013 Platja can cap de bou Desaperugut 2 metralladores

014 Platja can cap de bou 39°53'3.00"N
3° 4'47.64"E Abandonat Planícia Superfície Blocs Marés 2 Espitlleres 2 metralladores Doble 4 persones 02

015 Platja can cap de bou 39°52'27.92"N
    3° 5'3.39"E Abandonat Planícia Superfície Blocs Marés 2 Espitlleres 2 metralladores Doble 4 persones 02

016 Platja can cap de bou 39°52'0.93"N
 3° 5'22.33"E Abandonat Planícia Superfície Blocs Marés 2 Espitlleres 2 metralladora Doble 4 persones 02

017 Platja can cap de bou 39°51'40.69"N
  3° 5'50.56"E Abandonat Planícia Superfície Blocs Marés 2 Espitlleres 2 metralladora Doble 4 persones 02

018 Es Barcarès, Sa marina 39°51'31.31"N
   3° 6'37.76"E Abandonat Planícia Superfície Blocs Marés 2 Espitlleres 2 metralladora Doble 4 persones 02

019 Manresa, Platja Sant Joan 39°51'58.25"N
    3° 8'4.81"E Abandonat Desnivell Semi soterrat Pedra 1 Espitlleres 1 metralladora Senzill 2 persones 03

020 Manresa, Platja de Sant Pere 39°51'52.26"N
  3° 8'17.62"E Tapiat Desnivell Semi soterrat Tapiat 1 Espitlleres 1 Fusell metrallador Senzill 2 persones 03

021 Mollet Vell, Mal-pas 39°51'56.28"N
  3° 8'31.97"E Abandonat Planícia Superfície Blocs Marés 2 Espitlleres 2 Fusell metrallador Doble 2-4 persones 04

022 Port del Cocodrilo, Bonaire 39°51'58.26"N
   3° 8'45.43"E Canvi d’ús Planícia Superfície Arrebossat 1 Espitlleres

1 Tronera
1 metrallador
1 Fusell M. Doble 4 persones 05

023 Cala Recó de les Barreres 39°52'17.26"N
    3° 9'9.80"E Abandoant Desnivell Semi soterrat Pedra 1 Espitlleres 1 metralladora Senzill 2 persones 03

024 Punta llarga,S’Illot 39°52'22.13"N
  3° 9'38.59"E Abandoant Desnivell Soterrat Pedra 1 Espitlleres 1 metralladora Doble 4 persones 06
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1. CODI 2. SITUACIÓ 3. COORDENADES 4. ESTAT 5.1. EMPLAÇAMENT 5.2. POSICIÓ 5.2. CAMUFLATGE 5.3. ESPITLLERA 5.4.  ARMES 5.4. TIPUS 5.4. CABUDA No PLÀNOL

Sector 3.  Bahia d’Alcùdia -  1942Sector 3.  Bahia d’Alcùdia -  1942Sector 3.  Bahia d’Alcùdia -  1942Sector 3.  Bahia d’Alcùdia -  1942Sector 3.  Bahia d’Alcùdia -  1942Sector 3.  Bahia d’Alcùdia -  1942Sector 3.  Bahia d’Alcùdia -  1942Sector 3.  Bahia d’Alcùdia -  1942Sector 3.  Bahia d’Alcùdia -  1942Sector 3.  Bahia d’Alcùdia -  1942Sector 3.  Bahia d’Alcùdia -  1942 M. 03

025 Es Pí Tort, Alcanada 39°50'19.30"N
3° 9'56.83"E Abandoant Desnivell Soterrat Terra 1 Espitllera 1 /2 metrallados Doble 4 persones 07

026 Illa d’Alcanada 39°50'6.71"N
3°10'16.68"E Abandoant Desnivell Superfície Pedra 2 Troneres 1 Fusell metrallador Senzill 1 persona 08

027 Alcúdia. Moll càrrega Desaperugut 1 metralladora

028 Alcúdia Port Desaperugut 1 metralladora

029 Alcúdia. Platja Desaperugut 1 metralladora

030 Alcúdia S’orbeta Desaperugut 1 metralladora

031 Platja de Muro, Cala des Capellans Desaperugut 2 Fusell metrallador

032 Can Picafort, Port 39°45'52.31"N
   3° 9'45.67"E Abandonat Planícia Superfície Blocs Marés 2 Espitlleres

2 Troneres 2 metralladores+ fusell Doble 4 persones 09

033 Son Bauló 39°45'32.11"N
  3°10'23.94"E Abandonat Planícia Semi soterrat B. Mares - Pedra 2 Espitlleres 2 metralladores Doble 4 persones 10

034 Punta Llarga de Son Real 39°44'52.73"N
   3°12'7.31"E Abandonat Planícia Semi soterrat B. Marés - Pedra 2 Espitlleres 2 metralladores Doble 4 persones 10

035 Es Serralot, Son Real 39°44'41.51"N
  3°12'23.16"E Abandonat Planícia Semi soterrat 3 Troneres 1 Fusell metrallador Senzill 1 persones 11

036 Fondo de Son Real 39°44'33.45"N
 3°12'38.07"E Abandonat Planícia Semi soterrat B. Marés - Pedra 2 Espitlleres 2 metralladora Doble 4 persones 10

037 Son Serra de Marina 39°43'55.34"N   
3°14'10.19"E Abandonat Semi soterrat B. Marés 2 Espitlleres 2 metralladora Doble 4 persones 10

038 S’estanyol, Colònia de Sant Pere 39°43'59.50"N
 3°15'27.00"E Abandonat Desnivell Semi soterrat Pedra- Terra 1 Espitlleres

1 Tronera
2 metralladores+ 1 
fusell metrallador Doble 4 persones 12

039 Cala des Parral, Colònia de Sant Pere 39°44'24.02"N
 3°16'44.60"E Abandonat Planícia Superfície Pedra 3 Troneres 1 Fusell metrallador Senzill 1 persones 11

040 Ca los Camps, Colònia de Sant Pere 39°44'53.81"N
   3°18'5.45"E Abandonat Desnivell Superfície Pedra- Terra 1 Espitllera 1 Fusell m. Senzill 1 persones 13

Sector 4.  Capdepera  - 1943Sector 4.  Capdepera  - 1943Sector 4.  Capdepera  - 1943Sector 4.  Capdepera  - 1943Sector 4.  Capdepera  - 1943Sector 4.  Capdepera  - 1943Sector 4.  Capdepera  - 1943Sector 4.  Capdepera  - 1943Sector 4.  Capdepera  - 1943Sector 4.  Capdepera  - 1943Sector 4.  Capdepera  - 1943 M. 04

041 Cala Mesquida 39°44'39.96"N
 3°26'10.87"E Abandonat Desnivell Semi soterrat Pedra 2 Espitlleres 2 metralladores Doble 4 persones 14

042 Cala Moltó- Punta des Gulló 39°43'33.24"N
  3°27'10.51"E Abandonat Desnivell Semi soterrat Pedra 1 Espitllera 1 metralladora Senzill 2 persones 15

043 Cala Agulla 39°43'15.74"N
    3°27'9.91"E Abandonat Desnivell Semi soterrat Pedra 1 Espitllera 1 metralladora Senzill 2 persones 15

Sector5. Badia de Son Servera - 1942Sector5. Badia de Son Servera - 1942Sector5. Badia de Son Servera - 1942Sector5. Badia de Son Servera - 1942Sector5. Badia de Son Servera - 1942Sector5. Badia de Son Servera - 1942Sector5. Badia de Son Servera - 1942Sector5. Badia de Son Servera - 1942Sector5. Badia de Son Servera - 1942Sector5. Badia de Son Servera - 1942Sector5. Badia de Son Servera - 1942 M. 05

044 Platges de Canyamel 39°39'26.29"N
 3°26'37.43"E Abandonat Desnivell Semi soterrat Arena 1 Espitllera 1 metralladora Senzill 2 persones 15

045 Platges de Canyamel Desaparegut 1 metralladora

046 Es Rajolí Desaparegut 1 metralladora

047 Port Vell, Platja de sa Marjal 39°38'0.33"N
  3°24'5.72"E Abandonat Desnivell Semi soterrat Pedra 1 Espitllera 1 metralladora Senzill 2 persones 15

048 Port Vell, Platja de sa Marjal 39°37'57.65"N
   3°24'3.39"E Abandonat Desnivell Semi soterrat Pedra 1 Espitllera 1 metralladora Senzill 2 persones 15
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1. CODI 2. SITUACIÓ 3. COORDENADES 4. ESTAT 5.1. EMPLAÇAMENT 5.2. POSICIÓ 5.2. CAMUFLATGE 5.3. ESPITLLERA 5.4. ARMES 5.4. TIPUS 5.4. CABUDA No PLÀNOL

049 Port nou, Ses Bassetes 39°37'50.79"N
3°23'58.88"E Abandonat Desnivell Semi soterrat 1 Espitllera 1 metralladora Senzill 2 persones 15

050 Port Verd, Na llambies 39°37'24.34"N
3°23'41.66"E Abandonat Desnivell Semi soterrat 2 Espitlleres 2 metralladores Doble 4 persones 14

051 Son Furiana,Punta Roja 39°37'10.78"N
3°23'37.37"E Abandonat Desnivell Soterrat 1 Espitlleres

1 Tronera 2 metralladores Doble 4 persones 16

052 Cala Bona, Punta de Can Pascual 39°37'1.09"N
3°23'33.24"E Abandonat Desnivell Semi soterrat 2 Espitlleres 2 metralladores Doble 4 persones 14

053 Cala Bona, Na Marins Desaperugut 1 metralladora

054 Cala Millor Desaperugut 1 metralladora

055 Cala Millor Desaperugut 2 metralladores

056 Cala Millor Desaperugut 2 metralladores

057 Cala Millor Desaperugut 2 metralladores

Sector 6.  Punta Amer- Porto Cristo  - 1942Sector 6.  Punta Amer- Porto Cristo  - 1942Sector 6.  Punta Amer- Porto Cristo  - 1942Sector 6.  Punta Amer- Porto Cristo  - 1942Sector 6.  Punta Amer- Porto Cristo  - 1942Sector 6.  Punta Amer- Porto Cristo  - 1942Sector 6.  Punta Amer- Porto Cristo  - 1942Sector 6.  Punta Amer- Porto Cristo  - 1942Sector 6.  Punta Amer- Porto Cristo  - 1942Sector 6.  Punta Amer- Porto Cristo  - 1942Sector 6.  Punta Amer- Porto Cristo  - 1942 M.06

058 Platja de sa Coma 39°34'34.76"N
3°22'50.36"E Abandonat Planícia Semi soterrat Sorra 1 Espitllera 1 metralladora Senzill 2 persones 17

059 Sa punta, S’Illot, rampa port 39°33'53.27"N
3°22'28.28"E Tapiat Planícia Semi soterrat Tapiat 1 Espitllera 1 metralladora Senzill 2 persones 17

060 Cala Morlanda 39°33'25.81"N
3°22'16.97"E Abandonat Planícia Semisoterrat Pedra 1 Espitllera 1 metralladora Senzill 2 persones 17

061 Cala Morlanda, Punta Rasa 39°33'16.60"N
3°22'7.73"E Abandonat Planícia Semisoterrat Pedra 1 Espitllera 1 metralladora Senzill 2 persones 17

062 Cala Petita 39°32'48.84"N
3°21'17.14"E Abandonat Planícia Semisoterrat Pedra 1 Espitllera 1 metralladora Senzill 2 persones 17

063 Porto Cristo 39°32'22.05"N
3°20'17.89"E Abandonat Desnivell Semisoterrat Pedra 1 Espitllera 1 metralladora Senzill 2 persones 17

064 Porto Cristo 39°32'29.24"N
3°20'18.65"E Tapiat Desnivell Semisoterrat Pedra 1 Espitllera 1 metralladora Senzill 2 persones 17

065 Porto Cristo, Port Desaperugut 1 metralladora 2 persones

066 Cala Anguila 39°31'18.35"N
3°19'6.40"E Abandonat Desnivell Soterrat Pedra 1 Espitllera 1 metralladora Senzill 2 persones 18

067 Cala Anguila, Cala Mendia 39°31'15.15"N
3°18'59.34"E Abandonat Desnivell Semisoterrat Pedra 1 Espitllera 1 metralladora Senzill 2 persones 19

Sector 7. Porto Colom - Cap Salines  - 1944Sector 7. Porto Colom - Cap Salines  - 1944Sector 7. Porto Colom - Cap Salines  - 1944Sector 7. Porto Colom - Cap Salines  - 1944Sector 7. Porto Colom - Cap Salines  - 1944Sector 7. Porto Colom - Cap Salines  - 1944Sector 7. Porto Colom - Cap Salines  - 1944Sector 7. Porto Colom - Cap Salines  - 1944Sector 7. Porto Colom - Cap Salines  - 1944Sector 7. Porto Colom - Cap Salines  - 1944Sector 7. Porto Colom - Cap Salines  - 1944 M.07

068 S’Algar 39°25'39.91"N
3°16'26.86"E Abandonat Desnivell Semisoterrat Pedra-Terra? 2 Espitlleres Canó Antillantxa 4 persones 20

069 Porto Colom, Faro 39°24'50.43"N
3°16'14.28"E Tapiat Desnivell Semisoterrat Tapiat 2 Espitlleres

canons Canó Antillantxa 4 persones 20

070 Porto Colom Desaparegut 1 metralladora

071 Porto Colom Desaparegut 1 metralladora

072 Cala Llonga, Cala Gran 39°22'15.13"N
3°14'1.65"E Desaparegut 1 metralladora

073 Cala Llonga 39°22'2.27"N
3°13'57.84"E Abandonat Planícia Soterrat Pedra 1 Espitlleres 1 metralladora Senzill 2 persones 21

074 Porto Petro, Sa cova Figueres 39°21'35.96"N
3°12'58.36"E Abandonat Desnivell Semisoterrat Pedra 2 Espitlleres 2 metralladores Doble 4 persones 22
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075 Porto Petro, Calò de sa Torre 39°21'21.98"N
3°12'34.60"E Canvi d’ús Planícia Semisoterrat Casa 2 Espitlleres Canó Antillantxa 4 persones 20

076 Porto Petro 39°21'22.82"N
3°12'43.97"E Abandonat Desnivell Semisoterrat Pedra 2 Espitlleres 2 metralladores Doble 4 persones 22

077 Cala Figuera, Torre d’en Beu 39°19'48.04"N
3°10'20.91"E Abandonat Desnivell Soterrat Pedra 1 Espitllera 1 metralladora Senzill 2 persones 21

Sector 8.  Cap Salines-s’Estanyol  -  1942Sector 8.  Cap Salines-s’Estanyol  -  1942Sector 8.  Cap Salines-s’Estanyol  -  1942Sector 8.  Cap Salines-s’Estanyol  -  1942Sector 8.  Cap Salines-s’Estanyol  -  1942Sector 8.  Cap Salines-s’Estanyol  -  1942Sector 8.  Cap Salines-s’Estanyol  -  1942Sector 8.  Cap Salines-s’Estanyol  -  1942Sector 8.  Cap Salines-s’Estanyol  -  1942Sector 8.  Cap Salines-s’Estanyol  -  1942Sector 8.  Cap Salines-s’Estanyol  -  1942 M. 08

078 Sa Punta Negre 39°16'30.31"N
3° 2'33.94"E Abandonat Planícia Semi soterrat Sorra 1 Espitllera 2 metralladores Doble 4 persones 23

079 Platja des Cargol 39°16'46.32"N
3° 2'34.02"E Abandonat Planícia Semi soterrat Sorra 1 Espitllera 2 metralladores Doble 4 persones 23

080 Cala Tugores,Sa Punta de s’Aranyó 39°17'20.62"N
3° 1'52.92"E Abandonat Planícia Semi soterrat Sorra 1 Espitllera 2 Metralladores Doble 4 persones 23

081 Platja de ses Roquetes 39°18'10.72"N
3° 1'15.58"E Abandoant Planícia Semi soterrat Sorra 1 Espitllera 2 Metralladores Doble 4 persones 23

082 Platja des Delfí 39°18'33.30"N
3° 0'54.53"E Abandoant Planícia Semi soterrat Sorra 1 Espitllera 2 Metralladores Doble 4 persones 23

083 Es Escars, Port de Campos 39°18'55.04"N
3° 0'39.25"E Abandoant Planícia Semi soterrat Sorra 1 Espitllera 2 Metralladores Doble 4 persones 23

084 Port de Campos Desaparegut 1 Metrallador

085 Platja des Trenc 39°20'13.54"N
2°59'27.48"E Abandoant Planícia Semi soterrat Sorra 1 Espitllera 2 Metralladores Doble 4 persones 23

086 Platja des Trenc 39°20'20.44"N
2°59'22.75"E Abandoant Planícia Semi soterrat Sorra 1 Espitllera 2 Metralladores Doble 4 persones 23

087 Platja des Trenc 39°20'39.68"N
2°59'5.20"E Abandoant Planícia Semi soterrat Sorra 1 Espitllera 2 Metralladores Doble 4 persones 23

088 Platja des Trenc 39°20'41.91"N
2°59'3.00"E Abandoant Planícia Semi soterrat Sorra 1 Espitllera 2 Metralladores Doble 4 persones 23

089 Platja des Trenc 39°21'0.63"N
2°58'42.48"E Abandoant Planícia Semi soterrat Sorra 1 Espitllera 2 Metralladores Doble 4 persones 23

090 Platja des Trenc 39°21'4.48"N
2°58'37.71"E Abandoant Planícia Semi soterrat Sorra 1 Espitllera 2 Metralladores Doble 4 persones 23

091 Arenal de sa Ràpita 39°21'35.70"N
2°57'49.20"E Abandoant Planícia Semi soterrat Sorra 1 Espitllera 2 Metralladores Doble 4 persones 23

092 Arenal de sa Ràpita 39°21'36.76"N
2°57'49.27"E Abandoant Planícia Semi soterrat Sorra 1 Espitllera 2 Metralladores Doble 4 persones 23

093 S’Estanyol 39°21'22.65"N
2°54'50.81"E Abandoant Desnivell Soterrat Terra 1 Espitllera 2 Metralladores Doble 4 persones 24
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4.8. CARTOGRAFIA DELS SECTORS D’ACTUACIÓ I MARQUES DE POSICIÓ

Classificació del nius metralladors sobre el mapa  E. 1/45.000
Per facilitar la ubicació hem acolorit les marques de posició, explicades en la llegenda de cada plànol. 

PLÀNOLS  del  M.00 al M.07
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4.9. ANÀLISI  INDIVIDUAL DE LES TIPOLOGIES MÉS REPRESENTATIVES DE NIUS 
METRALLADORS  

PLÀNOLS  del  00 al 24
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4.10. CLASSIFICACIÓ VISUAL

_ Classificació segons posició / camuflatge

_ Classificació  general d’obertures - finestres

_ Classificació obertures - entrades

_ Classificació per estructura – forjat

PLÀNOLS  del  C.01 al C.04
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5. CATALOGACIÓ DE LES TORRES D’ENFILACIÓ 

5.1. ANTECEDENTS HISTÒRICS

Introducció
Elements molt característics de la badia d’Alcúdia són les torres d’enfilació i tir submarí naval. El valor 
patrimonial també es considera limitat, per part de les institucions.
Com altres mostres arquitectòniques de fortificacions defensives ubicades a la costa com els nius 
metralladors, bateries costeres i casamates han quedat a l’oblit i obsoletes.
El resultat es un conjunt d’elements en estat precari sobre els que s’hauria de prendre una decisió: 
demolició com proposen alguns, conservació o deixar-los tal com estan. L’opció de deixar passar el 
temps sembla que es la pitjor, en alguns casos el seu estat amenaça ruïna. El que suposa un risc molt 
alt pels usuaris del litoral.
Les noves generacions les hem incorporat al paisatge, fet que justifica la seva posada en valor i  
recuperació. 
Sembla que l’estat ruïnós d’algunes torres d’enfilació han despertat consciències o la por a pagar la 
indemnització si passés alguna desgràcia. El Ministeri de Medi Ambient,  Medi Rural i Marí els ha 
incloses a un pla per la recuperació i millora del litoral hi ha intervingut en dues d’elles, concretament a 
les de la Colònia de Sant Jordi a la zona de Son Viulí T10a i T10b. Les altres continuen exactament 
igual que abans del Pla.

Història
Se’n construïren 14 parelles en total, des de el Port d’Alcúdia fins la Colònia de Sant Pere. La seva 
funció originaria era la realització d’exercicis militars, concretament pràctiques de tir submarí.
La badia d’Alcúdia era un polígon de tir de la Marina de guerra segons la Comissió per l’estudi de 
defensa de la costa de l’any 1940, que va funcionar del 1941 fins al 1970. Els submergibles navegaven 
pel centre de la badia i entrenaven maniobres de tir pel llançament de torpedes, es tractava de cercar la 
línea de posició obtinguda mitjançant la superposició de les torres, sistema d’enfilació.
Les torres estan situades de forma regular al llarg del perímetre de la Badia , separades per un interval 
de 1.240 metres, per parelles que disten 200 metres entre elles.
Originàriament estaven pintades de blanc, numerades i amb marques vermelles a diferents nivells per 
les pràctiques de la marina

5.2. METODOLOGIA

Hem seguit el mateix mètode que amb els nius metralladors, són les tres fases que hem explicat, 
recollida de dades, treball de camp i síntesi. Només que durant la recerca a l’arxiu hem trobat molt poca 
informació del citat polígon de tir de la Mariana. Algunes referències al llegir els plans de defensa, que 
citaven la badia d’Alcúdia com a punt d’alt valor estratègic per l’existència d’una aeròdrom, el port i el 
polígon d’armes. 
Hem pogut constatar que efectivament va existir una escola d’armes submarines a Sóller, “Escuela de 
Armas Submarinas de Sóller”, dirigida pel capità de vaixell Don Luís Ferragut Pou que va estar 
operativa fins l’any1970. Aquests submergibles venien a fer les maniobres militars a la badia, pensem 
que per les condicions meteorològiques i característiques d’aquesta.
Sóller està situada a la costa nord, fer pràctiques resultaria molt complicat per l’estat del mar sovint 
torna brava. Ens preguntem perquè no anaven a Palma que les condicions són iguals de favorables, 
suposem que al ser el port principal de l’Illa el tràfec de vaixells deuria de ser intens i dificultava les 
maniobres.
Doncs ja que no gaudim de més informació per enriquir el text, centrarem els esforços en la confecció 
del catàleg i  la presa de dades per l’aixecament topogràfic correcte plasmat en suport informàtic 
adequat. Creiem suficient la informació aportada per tal de valoritzar el conjunt i donar-lo a conèixer a la 
societat.

Hem llistat al catàleg 17 torres existents en diferents estats de conservació els hem classificades en 
abandonades la majoria, les que gaudeixen d’un mínim manteniment i les restaurades recientment que 
són dues la torre T10a i la T10b.
Les analitzarem de manera individual per plasmar l’estat actual de cada una d’elles en les fitxes 
confeccionades.

Tipologia general
Estructura:
Les cimentacions estan formades per una sabata aïllada de 2,50m x 2,50m i la fondària dependrà de 
l’esveltesa de la torre, van de  0,50 m – 1,20 m són  de formigó armat amb  mallat inferior de Ø 16 cada  
10 cm. 
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Fig. 5.1.Detall d’armat a la cimentació

Les torres són de bloc de pedra sorrenca, col!locats a trencajunt i  armats cada 5 - 7 filades depenent 
de l’esveltesa  de la construcció. Normalment la base esta formada per bolcs de 40 - 50 cm de gruix 
fins a uns dos metres d’alçada per donar més rigidesa al conjunt i  a mesura que guanyen alçada es 
redueix el perímetre i la secció del marès de 30 – 20 cm de gruix. La coronació acaba en forma de 
piràmide també de marès.

Acabats:
En les de restauració recent els acabats són: capa d’ hidrofugant sobre el marès, arrebossat de ciment i 
pintura anticarbonatació. A més de la col!locació d’una porta de reixa d’acer corten.
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5.3.  CATÀLEG GENERAL DE TORRES D’ENFILACIÓ I TIR NAVAL SUBMARÍ

Sector 3 .  Badia d’Alcúdia. Torres d’Enfilació i Tir Submarí Naval –  1939-1940Sector 3 .  Badia d’Alcúdia. Torres d’Enfilació i Tir Submarí Naval –  1939-1940Sector 3 .  Badia d’Alcúdia. Torres d’Enfilació i Tir Submarí Naval –  1939-1940Sector 3 .  Badia d’Alcúdia. Torres d’Enfilació i Tir Submarí Naval –  1939-1940Sector 3 .  Badia d’Alcúdia. Torres d’Enfilació i Tir Submarí Naval –  1939-1940

CODI SITUACIÓ COORDENADES ESTAT No PLÀNOL

T01a Acúdia, port 39°50'6.36"N
3° 8'51.97"E Abandonada T.01

T01b Acúdia, port Desapereguda

T02a Platja de Muro 39°47'37.15"N
3° 7'30.37"E Abandonada T.02

T02b Platja de Muro 39°47'34.01"N
3° 7'27.27"E Abandonada T.02

T03a Dunes d’es Comú de Muro 39°47'8.14"N
3° 7'54.21"E Abandonada T.02

T03b Dunes d’es Comú de Muro 39°47'5.20"N
3° 7'51.22"E Abandonada T.02

T04a Caseta dels Capellans 39°46'42.58"N
3° 8'19.96"E Abandonada T.03

T04b Caseta dels Capellans 39°46'39.54"N
3° 8'18.32"E Abandonada T.03

T05a Can Picafort 39°45'53.35"N
3° 9'18.54"E Manteniment

T05b Can Picafort 39°45'58.39"N
3° 9'24.14"E Manteniment

T06a Can Picafort, Son Bauló 39°45'41.92"N
3°10'0.90"E Manteniment T.04

T06b Can Picafort, Son Bauló Desapereguda

T07a Son Real 39°45'9.72"N
3°11'18.03"E Ruïnosa T.05

T07b Son Real 39°45'9.06"N
3°11'17.77"E Ruïnosa T.05

T08a Son Serra de Marina 39°43'49.16"N
3°14'22.16"E Abandonada T.03

T08b Son Serra de Marina 39°43'46.23"N
3°14'19.10"E Abandonada T.03

T09a Sa Colònia de Sant Jordi, poble Desapereguda

T09b Sa Colònia de Sant Jordi, poble 39°44'20.34"N
3°16'44.05"E Abandonada T.04

T10a Sa Colònia Sant Jordi, Son Viulí 39°44'47.58"N
3°17'37.29"E Restaurada T.04

T10b Sa Colònia Sant Jordi, Son Viulí 39°44'43.99"N
3°17'39.23"E Restaurada T.04
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5.4. SEQÜÈNCIA  DE  TORRES VISTES DES  DEL MAR 

5.5. ANÀLISI INDIVIDUAL DE LES TIPOLOGIES DE TORRES D’ENFILACIÓ

PLÀNOLS  del  T.00  al T.05
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6. CONCLUSIÓ

Els exemples del parc dels búnquers de Martinet al Pirineu català o com els pioners amb la recuperació 
del patrimoni històric de la Guerra al municipi de las Reguera a Astúries, ens anima a pensar que 
l’esforç realitzat per la catalogació d’aquestes mostres d’arquitectura militar del segle XX servirà per 
despertar consciències i sensibilitzar l’opinió pública.   
Si les construccions per si mateixes tenen un alt valor patrimonial i cultural com hem analitzat, el 
conjunt de tota la línea de defensa manifesta el potencial  de la seva  posada en valor. Conservació i 
consolidació un aspecte que ja no dependrà del PFC sinó del recolzament per part d’Administracions 
tant a nivell local com Autonòmic.
Aquest pla d’actuació consisteix en una mínima consolidació i neteja de les estructures existents, 
senyalització adient per la realització d’itineraris culturals i paisatgístics com hem plantejat. Totes les 
propostes només es podran dur a terme si els nius de metralladores i les torres d’enfilació de l’Illa són 
declarats Béns d’Interès Cultural BIC, per part del Govern de les Illes Balears.
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7. GLOSSARI

Ban: Disposició de caràcter general en forma d'ordre que l'autoritat imposa directament a la població.

Metralladora: Arma llarga de foc, relativament pesant i totalment automàtica, que pot tirar 
successivament i ràpidament un gran nombre de projectils

Espitllera: Obertura rectangular llarga i estreta feta en un mur o en una porta perquè hi passi la llum i 
per a mirar i disparar des de dins cap a fora.

Casamata: En les fortificacions permanents, reducte blindat per a protegir armes pesants i 
excepcionalment per a allotjar-hi tropes.

Tronera : Obertura practicada a la paret d'una fortificació, al costat d'una embarcació, etc., per on hom 
pot disparar els canons, els quals resten protegits, igual que llurs servidors, del foc enemic.

De retrocàrrega: Dit de les armes de foc que són carregades per la culata o per la part posterior del 
canó.

Plaça d'armes: Organització militar, espai gran on la guarnició d'una ciutat fa els seus exercicis.

D.p.m: Es refereix als dispars per minut que pot realitzar un arma de foc.

Enfilació: Punt de vista o referència de relleu en la costa, que serveix al mariner com a guia per a 
orientar-se en la situació de la barca en el mar.

Requetè: Grup de combatents carlins, sobretot els grups armats que durant la monarquia alfonsina i la 
Segona República es preparaven militarment i que participaren en la guerra civil de 1936-39.

Tir rasant: Que passa ras. El tir rasant de l'artilleria.
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9. AGAÏMENTS

Vull  des de aquestes paraules agrair a totes les persones que han col!laborat perquè aquesta  mostra 
etnològica i d’arquitectura militar hagi estat possible. Destacar l’Arxiu Militar de Palma de Mallorca i el 
seu fons documental.
A tota la comunitat universitària de  l’EPSEB des de secretaria passant pel professorat i especialment a 
la tutora per tal d’arribar fins aquest punt.
Finalment ressaltar l’empenta i col!laboració de l’Aida.
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10. ANNEXES

Annex I: Model de cheklist emprat per la recollida de dades 
Annex II: Proposta de ruta cultural i paisatgística dels búnquers 
Annex III: Mapes  d’armes automàtiques de l’any 1943 i 1950
Annex IV: Mapa de situació per la presa de coordenades geogràfiques del nius metralladors: Google 
earth
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 ANNEX I:  Model de Checklist utilitzat per la recollida de dades durant el treball de camp.

Pla d’actuació en nius de metralladora i torres d’enfilació                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           49



ANNEX II: Ruta dels Búnquers. Itinerari cultural i paisatgístic per l’Illa de Mallorca proposat per aquest PFC.
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ANNEX III: Plànol superposable en paper vegetal per armes automàtiques, casamates i polvorins de l’Illa de Mallorca, 1943
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ANNEX III: Plànol superposable en paper vegetal per nius metralladors, fusells, antillantxes i casamates de l’Illa de Mallorca, 1950
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ANNEX IV: Mapa de situació per la presa de coordenades geogràfiques del nius metralladors: Google earth
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