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RESUM 
 
Les torres de defensa costanera són una tipologia de fortificació que al llarg dels segles XVIII i XIX 
ompliren les costes tant de la Mediterrània com de les Illes Britàniques. De forma troncocònica i 
dissenyades per a suportar varis canons en la planta coberta, el seu objectiu militar era impedir el 
desembarcament de les flotes enemigues en certs punts estratègics. 
 
El present projecte tracta sobre l’estudi de les torres de defensa costanera que durant aquest període 
s’alçaren al llarg de la costa de l’illa de Menorca.  
 
Per a dur a terme aquest projecte, inicialment s’ha realitzat un seguit de fitxes d’inventariat de cada una 
de les quinze torres de defensa. El desenvolupament d’aquestes fitxes, ha precisat d’una intensa 
recerca d’arxius històrics relacionats amb les fortificacions, així com de varies visites “in situ” per arribar 
a entendre tots els elements i materials que composen una torre de defensa costanera. 
 
Especificats en les fitxes d’inventari els diferents elements arquitectònics i constructius característics  
d’aquestes fortificacions, s’han classificat en diferents models, extraient de cada tipologia, tant les 
similituds com les diferències entre totes elles. Aprofundint així, en el coneixement general i concret 
d’aquestes edificacions militars. 
 
Posteriorment, s’ha dut a terme un estudi sobre els materials més emprats en la seva, extrets de la 
pròpia illa, i que s’ha concentrat en la pedra de marès i el morter de calç, materials tradicionals en la 
construcció menorquina. 
 
Amb aquesta informació com a base, més tota la documentació extreta de les visites, s’ha 
desenvolupat un estudi patològic, precisant les lesions més freqüents que pateixen aquestes 
edificacions situades en punts tant perjudicials, a causa de la humitat i la salinitat presents. Així com un 
diagnòstic de l’estat actual i de les possibles actuacions per tal de millorar-ne l’estat. 
 
Finalment, s’ha realitzat l’aixecament gràfic d’una de les torres que en els darrers anys ha patit un canvi 
d’ús, el qual ha permès que aquesta torre tingués un manteniment constant, allargant la seva vida útil i 
deixant de ser un edifici en desús.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUMMARY 
 
The towers are a type of coastal defense fortification which, during the eighteenth and nineteenth 
centuries, filled both shores of the Mediterranean coast and the British Isles. Truncated-cone shaped 
and designed to withstand several guns in the ground cover, its military objective was to prevent the 
landing of enemy fleets at certain strategic points. 
 
The present project is a study of the coastal defense towers that rose during this period along the coast 
of the island of Minorca. 
 
To carry out this project, a series of cards of the fifteen towers were inventoried. The development of 
these cards required an intensive research of historical archives relating to the fortifications, as well as 
several visits "in situ" to get to understand all the elements and materials that make up a coastal 
defense tower. 
 
In the registration cards different architectural features and the construction of these fortifications are 
specified and classified under different models of towers, enhancing both the similarities and differences 
between the towers, deepening in the knowledge of these general and specific military buildings. 
 
Subsequently, a study of the materials used in the construction of the towers taken from the island itself 
is conducted. The focus is on the marès and the lime mortar, the traditional materials in the Minorcan 
construction. 
 
With this information as a base and all the information taken from the visits to the various towers, a 
pathological study is developed, showing the most frequent injuries suffered by these buildings located 
at these difficult points, as well as a diagnosis of the current state and possible actions to improve the 
state of the tower. 
 
Finally, there is a rising graph of one of the towers which in recent years has undergone a change in 
use. This means that the tower had constant maintenance, extending its life and stop being a disused 
building. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2                                                                                                                                                                                                                                           Estudi històric-constructiu de les torres de defensa costanera de l’illa de Menorca 

 

´ÍNDEX 
 

1. Introducció.....................................................................................................................3 
 

2. Historical and geographic context.................................................................................4 
 

2.1. The background to the towers...........................................................................4 
 

2.2. The origin of the towers to the Mediterranean...................................................4 
 

2.3. Early British gun towers.....................................................................................5 
 

2.3.1. The Incident at Mortella Bay........................................................................6 
 

2.4. The Spanish and Minorcan towers to 18th century............................................7 
 

3. Estudi de les torres de defensa costanera..................................................................10 
 

3.1. Introducció.......................................................................................................10 
 

3.2. Desenvolupament del model de torre de defensa costanera..........................10 
 

3.3. Descripció general d'una torre de defensa costanera.....................................11 
 

3.4. Estudi de les torres de defensa costanera......................................................15 
 

3.4.1. Fitxa d’inventariat.......................................................................................15 
 
3.4.2. Tipificació de les torres..............................................................................15 

 
3.4.3. Torres espanyoles.....................................................................................16 

 
3.4.3.1. Torres de la tipologia I....................................................................16 
 
3.4.3.2. Torres de la tipologia II...................................................................18 

 
3.4.4. Torres angleses.........................................................................................20 
 

3.4.4.1. Torres de la tipologia III..................................................................21 
 

3.4.4.2. Torres de la tipologia IV.................................................................23 
 

3.4.4.3. Torres de la tipologia V..................................................................26 
 

4. Estudi dels materials...................................................................................................29 
 

4.1. Introducció.......................................................................................................29 
 

4.2. Història geològica de Menorca........................................................................29 
 

4.3. Materials geològics de les torres de defensa costanera.................................30 
 

4.4. El Marès..........................................................................................................31 
 

4.4.1. Composició del marès...............................................................................31 
 

 
 
4.4.2. Característiques del marès en construcció....................................................32 

 
4.4.3. Normalització i estandardització dels carreus de marès................................32 

 
4.4.3.1. Dimensions del carreus de marès......................................................32 

 
4.4.3.2. Col·locació dels carreus......................................................................32 

 
4.4.4. Extracció i transport del marès.......................................................................33 

 
4.5. Morter de Calç......................................................................................................35 

 
4.5.1. La calç............................................................................................................35 

 
4.5.2. Obtenció de la calç.........................................................................................36 

 
5. Estudi patològic de les torres de defensa costanera.......................................................37 

 
5.1. Introducció............................................................................................................37 

 
5.2. Tipologia de lesions patològiques........................................................................37 

 
5.3. La humitat............................................................................................................38 

 
5.3.1. La humitat en construccions de marès...........................................................38 

 
5.3.2. Tipologia d’humitat en murs petris.................................................................38 

 
5.3.3. Mecanismes d’alteració de la pedra de marès...............................................38 

 
5.4.Fitxes de lesions patològiques...................................................................................39 

 
6. Aixecament......................................................................................................................47  

 
6.1. Introducció............................................................................................................47 

 
6.2. Plànols estat atual de la torre de Son Ganxo.......................................................47 

 
6.3. Plànols hipòtesi estat original de la torre de Son Ganxo.....................................47 

 
7. Conclusions.....................................................................................................................48 

 
8. Agraïments......................................................................................................................49 

 
9. Bibliografia.......................................................................................................................49 

 
 
 

Annex I. Fitxes d’Inventariat de les torres de defensa costanera de l’illa de Menorca. 
 

Annex II. Plànols de l’aixecament gràfic de la torre de defensa costanera de Son Ganxo.  
 

 
 



Estudi històric-constructiu de les torres de defensa costanera de l’illa de Menorca                                                       3 

 

1. INTRODUCCIÓ 
 

Per a la realització del Projecte Final de Grau vaig optar per l’estudi de les torres de defensa de 
Menorca, ja que em van atraure des del primer moment en què vaig venir a viure a l’illa. Ubicades al 
llarg de la costa i en punts tant singulars i sorprenents, des del principi em van despertar la curiositat, 
primer per la seva vessant arquitectònica i, a mesura que anava recopilant informació, també per la 
seva història. 
 
Em va impressionar que una illa amb una extensió de no gaire més de 700 Km2 fos un dels llocs amb 
més fortificacions de la Mediterrània. D’entre totes aquestes construccions militars, les torres de 
defensa em van cridar l’atenció, tant per la gran quantitat que es podia trobar en la costa menorquina, 
com per la varietat estètica que presentaven.  
 
L’objectiu principal d’aquest treball és el d’analitzar cadascuna de les torres per poder, posteriorment, 
classificar-les segons un mateix criteri. A simple vista pot semblar senzill, ja que es basen en un model 
estructural i de distribució molt semblants, però com que no totes es basen en un mateix disseny, ni 
van ser construïdes a la mateixa època, presenten trets molt diferents tant pels materials utilitzats com 
pels elements constructius. 
 
Un altre de les finalitats d’aquest projecte és la d’esbrinar quines són les lesions més freqüents que 
pateixen aquestes construccions per tal d’entendre l’origen de les seves patologies i poder prevenir-les.  
 
Per concloure, i després d’observar els diferents estats en què es trobaven, vaig decidir incloure 
l’aixecament d’una torre en concret, la torre de Son Ganxo, actualment convertida en alberg. D’aquesta 
manera vaig poder comparar els canvis als quals ha estat sotmesa constructivament i funcional, alhora 
que descobria una de les possibles sortides a les torres que es troben en desús. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. INTRODUCTION 
 
For the execution of the Final Project of the Degree, I decided to study the defence coastal towers of 
Minorca, because they surprised me from the first moment I came to live on the island. Located along 
the coast and in singular and surprising points, they rose my curiosity, firstly for their architectural part 
and,  as I was collecting information, also for their history. 
 
I was impressed to know that an island with an area of 700 km2 was one of the places with more 
fortifications on the Mediterranean. Of all these military constructions, the defense towers caught my 
attention, because of the large amount that could be found on the coast of Minorca and because of their 
aesthetic variety. 
 
The main objective of this project is to analyze each of the towers to subsequently classify them 
according to the same criteria. At first glance it may seem simple because they are all based on a 
similar structural model and distribution, but as not all of them are based on the same design and were 
built in the same time, they show very different traits in the materials and building elements used. 
 
Another purpose of this project is to find out the most common injuries suffered by these constructions  
in order to understand the origin of their diseases and to prevent them. 
 
To conclude, after observing the various states in which they were, I decided to include the rise of a 
particular tower, “Son Ganxo”, now converted into a hostel. That way I could compare the constructive 
and functional changes made, while discovering one of the possible solutions to the towers that are in 
use. 
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2. Historical and geographic context 
 
2.1. The background to the Towers 
 
The coastal gun towers, or Martello Towers for the British, of the late eighteenth and nineteenth 
centuries were defensive structures built to defence the coast against enemy invasion. As such they 
were simply later examples of an earlier tradition of defensive towers constructed along the European 
coastline, but particularly around the shores of Mediterranean, from fifteenth century onwards. 
 
As a form of fortification the single, unsupported gun tower was a cheap and effective form of coast 
defence providing early warning of attack and proving, particularly in the case of the large towers, to be 
difficult to capture and destroy. The earliest towers built along the shores of Mediterranean were 
watchtowers the role of which was to enable their garrisons to warn the local inhabitants of approaching 
Turkish raiders or North African corsairs. However, as the concept of defensive towers was developed 
by the Spanish and the British engineers of the time so larger and more substantial tower were built that 
were strong enough to mount two or three guns. These later towers were usually sited to defended 
small ports or fishing villages or to protect the entrance of larger ports. 
 
Minorca, with an extension of 701 km2, situates in the middle of the Western Mediterranean (40ºN 4ºE), 
almost equidistant of African lands, Italy and Iberian coasts, being the more northern of the Balearic 
Islands. At the eastern end of the island of Minorca is the port of Maó, one of the best deep-water 
anchorages in the Mediterranean. For a naval power with no Mediterranean coast, like Great Britiain, 
possession of Minorca, therefore, was of major strategic advantage, and for most of the 18th century, 
Minorca was in the hands of the British. 
 

 
                        The Balearic Island. 

 
 
 
 
 
 

 
 
2.2. The origin of the towers to the Mediterranean 
 
It is dificult to put a date to the construction of the earliest towers in the Mediterranean, but as early as 
the thirteenth century towers had been in the southern Spain along both the inland and the coastal 
borders of the Moorish Nazrid Kingdom of Granada. These were conical watchtowers built between 
1238 and 1492 of rubble stone and were designed to give warning of Christian forces. These towers 
were normally manned by one or two watchmen and had very limited defensive value. After the fall of 
the Nazrid Kingdom to the forces of Ferdinand II and Isabella I, Kings of Castille and of Arago, in 
1492 the coastal towers were mainained to give warning of raids by Moorish forces and a number of 
larger towers were built capable of mounting one or two guns. 
 

   
Tower of Gerro, Alicante.                                                     Tower of Tamarit, 1552, Alicante. 

 
In the latter half of the sixteenth century the Spanish, under the mandate of Philip II, occupied most of 
southern Italy and Sicily together with Sardinia and by allying themselves with the Republic of Genoa 
brought Corsica also under Spanish influence. As Turkish attacks on the Italian coast increased the 
Spanish governors-general in Italy commenced the construction of a long line of coast towers from Bari 
on the Adriatic shore to Taranto and up the Calabrian coast on the western side of Italy. These towers 
were also built of stone and varied in size and design, some being square and others circular in shape. 

The designers of these towers were a small group of Italian and Spanish military engineers working for 
the King of Spain, Philip II, and the Spanish governors-general in Italy, Sicily and Sardinia. They also 
worked for the Banco di San Giorgio, a commercial organitzation that administered the colonies of the 
Republic of Genoa. In the sixteenth century engineers such as Giovan Giacomo Palearo, “El Fratín” 
(1520-1586), the chief of military engineer to the court of Castile and one of a family of three famous 
military engineers, Camillo Camiliani (1574-1603) and Juan Baptista Antonelli (1550-1616) all 
designed and built towers and other fortifications along the coast of Granada, Corsica and Sicily.  

In Corsica, 85 towers were built aroud the coast of the island, including a tower at Mortella Bay on the 
north-west side of the island that was designed by “El Fratín”, and that in the long run would finish giving 
name to this type of fortifications. Many of the towers built for the Banco di San Giorgio were to become 
known as “Genoese Towers” and were to be found throughout the Mediterranean and as far a field as 
Balaklava in the Crimea where there was a Genoese settlement. As a report archaeologic writing for M. 
de Fréminville in 1894, Tours Génoises du Littoral de la Corse: 
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 “Of shape usually round, seldom square how the one of Sarravale, Porto 
and one of the towers of the territory of Olmeto, all can bring to the type of 
the one of Parata, of Figari, of Olemto and Sénètose. The high of towers vary 
between 12 and 17 metres, of 10 metres of diameter to the base and of 7 
metres of diameter to the high of the cord or to the level of the platform”. 

 

         
   Figari Tower. M. de Fréminville in 1894, Tours Génoises du Littoral de la Corse 

 
In the latter half of the sixteenth century a long line of coastal towers was constructed along the 
southern shores of Italy. These were defensive towers and they were part of a chain of fortifications 
protecting these coastline. Between 1565 and 1620 a total of 81 towers were built along the coasts of 
the provinces of Bari, Lecce and Taranto with additional towards nortwards long the Calabrian coast 
almost as far as Rome. There was no standard pattern for these towers, the majority being square in 
shape and the others were circular. All were built of sone and, as with the Genoese towers, the 
entrance was through a door at first-floor level entered by means of a ladder or drawbridge. The 
majority of these towers were armed with a single falconet. A small gun firing a ball between one an 
three pounds in weight. 
 
In Spain itself towers were to be found all along the coastline of the Mediterranean from Barcelona to 
Tarifa. Although many of these towers were of Moorish design and construction the towers mounting 
guns were of indigenous Spanish design and of a later date, most having been built during the 
eighteenth century. In this century the Mediterranean was sailed by the British fleets, and it was during 
the reigns of Ferdinand VI and Charles III between 1746 and 1788 that major efforts were made to 

protect the coastal regions by constructing un towers and batteries. Under Ferdinand VI a number of 
gun towers were constructed, circular in shape and mounting one or two small guns. Such towers can 
be seen at Cabo de Gata and Balerma in Almeria. Other towers, rather larger and with a batter to the 
wall, can be seen at Cabo Jueu in Ibiza or Gando on Gran Canaria. These towers were designed to 
mount two heavy guns, usually 24 pdr guns. 
 
The improvement in the defences of the Kingdom of Granada continued in the reign of Charles III and 
in 1764, as a result of the depredations of the British in the Seven Years War in which Spain was 
involved from 1762 to 1763, Charles III issued an “Ordinance that His Majesty sends as Orders to those 
who serve in the different ranks destined for Royal Service in the coast of Kingdom of Granada”. This 
long-winded title authorized Field Marshall Antonio Maria Bucarelli y Ursua to plan and construct a serie 
of fortifications along the coast of the modern Spanish provinces of Granada, Malaga and Almeria. 
Under this ordinance a total of nine new four-gun batteries were built together with a number of two-gun 
towers. These towers were designed by the Spanish military engineer José Crame and were 
considerably larger than those built in the reign of Ferdinand VI and were in the shape of a “clove-hoof” 
and not circular. This meant there was a stronger and larger gun platform to support the two heavy 
guns.    
 

     
  Macenas Tower in Almeria.                                             Tower with shape of clove-hoof. 

 
2.3. Early British gun towers 
 
The use of gun towers as a defensive fortification was not confined to the shores and islands of the 
Mediterranean. In England the earliest example of a free-standing gun still remaining is, probably, the 
Cow tower in Norwich, part of the fortifications of the city. Other early towers are the Round Tower at 
Portsmouth, built in 1418, andthe tower of Camber Castle in Sussex which, originally, was a free-
standing artillery tower built to defend the harbour of Camber.  
 
In the seventeenth century two gun towers were built for coastal defence, one at Plymouth, the Mount 
Batten Tower, and the other, Cromwell’s Castle, on Tresco in the Scilly Isles. Both these towers were 
built during the Commonwealth, probably as a defence against the Dutch. Although the actual date of 
its construction is uncertain the Mount Batten Tower was probably built as ealry as 1646 and it is a 
circular masonry tower 9,20 metres high with castellated parapet and embrasures for 10 guns. The 
tower was two floors and a basement and access is at first-floor level. There is a staircase built into the 
wall providing access to the second floor and the gun platform. 
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The tower on Tresco in the Scilly Isles, Cromwell’s Castle, was probably built about 1650-52 to defend 
the harbour of New Grimsby from the Dutch. This too was a circular masorny tower, but, with a height of 
1 metres, it was much taller than the Mount Batten Tower. Cromwell’s Tower has two floors providing 
barrack accommodation together with basement and the original entrance at first-floor level. There are 
embrasures for six guns on top of the tower and te parapet, unlike the Mount Batten Tower, was not 
castellated. In the eighteenth century the guns mountes on the gun platform were small 4 pdr guns. 
 
A number of gun towers were also constructed by the British authorities for the defence of Bermuda and 
the British islands in the West Indies. In 1745 a tower was built by the Codrington family in Barbuda to 
defend their plantation on the island. The tower was built to a plan provided by Commodore Charles 
Knowles, who was then commanding the Royal Navy. The Codrington papers refer to a proposal to 
build a tower “like the Spanish coastal towers” and Knowles’s design was almost exactly that. 
 

    
The Cow tower in Norwich.                                               The Mount Batten tower from Plymouth. 

 
2.3.1. The Incident at Mortella Bay 
 
In 1974 elements of the British Mediterranean fleet which was blockading Corsica attacked one of the 
Genoese towers at Mortella Point in the Bay of San Fiorenzo in the north of the island. Admiral Lord 
Howe, always opposed to a purely passive blockade, had decided upon offensive action to destroy the 
tower and dispatched a landing force under the command of Major General Dundas to Mortella Bay. 
Two Royal Navy ships, HMS Fortitude, with 74 guns, and HMS Juno, with 32 guns, bombarded the 
tower for over two hours and, despite the tower being armed only with three guns, two 18 pdr guns and 
one small 6 pdr gun, or, a oher sources maintain, two 12 pdr uns, both ships were driven off with 
considerable loss but with little damage having been done to the tower. It was only after troops had 
been landed and field artillery used to bombard the tower that it was eventually captured, only to be 
finally destroyed when the British withdrew from the island in 1976. 
 

 
                              The tower at Mortella Point, St. Fiorenzo Bay. National Maritime Museum. 

 
It was the ability of the tower at Mortella Point to withstand naval attack that almost certainly led to 
contruction by the British of similar towers on the island of Menorca when they held the island from 1798 
to 1802. These  towers copied the design of two Spanish towers built earlier in the century which were 
already part of the island’s defence. It was because the design of these towers was considered by a 
number of senior British officers to be successful from both a military and an economic point of view that 
further towers were built in England, Ireland and in many locations in the British Empire giving rise to the 
name “Martello Towers”. 
 
The Mortella Point tower was an important tactical conceptual model for the British military, and though 
it did not directly influence the design of subsequent Martello towers, they were to mirror its tactical role 
and application. The story of the design of the towers is more complex. 
 

     
Mortella tower.                                                                    Another view of Mortella tower. 

 
There as been considerable over the years concerning the derivation of the name of Martello Tower The 
most commonly accepted explanation that it is derived from the reputation of the tower at Mortella Point 
and is simply a corruption of the name, which, bearing in mind the British serviceman’s ability to adopt 
and modify foreign words, does seem most likely. One story, perhaps apocryphal though it might well be 
true, has it that after the engagement with the tower in Mortella Bay Lord Hood misspelt the name of the 
bay in his report to the Admiralty and none f his staff had the courage to correct him.  
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An alternative suggestion, however, is that the name comes from Torri di Martello, Hammer Tower, built 
on Italian coast. Some sources suggest these towers were so called because of the warning bell on the 
top of each which was sounded by striking the bell with a hammer. A more plausible suggestion is that 
some of these towers with machicolation were called Hammer Towers because, from the distance, the 
outline of the tower resembled a hammer.  
 
Whatever the view, and I rather favour the Lord Hood story, the word Martello is now the generic term 
used to describe British eighteenth and nineteenth century gun towers. 
 
 

 
                        Sketch of Mortella tower by James Fittler, 1809. National Maritime Museum. 

 

2.5. The Spanish and Minorcan Towers to 18th century 
 
As was made clear in the first part of this chapter, the Spanish had constructed a number of large, 
circular gun tower along the Mediterranean shores of Spain on thier island possession in the 
Mediterranean and Atlantic. Although the towers along the Mediterranean coast tended to vary in size 
and design those built on Balearic and Canary Islands in the middle of the eighteenth century tended to 
conform to a basic design which the English towers later would imitate. These towers were built on 
Majorca, Ibiza, Minorca and Formentera, in the Balearic Islands, and on Gran Canaria, Lanzarote, 
Fuerteventura and Tenerife in the Canary Islands. 
 
In the Balearic Islands an important number of towers had been built in Ibiza and Formentera to protect 
the population that went back to the island after the depopulation as the result of Moorish raids. Only 
one of these towers was built on Majorca, the coastline of which was already protected by a large 
number of older towers. This tower, the torre des Matzoc was built in 1751, and was circular with a 
height of 10 metres. It had an armament of 3 cannons, one of which still can find to the tower. In Ibiza 
were built 9 similar towers, and 2 to in Menorca and Formentera. 
 
Among the towers built in Ibiza was the Torre d’en Valls, standing 8,50 metres high and with a diametre 
of 13 metres. Like the torre des Matzoc on Majorca, this tower had a batter to the wall but it was built 
some years later in 1763, probably as a result of the Royal Decree of Charles III. The tower was 
constructed of rubble masonry as were all the Spanish towers. A tower with a virtually identical 
dimensions was built at Punta de la Gravina on Formentera in the same year. 
 

  
Matzoc’s tower, on Mallorca, 1751.                                    Tower “d’en Valls”, Ibiza. 

 
On the Gran Canaria, the Torre de Gando was built to defend the Bay of Gando on the southern 
outskirts of the capital city, Las Palmas. The tower was completed in 1741 on the foundations of an 
earlier sixteenth century tower. It was 8,40 metres high with a diametre at the base of 10,75 metres, and 
at the parapet of 2,75 metres. The door was at the first-floor level and access by means of a removable 
ladder and inside the tower the basement and the gun platform were reached by means of a wooden 
staircase built against the inner wall. The arched roof of the first floor chamber and the gun platform 
above it, on which were mounted  three 12 pdr guns, were supported by a central pillar and on the 
ground floor the was a cistern and a storeroom. There was a machicolation projecting from the parapet 
of the gun platform over the door anf further along the parapet a small latrine. 
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Minorca, where the Spanish built two more large towers, had had a somewhat chequered history during 
the seventeenth century. The island was captured by British forces in 1708 during the War of the 
Spanish Succession and the British, recognizing the importance of the harbour of the capital Maó,  
insisted that the island should be ceded to Britain under the terms of the Treaty of Utrecht that ended 
the war in 1713. After the treaty, both Minorca and Gibraltar remained under the command of Great 
Britain governed by Queen Anne. 
 

 
                          Europe after Treaty of Utrecht, 1713. 

 
Forty-three years later in 1756 the island was captured by the French at the start of the Seven Years 
War. A French army commanded for the Duke of Richelieu disembarked near of Ciutadella, and after a 
long siege, achieved the capitulation of the Castle of Saint Felip. But  the island goes back of the British 
after the Treaty of Paris to the 1763. However, in 1782 Spain regained control of the island during the 
American War of Independence and it was in this period of Spanish rule, in 1786, that the two large 
towers were built south of Maó. 
 
One of the towers was sited on a headland overlooking a possible landing place at the Cala d’Alcaufar, 
where the British forces had disembarked to the 1708 with the General Stanhope in command, while 
the other stood on the Punta Prima, and defence a stretch of water between the headland and the 
nearby Illa de l’Aire. Both towers stood 10,50 metres high and a base diametre of 12,50 metres. The 
base of the wall was 2,75 metres thick and the towers were entred by a door at the fisrt-floor level. 
Unlike the torre de Gando, there was a staircase built into the thickness of the wall providing access to 
the gun platform on the top. Both towers mounted trhree 12 pdr guns on their gun platforms; each had a 
shot furnace, for heating cannon shot to red-hot heat, built into the parapet wall, and there was a 
machicolation ap parapet level built over the doorway. The towers were designed by the militar engineer 
Joan Ballester i Zafra, who before already had designed the torre des Matzoc, but the original design 
was modified and next executed for the military engineer Ramón Santander. 
 
In 1976 Spain signed the Treatry of Sant Ildefons with France bringing Spain on to the side of France 
in the French Revolution Wars and In which yields part of his military strengths. The same year saw 
the French recapture of Corsica from the British. For two years Corsica had been an important base for 

the Royal Navy and, with the loss of the island, the Royal Nay founf itself without a base in the 
Mediterranean.  
 

 
                         Map of Europe, 1789. After the British had lost Corsica. 

 
After considering various options including Malta and Elba, the British government decided in 1798 to 
send an expedition to recapture Minorca. The expedition under Lieutenant-General Sir Charles Stuart 
successfully occupied the island almost without bloodshed and Minorca remained under British control 
until the Peace of Amiens in 1802 during which period it once again became the Royal Navy’s principal 
base in the Mediterranean. After the Peace of Amiens Minorca went back to belong to the Spanish 
definitively. 
 
General Stuart was an experienced soldier who had no illusions regarding the difficulties inherent in 
defending the island. Stuart appreciated that it would be almost impossible to defend the main port of 
Maó without building major fortifications which require a much larger garrison than 3.000 men at his 
disposal. In a letter dated 2 March 1799 Stuart wrote: “The Navy should ever be the principal Bulwark 
of the island”. He had already advised the government in London that he meant to hold the island by 
opposing the enemy at their pint of landing while using a mobile reserve of troops to destroy any who 
managed to advance clear of the defended beaches. It is not surprising that the General Stuart should 
decide to use towers as an economical form of defence to defend the principal landing places on the 
island since he had commanded the army that had captured Calvi in Corsica in 1794.  
 
The Corsican towers and also the towers on the Canarian Islands would have been well known to the 
general and his staff and so it seems that the two Spanish towers on the newly captured island were to 
provide a pattern for seven more towers to be constructed by the British. In the words of General Stuart 
these towers were: “Calculated more for the temporary protection of different places” and were to 
“Combined with a further plan of encountering the Enemy wherever they may effect a descent”. 
 
Of the first seven towers to be built four were to defend the immediate approaches to Maó from the sea. 
A fifth tower and two batteries were built at Sa Mesquida, a beach of north-east of Maó where 
successful landing by an enemy force would outflank the defense of La Mola, a projecting headland 
which dominated the entrance to the harbour and the narrow channel leading to Maó, and the “Felipet” 
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peninsula close to it. The sixth tower, known as Torre de Rambla, defended a beach and anchorage 
north of Sa Mesquida, while the seventh was built on the other side of the island to defend the old 
capital of Ciutadella. Here the British also partially rebuilt the seventeenth-century, octogonal Spanish 
tower of Sant Nicolau so that it could take heavier armament, and it was garrisoned as part of the 
defence of Ciutadella. 
 
Two of the towers defending Maó, Torre de Cala Teulera and Torre dels Freus, were built on La Mola, 
the Torre dels Freus being sited to prevent a landing in the bay of Els Freus on the north side of the 
headland while the Torre de Cala Teulera, the stretch of water between La Mola and the Felipet 
peninsula. A tower was also built on the eastern point of the Felipet peninsula which today is called Illa 
del Llatzaret. This tower was to provide flank protection for the defence of La Mola and to prevent an 
enemy obtaining access along the isthmus. The tower was supported in this role by an older Spanish 
one in the grounds of El Llatzaret, a hospital which the British occupied and used as a barracks. 
 

 
Map of Harbour of Maó, 1760, drawn by Juan Aguirre,, with the fortifications of the Castle of 
Saint Felip and the Fort Marlborough, to the entry of the harbour. 

 

On the southern side of the harbour entrance were sited the main defences of Maó, the massive Fort 
George, rebuilt in the ruins of the old Castell de Sant Felip, which had been destroyed by the Spanish 
after their recapture of the island in 1782, and the smaller Fort Marlborough across the inlet called Cala 
Sant Esteve. To support these works a tower was built on El Turó del Penjat, a hill overlooking Fort 
Marlborough  and linked to the fort by a stone wall which provided covered communication between the 
fort and the tower. This ower was named Torre d’en Penjat and was built with the role of denying the hill 
to an enemy besieging Maó, since on two previous occasions, in 1756 and 1782, batteries on this hill 
had been successful in making Fort Marlborough untenable. The tower was surrounded by a ditch and 
glacis which covered an angle ao 180 degrees to the north while on the south, facing the sea, there was 
no ditch but instead a battery protected by two walls. 
 
 

A further four towers, the construction of which was ordered in 1800, were planned to defend the main 
beaches and inlets north of Maó at Addaia, Fornells and Sanitja. At Addaia, where the British had 
landed in 1798, a tower was built on the headland and two were built at Fornells, one on the headland 
at the entrace to the harbour and the other on Sargantana Island in the middle of the harbour. A large 
tower was built at Sanitja to defend another inlet north-west of Fornells and, to the south of Maó, the two 
towers built by the Spanish between 1786 and 1787, were refurbished and reused in a similar fashion to 
the torre de Sant Nicolau.    
 
The new towers were built under the direction of Captain D’Arcy, the commanding Royal Engineer, 
assisted by a number of other officers, including Lieutenant Charles William Pasley, who was the 
main innovator in the new designs of the tower built in Minorca. According to Pasley, writing almost 
twenty-five years later, ten of eleven towers built by the British on Menorca were of two types, four being 
large towers and six smaller ones. The larger towers, Torre d’en Penjat, Felipet, Sa Mesquid and 
Fornells were 11 metres high with an exterior diametre of 17 metres. The smaller towers, Cala Teulera, 
dels Freus, Addaia, Sanitja, de Rambla and Ses Sargantanes had a height of 9,25 metres and an 
exterior diametre of 10,75 metres. Each tower had two floors and a gun platform with storeroom and a 
magazine on the ground floor together with cistern for fresh water, though apitan Walsh of the 39rd 
Regiment, who visited the island on his way to Egypt in 1800, noted that there was a well in the tower at 
Addaia. 
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3. Estudi de les torres de defensa 

 
3.1. Introducció 
 
Fent un primer cop d’ull a les torres de defensa costanera que es troben a l’illa de Menorca, pot 
semblar que hi ha una gran varietat de models de torre. És cert que n’hi ha moltes que destaquen per 
algun element constructiu que la fa incomparable, però si s’observa, i s’estudien detingudament, totes 
les torres es basen en una base constructiva, tant de forma, d’elements constructius com de materials, 
que permeten poder fer una classificació en diferents grups o tipologies de les torres de defensa que hi 
ha al llarg de la costa de l’illa de Menorca.   
 
D’aquesta manera, les torres que foren construïdes pels militars espanyols, a excepció de la torre 
situada en el port de Ciutadella, segueixen un patró o model molt definit, mostrant al final gran 
semblança entre totes elles. El model d'aquestes torres, ja el trobem definit en altres torres que 
s'havien construït amb anterioritat, tant a les pròpies Illes Balears com a les Illes Canàries, també per 
militars espanyols. 
 
Per l'altra banda, les torres que foren construïdes per les tropes britàniques, presenten una gran 
varietat tant en l'aspecte final com en els elements constructius. Aquest últim punt és degut a que pels 
britànics, l'illa de Menorca, va ser com un lloc de proves per a dissenyar i construïr el model de torre 
més eficaç per defensar punts estratègics de desembarcament de flotes enemigues, per atacar-los i a 
l'hora poder-se defensar enfront de l'armament que duien aquestes flotes navilieres. Per això, a 
Menorca trobem una gran varietat de torres angleses, o torres ja anomenades, Torres Martello. 
 
Per dur a terme un millor estudi de les torres, i posteriorment poder-les classificar en grups o tipus, en 
l'annex I, s'adjunta un conjunt de fitxes d'inventariat que s'ha relitzat de cada torre. En aquestes fitxes, a 
part de la documentació bàsica de per poder identificar correctament la torre en qüestió, també s'hi 
afegeix una descripció arquitectònica i dels elements constructius concrets que la composen, juntament 
amb un recull fotogràfic, tant per descriure i poder apreciar millor la torre, com per poder visualitzar 
l'estat actual en que es troba aquesta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.2. Desenvolupament del model de torre de defensa costanera. 
 
Com s’ha pogut entreveure en l’apartat anterior, referent al context històric de les torres de defensa 
costanera, el concepte d’aquest tipus de fortificacions dels segles XVI i XVII, tant a la Mediterrània com 
a les illes britàniques, no era el mateix que el de les torres d’estudi de l’actual projecte. En una cita de 
Felip II, monarca espanyol del 1556 al 1598, i d’una de les èpoques de màxima construcció de torres 
defensives, diu: “las torres existen para emular el ojo humano, ya que su misión es prevenir cualquier 
daño”1. D’aquesta manera es defineix perfectament la finalitat de les torres que es construïren al llarg 
de tota la costa mediterrània, tant a Espanya com a Itàlia, en els segles mencionats. 
 
Les torres costaneres dels segles XVI i XVII, la primera funció que tenien era la de donar-se avís d'unes 
a unes altres de l'arribada de corsaris o pirates a través del mar, sense trencar la cadena de 
comunicació fins a arribar a les poblacions. Així podrien defensar-se les poblacions de les fortaleses i 
ciutats properes dels possibles atacs enemics. Els senyals es feien amb foc si era a la nit i amb 
fumeres durant el dia. L’atre funció d’aquestes torres era protegir la guarnició que es poguès trobar 
ubicada en la torre, ja que després de l’avís, podien patir el setge de l’enemic. 
 
Aquest tipus de torres s’anomenaren talaies. En general es construïen sobre una base en la qual 
s'assentava el primer cos de la torre, que era massís. Sobre ell es col·locava la porta, a la qual només 
es podia accedir mitjançant escales que podien ser retirades per impedir l'entrada a l'enemic. Tot i que 
hi ha excepcions, i en alguna de les torres la porta està a ran de terra. L'interior podia tenir una, o de 
vegades dues plantes, cobertes amb voltes, xemeneia o llar de foc en les plantes interiors, i una escala 
de caragol total o parcialment embotida en el mur per la qual s'accedia a la plataforma superior de la 
torre. La planta coberta estava rodejada per un parapet defensiu, i algunes torres disponien d’un 
matacà per protegir la porta d’accés principal a la torre. 
 

          
    Croquis i imatge actual de la Talaia de Bajolí, de l’illa de Menorca, construida a  mitjans del segle XVII. 

                                                 
1 CATALÀ i ROCA, Pere. Castillos y torres de Cataluña. (Barcelona, 1981) 
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Però a partir de mitjans del segles XVIII, canvia el tipus de construcció de les torres de defensa 
costanera, degut a un canvi funcional de les noves torres i a l’armament, molt més potent, que disposen 
les noves galeres que naveguen tant per la Mediterrània com pels mars del nord. Si al principi tenien 
principalmente la funció de punt d’observació i d’avís, a partir d’aquell moment, enlloc de cosir tota la 
costa amb talaies distribuides regularment, s’estudiava prèviamente els possibles llocs on les navilieres 
enemigues poguèssin fondejar i desembarcar fàcilment, per tal de poder intervenir persuadint l’enemic 
de tals accions. Per evitar això, es dissenyaren les noves torres de defensa costanera, molt més 
sòlides, amb murs de grans espesors, i amb una coberta per poder suportar artilleria pesada, un o més 
canons. I al canviar l’estratègia, ubicant les noves torres en els punts estratègics previamente estudiats, 
s’intentava impedir el desembarcament enemic, o si més no, retardar-lo, a la espera de reforços.  
 
Els grans dissenyadors i construtors d’aquests tipus de fortificacions, van ser els enginyers espanyols i 
els britànics. Degut a les diverses guerres que van transcurrir entre els segles XVIII i XIX, tant les 
costes britàniques com les espanyoles, entre elles Menorca, s’ompliren d’aquest tipus de torres de 
defensa costanera. En alguns punts, es reformaren les antigues talaies per tal de poder-hi col·locar 
l’armament necessari. Però fou a Menorca, com s’ha explicat anteriormente, en el context històric, on 
van coincidir tant la construcció de torres per part dels britànics com dels espanyols, degut al canvi 
constant de propietat que pateix l’illa durant aquests segles. 
 
Abans d’aquesta coincidencia, que seria a finals del segle XVIII, els espanyols ja havien construït un 
model de torre de defensa costanera que seria la base de la majoria de torres que construïrien al llarg 
dels seus territoris. Aquesta era la torre de Gando, a Gran Canària, construïda al 1741. Aquesta torre 
tenia una alçada de 8,40 metres i un diàmetre en la base  de 10,75 metres. La porta d'accés a la torre 
es trobava en la planta intermèdia, a la qual  s'accedia a través d'una escala de mà de fusta. 
Interiorment, s'accedia a la plataforma artillera de coberta, a través d'una escala empotrada en el gruix 
del mur. L'estança de la  planta intermèdia, estava coberta per dues voltes de canó, mentre que el 
sostre de la planta baixa era un entremat de bigues de fusta. La plataforma, on hi havien 3 canons de 
calibre de 11 cms, es recolzava damunt d'un pilar central de pedra, que arribava fins a la planta baixa, 
on hi havia una cisterna i una despensa. Tenia un matacà defensiu per poder projectar des de la 
plataforma de coberta damunt de la porta principal d'accés, i a l'altra banda del parapet una latrina. 
 

  
Documentació gràfica de la torre de Gando, Gran Canària, construïda pels espanyols al 1741. 

 

Models molt similars es construirien posteriorment a les Illes Balears, i entre elles, dues torres a 
Menorca, la torre d’Alcaufar i la torre de Son Ganxo. Aquestes torres ja tenien la forma base de les 
torres de defensa costanera del segle XVIII. De forma troncocònica, molt més baixes i robustes que les 
talaies, i murs amb un gruix que podia variar entre 2 i 3 metres. La majoria d’aquestes torres ja 
presentaven la peculiaritat del matacà com element defensiu de la porta d’accés situada en la planta 
intermèdia. 
 
Per la seva banda, el britànics també construïren diferents models de torres costaneres, que a partir de 
l’èxit que va tenir la torre del Cap de Mortella enfront dels atacs de les navilieres britàniques al 1794, 
van passar a ser anomenades torres Martello, com s’ha especificat en el context hitòric. És important 
d’anotar que la torre de defensa costanera situada en el Cap de Mortella, no tenia la forma ni els 
elements constructius de les torres que les forces britàniques construirien durant els segles XVIII i XIX 
al llarg del seu imperi, sinó que aquesta torre era molt semblant al model de les talaies dels segles 
anteriors. Formada per tres plantes de forma cilíndrica, i planta coberta. S’accedia a la torre per la 
planta primera a través d’una escala de mà. La coberta estava defensada per un parapet defensiu, i hi 
havia espai per poder-hi ubicar fins a tres canons. Per tant, el fet d’anomenar les torres de defensa 
costanera amb el nom de torres Martello, no és per la forma o disseny constructiu de la torre del Cap d 
Mortella sinó que es més pel model conceptual tàctic que generà la resistència de la torre enfront dels 
atacs britànics.  
 
Es per aquest motiu que es creu que les torres Martello construïdes pels anglesos a partir de 1798, 
quan descobreixen les torres de defensa costanera que hi ha a Menorca, estan basades 
constructivament en les torres d’Alcaufar i de Son Ganxo, que els enginyers espanyols aixecaren a l’illa 
entre el 1786 i el 1787.  
 
A partir de principis del segle XIX, per part espanyola ja no es construiren més torres de defensa 
costanera, en canvi, els britànics arribaren a construïr més de 130 torres Martello al llarg de la costa 
d’Anglaterra i Irlanda, per evitar els atacs de les flotes fraceses de Napoleó. La majoria de torres 
construïdes a les illes britàniques, foren models estudiats, dissenyats i construïts a Menorca, per tal de 
comprovar tant la seva ràpida construcción com la seva eficàcia militar. D’aqui, la gran varietat de 
models de torres angleses, torres Martello, que es poden trobar al voltant de l’illa. 
 
3.3. Descripció general d'una torre de defensa costanera 
 
Com s'ha comentat anteriorment, hi ha moltes variacions entre la majoria de les torres de defensa 
costanera que trobem situades al voltant de l'illa de Menorca. Però hi ha varis trets característics que 
podem englobar en aquest tipus d'edificació militar tant específic.  
 
Independentment de les dimensions finals de la torre, que serà el que en la tipificació de les torres 
costaneres angleses ens ajudi a poder-les classificar, aquesta es basa en una estructura formada  per 
un únic cos de forma troncocònica a base de pedra i morter de calç, a excepció del Castell de Sant 
Nicolau, a Ciutadella, la qual és de forma de piràmide truncada de planta octogonal.  
La majoria de torres estan formades interiorment per tres nivells. Planta baixa, planta intermèdia i 
planta coberta. L'últim nivell, on es situa la plataforma artillera, esta rodejat en tot el seu perímetre pel 
parapet defensiu, el qual normalment queda remarcat exteriorment per motllures, com a elements 
decoratius, tant a la part inferior com en la part superior d’aquest parapet defensiu. Aquests elements 
tant poden estar formats per una faixa, un cordó de mig bocell, o inclús una successió de varies 
motllures d’un quart de bocell, que a l'hora, marquen exteriorment el nivell interior de la planta coberta.  
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Seccions d'una torre de defensa costanera. 

 
A mitja alçada de la torre, remarcant el nivell de la planta intermèdia, les torres espanyoles es 
caracteritzen per tenir una faixa en tot el seu perímetre, cosa que no posseeix cap de les 11 torres 
construïdes pels anglesos a Menorca. En la part inferior, les torres tenen un sòcol en tot el perímetre 
que serveix com a base per l'arrancada de la cara exterior del mur. 
 

 
Tipus de motllures que presenten les torres de defensa. Diccionari de l’art i dels oficis de la 
construcció, de Miquel Fullana. 

 
Els murs estructurals, a base de pedra i morter de calç, ascendeixen amb una lleugera pendent, i 
poden tenir un gruix d'entre 1,50 i 3,50 metres. Aquest gruix, era la base per protegir-se dels atacs de 
l'artilleria enemiga. En algunes de les torres, la cara exterior està totalment acabada per carreus de 
pedra de marès, mentre que en altres, el mur està format per un paredat de pedra irregular, però 
reforçat amb cadenes verticals de carreus de marès col·locats de llarg i de través, lligant la cara exterior 
del mur amb el reblert interior de pedra irregular. La cara interior del mur, també varia, entre un acabat 
a base de carreus de pedra, o paredat. 
 
 
 
 

          
   Torre espanyola d'Alcaufar.                                              Torre anglesa  de Felipet.                  

 
Exteriorment, un dels trets més característics d'aquestes torres és el matacà defensiu. Aquest element, 
que servia per protegir la porta d'accés a la torre de l'entrada d'enemics, generalment sobresurt en 
voladís de l'anivellació del mur, formant un parapet suportat damunt varies cartel·les de pedra. Deixant 
espais buits entre les cartel·les, es formaven les espitlleres, per on es podia disparar des de l'interior de 
la galeria del matacà, en vertical, als possibles enemics que volguessin accedir a la torre.  
 
 

 
Esquema d’un matacà. Diccionari de l’art i dels oficis de la construcció 
de Miquel Fullana. 
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Interiorment, les plantes de les torres són principalment de forma circular o de forma octogonal. Les 
torres espanyoles, a excepció de la torre de Sant Nicolau, son totes de forma circular, en canvi, els 
anglesos varen experimentar amb plantes de totes les formes. Cada planta estava dividida segons les 
funcions que havia de complir. D'aquesta manera, la planta baixa, normalment està dividida per dos 
murs de pedra que parteix la planta en tres estances diferents, les quals servien bàsicament de 
magatzem de la torre. Principalment s'emmagatzemava en aquestes estances queviures, munició i 
pólvora. L'estança dedicada a polvorí, solia ser la més petita de les sales, i o estava comunicada amb 
l'exterior de forma indirecte, mitjançant uns conductes que es bifurquen en l'interior del mur per evitar 
que des de l'exterior es pogués llençar cap objecte encès a l'interior, o no posseïa comunicació amb 
l'exterior. La resta de les estances posseïen espitlleres, obertures molt estretes fetes en sentit vertical i 
que redueixen la seva secció a mesura que travessaven el mur, les quals il·luminaven i ventilaven 
l'estança, i a l'hora, servien per protegir la torre. Per accedir a la planta baixa, es podia fer a través 
d'una trapa situada en el sostre de la planta baixa, i amb l'ajuda d'una escala de mà mòbil, en canvi, 
altres torres posseïen una escala corba d'obra que resseguia el mur, la qual normalment arranca des 
de la sala de major superfície. 
 
 

 
       Model  de distribució de la planta baixa de forma octogonal. 

 
La planta intermèdia normalment està formada per un sol espai, a excepció d'alguna torre anglesa de 
grans dimensions que la dividiren en varies estances. Aquesta sala solia servir com a dormitori, cuina i 
menjador de la guarnició que hi havia a la torre. Normalment, hi sol haver una llar de foc, que tant 
servia per cuinar com per escalfar la sala. L'accés a la torre es fa a través d'un passadís que travessa 
tot el gruix del mur situat en aquesta mateixa planta. Per això, era necessària una escala de mà mòbil 
per poder accedir a la torre. La porta d'accés a la torre està sempre encarada cap a l'interior de l'illa, 
terra endins, d'aquesta manera, un possible atac enemic per mar, no podia inhabilitar l'accés a la torre. 
En la mateixa planta intermèdia, hi sol haver una o dos obertures més, per ventilar i il·luminar la sala, 
però que ha diferència de la planta inferior, aquestes són de dimensions superiors. Actualment, la 
majoria de les torres tenen una obertura en planta baixa, executada en alguna antiga reforma, per 
facilitar l'accés a la torre, la qual ja no tenia la funció defensiva per la que s'havia construït.  

 
          Model de distribució de la planta intermèdia de forma octogonal. 

 
La planta coberta està composada normalment per dos espais, la plataforma artillera i la galeria del 
matacà. El primer espai, la plataforma artillera, està totalment rodejat pel parapet defensiu, d'un gruix 
considerable per tal de defensar l'artilleria que hi havia en aquesta plataforma, i d'una alçada que 
permetia la sortida per damunt del canó. En algunes torres, el parapet defensiu està format per dues 
alçades diferents, una part més baixa amb la funció anteriorment mencionada, i una d’alçada superior, 
just on es situa la galeria del matacà, impedint que el canó pogués donar una volta de 360º per protegir 
la torre. En aquests casos, la galeria del matacà és un espai molt més ampli, normalment format inclús 
per dues estances, que permetien la ubicació dins la galeria de molta més guarnició per protegir la part 
frontal de la torre. Una altre funció de la galeria coberta del matacà era la protecció de l'accés de planta 
intermèdia a la planta coberta. En algunes torres, es podia accedir a aquesta planta coberta a través 
d'una escala de mà mòbil que es situava en l’interior d’una xemeneia, la qual arrancava des del sostre 
del passadís d'entrada a la torre. Altres torres, tenien una escala de caragol empotrada dins el gruix del 
propi mur. Fos com fos, l'arribada de l'escala es produïa en l'interior de la galeria del matacà, protegint 
el desplaçament de la tropa per l'interior de la torre. La mateixa xemeneia d'accés a la planta coberta, 
també servia per poder pujar el material necessari des de la planta intermèdia a la planta coberta.  
 

 
      Model de distribució de la planta coberta.   
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Excavada en el subsòl de la torre, la majoria de les torres solien tenir una cisterna per acumular aigua 
per a la tropa destinada a la torre. Mitjançant unes canonades de peces ceràmiques, es conduïa l'aigua 
de la coberta fins a la cisterna, sota la torre. Després, a través d’un pou amb accés des de la planta 
baixa, es podia extreure l’aigua de la cistrena. 
 
Constructivament, a part dels grans murs estructurals, dos elements constructius que diferencien cada 
tipus de torre són els sostres, tant de planta baixa com de la planta intermèdia. Respecte els sostres de 
planta baixa de les torres, principalment trobem que en el seu moment, es van construir mitjançant 
dues voltes d’ansa-paner o dues voltes de canó,  paral·leles entre elles, i les quals anaven recolzades 
en els murs exteriors i en el mur central que dividia la planta baixa. Un altre sistema era base d’un 
entramat de bigues de fusta i solera de peces de marès, el qual també es recolzava en el mateix mur 
central. En canvi, el sostre de la planta intermèdia, al ser una planta amb un sol espai, estava cobert 
per una volta esfèrica rebaixada o per una volta d’ansa-paner. Cal precisar que el sostre d'aquesta 
planta, podia arribar a fer més de 1,50 metres de gruix per damunt de la clau, ja que aquest havia de 
suportar el pes de l'artilleria que s'hi col·loques al damunt, i també havia de ser a prova de bombes.  
 

                                 
                      Volta d’ansa-paner.                                  Volta de mig punt o de canó.    
                      Imatge del Diccionari de l’art i dels oficis de la construcció de Miquel Fullana. 
 

Altres elements que també varien segons la torre son les cobertes tant de les galeries dels matacans, 
com les diferents obertures que presenten aquestes fortificacions. En el primer cas, segueixen el 
mateix patró que les voltes de les plantes inferiors, i normalment es troben cobertes per voltes d’ansa-
paner. En el cas de les obertures, tant d’accés com per ventilar i il·luminar l’interior de la torre, també 
presenten, a part de les voltes mencionades anteriorment, una volta plana adovellada, molt 
característica en l’accés a les torres angleses.  
 
A part de tots aquests sistemes i elements constructius, hi ha varies torres que disposen d’edificacions 
o construccions auxiliars, com son magatzems, fossats, bateries per a canons, els quals donen 
característiques o trets més peculiars a la torre en concret. 

 
        Esquema d’una torre de defensa costanera. 
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3.4. Estudi de les torres de defensa costanera 
 
Per a la tipificació de les torres de defensa construïdes a l'illa de Menorca, i com s'ha comentat 
anteriorment en la introducció, primer s'ha realitzat una fitxa d'inventariat de cada una de les torres de 
defensa costanera. D'aquesta manera, s'ha estudiat en detall cada torre per separat, coneixent les 
particularitats de cada una de les torres, i posteriorment, podent-les tant diferenciar com comparar entre 
totes elles. 
 
Per tant, les fitxes d'inventari de les torres, podríem dir que són la base d'aquest projecte, i que degut a 
l'extensió de cada una d'elles, s'adjunten en l'Annex I d'aquest treball. Tot seguit es fa una explicació 
dels diferents apartats que composen una fitxa d'inventariat de les torres de defensa costanera de 
Menorca, per tal de precisar la informació que podem obtenir-ne de cada una d'elles. 
 
3.4.1. Fitxa d'inventariat: 
 
1 Quadre d'identificació de la torre. 

En aquest apartat s'inclou la documentació bàsica sobre la torre. Quins diferents noms rep la torre, 
nacionalitat i any de construcció, així com el dissenyador i constructor d'aquesta, propietat actual, i si 
s'ha reformat en algun moment. 
 

2 Situació i emplaçament. 
Descripció de la situació de la torre, juntament amb plànols de situació, i explicació dels punts que 
solia protegir la torre. 
 

3 Dimensionat de la torre. 
Quadre amb les mesures i dimensions obtingudes de la torre. Tant exteriors com interiors. 
 

4 Descripció arquitectònica. 
Explicació tant de l'aparença exterior de la torre com de la distribució interior d'aquesta, determinant 
les funcions de les diferents estances i dels detalls més significatius de cada torre. 
 

5 Informació gràfica bàsica.  
Exposició de la documentació gràfica obtinguda de tractats antics, mostrant les plantes i seccions de 
la torre.  
 

6 Sistemes i elements constructius. 
Descripció de cada element que trobem en la torre. Explicant tant el sistema amb el que es va 
construir com els materials emprats. En aquest apartat s'intercalarà la documentació fotogràfica 
obtinguda en les visites a la torre. 
 

7 Estat actual. 
Breu explicació de l’estat en que es troba la torre actualment, després de les possibles intervencions 
que s’hi hagin dut a terme. 

 
8 Materials. 

Explicació dels materials emprats per a la construcció de la torre. 
 

9 Breu ressenya històrica. 
Breu seguiment històric de la torre.  

 
 
 
 
 
 

3.4.2. Tipificació de les torres 
 
A partir de tota la informació obtinguda de les fitxes d'inventariat de les torres, i de l'estudi d'aquestes, 
podem determinar les diferents tipologies de torres que hi ha a Menorca. 
 
Per a realitzar la tipificació de les torres, primer s'ha fet una divisió segons la nacionalitat d'aquestes, ja 
que, tot i que em vist que les torres construïdes pels anglesos es basen en les construïdes anteriorment 
pels espanyols, els primers innovaren amb detalls constructius molt singulars.  
 
Així, per una banda hi haurà un primer grup amb les torres que construïren els espanyols en dos 
períodes. Primer durant la seva segona ocupació de l'illa, entre els anys 1782 i 1798, i després quan 
finalment quedà Menorca en mans espanyoles, després de signar-se el Tractat d'Amiens, a partir del 
1802. Per l'altra banda, l’altre gran grup estarà format per les torres construïdes pels anglesos, que ja 
podríem definir com a Torres Martello, i que construïren durant la seva tercera ocupació de l'illa, de 
l'any 1798 al 1802. Una menció a part, tot i que va ser construïda també pels espanyols, és la torre 
situada en l'entrada del port de Ciutadella, anomenada Castell de Sant Nicolau, construïda molt abans 
de l'aixecament de les altres torres i d'una estètica molt diferent. 
 
A partir d'aquesta primera divisió, entre torres espanyoles i angleses, es dividirà de nou cada grup. En 
aquest cas, les noves divisions ja es basaran en la forma i dimensions constructives de la torre.  
 
En el cas de les torres espanyoles, les quatre torres és dividiran en dos nous grups segons la forma de 
la torre. D’aquí esdevindran les tipologies I i II de torres. 
 
Per a la divisió de les torres angleses, i com s’especifica millor en el correponent apartat, la tipificació 
es fa a partir de les dimensions de la torre, tal i com va determinar el tinent britànic C. W. Pasley en el 
tractat sobre fortificacions que escrigué al 1822. De la divisió de les torres angleses sortiran les 
tipologies de torre III, IV i V. 
 
Per tant, la tipificació de les torres de defensa costanera que es troben a l’illa de Menorca, la dividim de 
la següent manera, especificant  les fitxes d’inventariat que integren cada grup: 
 
Torres espanyoles 
 

Torres de la tipologia I: 
 

      - Fitxa d’inventariat nº 1: Castell de Sant Nicloau. 
 

Torres de la tipologia II: 
 

- Fitxa d’inventariat nº 2: Torre d’Alcaufar. 
- Fitxa d’inventariat nº 3: Torre de Son Ganxo. 
- Fitxa d’inventariat nº 4: Torre de Son Bou. 

 
Torres angleses 
 

Torres de la tipologia III: 
 

- Fitxa d’inventariat nº 5: Torre de Felipet. 
- Fitxa d’inventariat nº 6: Torre d’en Penjat. 
- Fitxa d’inventariat nº 7: Torre de Fornells. 
- Fitxa d’inventariat nº 8: Tore de Sa Mesquida. 
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Torres de la tipologia IV: 
 

- Fitxa d’inventariat nº 9: Torre d’Addaia. 
- Fitxa d’inventariat nº 10: Torre de l’illla de Ses Sargantanes. 
- Fitxa d’inventariat nº 11: Torre de Rambla. 
- Fitxa d’inventariat nº 12: Torre de Sanitja. 
- Fitxa d’inventariat nº 13: Torre des Freus. 
- Fitxa d’inventariat nº 14: Torre de Cala Teulera. 

 
Torres de la tipologia V: 

 
- Fitxa d’inventariat nº 15: Torre de Sa Caleta. 

 
La distribució de les torres, segons la seva tipologia, es mostra tot seguit en un plànol de l’illa de 
Menorca. 
 
 

 
 
  Torres de la tipologia I. 
 Torres de la tipologia II. 
 Torres de la tipologia III. 
 Torres de la tipologia IV. 
 Torres de la tipologia V. 
 
 
 
 
 

3.4.3. Torres espanyoles  
 
Com ja s’ha precisat anteriorment, foren quatre les torres de defensa costanera construïdes pels 
espanyols a l'illa de Menorca. Aquests models de torres es poden perfectament diferenciar en dos 
grups. Per una banda, i que formarà la tipologia de torre I, el Castell de Sant Nicolau, situat a l’entrada 
del port de Ciutadella, i al qual ja em mencionat varis cops per la seva estructura tant diferent de la 
resta de torres. 
 
Per altra banda, i que formaran la tipologia II de torres, tenim les torres que construïren els espanyols al 
sud-est de l’illa, com son les torres d’Alcaufar i de Son Ganxo, i la torre que posteriorment fou 
bombardejada i derruïda pels anglesos al 1805, la torre de Son Bou.  
 
Bàsicament, la divisió entre aquestes torres es basa en la forma estructural de les torres. Mentre que el 
Castell de Sant Nicolau és de forma piramidal truncada amb la planta octogonal, la resta de torres 
espanyoles son troncocòniques. 
 
3.4.3.1. Torres de la tipologia I 
 
Sense cap mena de dubte, el castell de Sant Nicolau és una de les torres més singulars de les que es 
poden trobar a Menorca. Una de les causes de les peculiaritats que presenta aquesta torre, és el fet 
que fou aixecada més d’un segle abans que la resta de les torres, dins d’un altre context històric i amb 
una altra finalitat, la de torre de guaita. Tot i que per les dimensions que presenta la planta coberta, 
també podia albergar canons de poc pes damunt d’ella. 
 
Aquesta torre està ubicada just a l’entrada del port de Ciutadella, capital de l’illa de Menorca fins que al 
1722 els britànics designaren el canvi de capital a favor de Maó, i vigilava i protegia la ciutat de 
Ciutadella dels atacs dels pirates berberiscs. 
 

 
                      Plànol de situació del Castell de Sant Nicolau, de la tipologia I. 

 
Data del 1680 una reforma de la torre, actualitzant-la en aquell moment amb l’estètica de les muralles 
medievals de Ciutadella, i duta a terme per l’enginyer espanyol José de Castellón. En aquesta reforma, 
es va reforçar el sostre de la planta intermèdia amb un pilar central, per tal de poder ampliar l’artilleria 
de la planta coberta. Però cal precisar que aquesta torre ja existia amb anterioritat, com trobem en un 
informe datat del 1575 que envià el capità enginyer Giacomo Palearo Fratín al Rei Felip II, on es feia 
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referència a una torre situada a l’entrada del port de Ciutadella2. També es pot observar la presència 
d’una torre en aquesta mateixa ubicació en un plànol de Ciutadella datat del 1595, localitzat en el 
Catàleg col·lectiu de la red de Biblioteques dels arxius estatals, del Ministeri de Cultura, 
Educació i Esports. En aquest plànol s’observa el nucli urbà de Ciutadella, emmurallat i amb l’accés a 
través d’un pont llevadís, i ubicat a l’exterior del recinte emmurallat, just a l’entrada al port, el castell de 
Sant Nicolau. El problema és que en tota aquesta documentació obtinguda anterior a la reforma, no es 
fa referència ni es mostra la forma original de la torre en qüestió. 
 

 
                            Plànol de Ciutadella del 1595. 
 
La primera peculiaritat d’aquesta construcció, a simple vista, és que, a diferència de la resta de torres, 
es basa en una forma de piràmide truncada de planta octogonal. La torre té una alçada fins damunt del 
parapet defensiu de 9,90 metres, més baixa que la resta de torres espanyoles construïdes a l’illa. Però 
arriba a tenir una alçada total, amb la torreta de vigilància inclosa, de 16,90 metres. El que representa 
una característica bàsica per a una torre de guaita més que per a una torre de defensa costanera. En 
quan a la base de la torre, la planta octogonal, per l’exterior, es podria inscriure en un cercle amb un 
diàmetre de 16,60 metres.   

                                                 
2
 Arxiu de Simancas, Neg. Mar y Tierra, lligall 339.  

 
La torre descansa damunt d’un repeu atalussat tallat a la roca i, en part, construït per carreus de marès. 
Al voltant d’aquest repeu, es forma el fossat que rodeja totalment la torre, el que fa que s’hagi d’accedir 
a aquesta a través d’un pont llevadís. Marcant exteriorment el final de la base de la torre, i el nivell de la 
planta interior, un cordó de mig bocell envolta la torre. Els vuit panys del cos de la torre s’aixequen amb 
una escassa pendent fins al nivell del segon cordó, des del qual ja ens trobem el parapet defensiu de la 
plataforma artillera. 
 

 
Torre amb forma de piràmide truncada de base octogonal. 

 

L’únic accés a la torre, a diferència de les altres torres, està situat en la planta baixa. A través d’un 
passadís cobert per una volta plana adovellada i decorada amb figures de baix relleu i altres 
decoracions barroques, tant en la llinda com en els brancals de la porta. L’ornamentació central ens 
mostra la bandera de la Corona d’Aragó i l’any en que es va acabar la reforma de la torre, al 1682.  
 
Exteriorment, la construcció està totalment acabada per carreus de marès. Al igual que la majoria de 
torres, damunt de la porta d’accés a la torre, hi ha el matacà per protegir l’entrada a la torre dels 
enemics. Construïda també a base de peces de marès, aquesta es recolza damunt de nou cartel·les, 
formant així vuit espitlleres o espais per disparar verticalment.  
 
L’espai interior és de forma octogonal cobert per una volta vuitavada de racó de claustre, recolzada en 
un pilar central de secció octogonal, que es va construir en la reforma duta a cap el 1682, per tal de 
reforçar el sostre de la planta intermèdia. En els murs interns, s’observen traces de possibles divisions 
internes de la torre. Es creu que les divisions interiors van ser realitzades per les tropes britàniques 
durant la seva tercera ocupació de l’illa, per tal de poder allotjar la guarnició de la torre, així com 
emmagatzemar els materials necessaris.  
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                  Interior del Castell de Sant Nicolau, de planta octogonal. 

 
A través d’una escala de caragol amb ànima, encastada en el mur, s’accedeix a la plataforma artillera, i 
segueix fins al cim de la torreta, també de forma octogonal. Aquesta torreta tenia funcions de talaia, 
segurament per mantenir la comunicació visual amb les talaies d’Artutx i Bajolí. La torreta de vigia té la 
mateixa alçada que el cos de la torre, i fou enderrocada pels anglesos, un cop aquests la incorporaren 
a la red de defensa costanera l’any 1798, ja que resultava un entrebanc per a la major eficàcia dels 
canons instal·lats en la plataforma artillera. La restauració del castell que es dugué a terme al 1990, va 
permetre la construcció de nou d’aquesta torreta, tornant-la a la forma original. 
 
La plataforma artillera està formada per un paviment de lloses de pedra, amb dos espais remarcats. 
Aquest paviment ens indica una modificació que va patir aquesta plataforma, segurament reforçant el 
paviment en aquests punts per tal de poder canviar l’artilleria de la torre, de 6 canons fixes, que 
disparaven a través dels merlets del parapet defensiu, per dos canons giratoris, amb l’eix en aquestes 
plataformes reforçades.  
 

 
Plànols del Castell de Sant Nicolau de la reforma del 1990 redactat per l’arquitecte Joaquim Mayans 
Carretera. (Arxiu Municipal de Ciutadella). 

3.4.3.2. Torres de la tipologia II 
 
Aquest grup està format per la resta de torres que van construir els espanyols a Menorca. Com s’ha 
comentat anteriorment, les tres torres van ser construïdes en dues etapes diferents, però seguint un 
mateix model constructiu, que desprès de la construcció de les torres d’Alcaufar i de Son Ganxo, entre 
els any 1786 i 1787, es recuperà per construir la torre de Son Bou, al 1805, amb algunes lleugeres 
modificacions. 
 
La torre d’Alcaufar, es va construir en aquest punt estratègic per tal d’evitar un nou desembarcament 
enemic en aquesta mateixa cala d’Alcaufar, com ja es va produir al 1708, amb l’arribada, i posterior 
conquesta de Menorca, de les tropes britàniques, amb el General Stanhope al front. La torre veïna de 
Son Ganxo, es construí per reforçar la costa sud de Maó, i protegir la platja de Punta Prima de 
desembarcaments enemics. Finalment, la torre de Son Bou, tot i molt més allunyada de la capital de 
l’illa, Maó, prevenia els desembarcaments enemics en les extenses platges de Talis. 
 

 
                      Situació de les torres de la tipologia II. 

 
Aquest mateix model de torre, dissenyat per l’enginyer militar espanyol Joan Ballester y Zafra, va ser 
construït abans que ha Menorca, a l’illa veïna de Mallorca, amb la torre dels Matzocs, al 1751. Aquesta 
torre es va aixecar per tal de vigilar l’illa de Menorca, que en aquell moment estava governada pels 
anglesos. També en trobem de molt similars a Eivïssa, amb la torre del cap de Jueu o la torre d’en 
Garroveret al cap de Babaria, construïdes ambdues al 1763.  
 
En canvi, i com veurem a continuació, la torre de Son Bou, té algunes diferències respecte les altres 
dues torres espanyoles construïdes amb anterioritat a l’illa. Degut a que aquesta torre fou derruïda a 
causa d’un atac d’una naviliera anglesa al 1808, ens basem en que la torre estava construïda 
exactament com en els plànols exposats en la fitxa d’inventariat d’aquesta torre, ja que és impossible 
de poder corroborar si estava executada tal i com exposen els plànols. 
 
Tot i això, totes aquestes torres es basen en un sol cos de forma troncocònica. Amb un diàmetre en la 
base de la torre de 12,50 metres i una alçada de 10,50 metres en les torres d’Alcaufar i Son Ganxo, per 
11,75 i 10,20 metres respectivament, en la torre de Son Bou.  
Com en l’exposició del model general de torre de defensa costanera, aquestes torres estan construïdes 
amb murs d’entre 2,75 i 3,00 metres de pedra irregular de marès i morter de calç, reforçada la cara 
exterior del mur per cadenes verticals de carreus de marès. A diferència de lo exposat a l’inici de 
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l’apartat, aquestes cadenes verticals són dobles, formades a l’intercalar primer una fila de dos carreus 
col·locats de llarg, i a la següent filada, un de llarg més un de través, el qual queda empotrat en el 
reomplert de l’interior del mur, reforçant el lligam entre la cara exterior i el gruix del mur.  
 

          
Torre de Son Ganxo.                                                    Torre d’Alcaufar. 

 
Un altre tret característic d’aquestes torres espanyoles es la faixa que tenen a mitja alçada de la torre, i 
que exteriorment marca el nivell del paviment interior d’aquesta planta. Aquesta faixa està formada per 
carreus de marès, d’aproximadament 30 cms d’altura i entre 60 i 70 cms de llarg. Per damunt de la 
faixa, el passadís d’accés a la torre, cobert per una volta de canó adovellada formada per peces de 
marès, i amb els brancals reforçats també per carreus de marès.  
 
Exteriorment, també marca una diferència respecte la resta de tipologies de torre el fet que el parapet 
defensiu estigui executat amb dues alçades diferents. Una alçada superior, anivellada amb el sostre de 
la galeria del matacà, i una d’inferior, encarada a la platja o cala que vigilava la torre, i 
d’aproximadament 75 cms d’alçada, per on sobresortia l’artilleria de la torre per poder atacar les flotes 
enemigues que tinguessin la intenció de desembarcar-hi. El parapet defensiu està remarcat 
inferiorment per un cordó de mig bocell, mentre que superiorment, només la part de més alçada està 
coronada per una faixa rectangular. La torre de Son Bou, a diferència de les altres dues, mostra un 
parapet defensiu d’una alçada regular, podent el canó de la plataforma artillera fer un gir de 360º. 
 
El matacà de les torres espanyoles, també varia a nivell constructiu respecte els de les altres torres. 
Aquest element està suportat damunt varies cartel·les modulades de marès, però en el cas d’aquestes 
torres, tant en els laterals com en la part central, les cartel·les són dobles. Això, és degut a que la 
galeria interior dels matacans d’aquestes torres, està formada per dues sales o espais, els quals estan 
coberts per dues voltes d’ansa-paner. Aquestes voltes es recolzen en uns murs laterals i en un de 
central, tots fets amb carreus de marès, que sobresurten del cos de la torre, recolzant-se sobre les 
cartel·les dobles anteriorment mencionades.    
 

                        
Vista exterior i interior del matacà de la torre d’Alcaufar. Exteriorment s’observen les cartel·les de suport del 
matacà i interiorment les dues voltes d’ansa-paner que cobreixen la galeria. 
 
Interiorment, com la majoria de torres, estan dividides en dues plantes, planta baixa i planta intermèdia. 
En aquest cas, les torres d’Alcaufar i de Son Ganxo presenten una planta de base circular, en canvi, la 
torre de Son Bou presentaria una planta quadrada amb els xamfrans arrodonits. En totes elles, la 
planta baixa esta dividida en tres espais, i es detecta fàcilment on estava situat el polvorí per les 
obertures, les quals són molt estretes i en posició vertical, i es bifurquen en l’interior del mur, no deixant 
entrar llum. Els sostres de planta baixa de les torres són a base d’un entramat de bigues de fusta i una 
solera de peces de marès, mentre que la torre de Son Bou, segons plànols, estava executada per dues 
voltes d’ansa-paner, suposadament construïda amb peces de marès, i recolzades en un mur de 
càrrega central. La planta intermèdia, en totes les torres, està formada per una volta esfèrica rebaixada 
formada per carreus de marès i reomplert l’interior amb pedra irregular i morter de calç. Per damunt de 
la clau de la volta, en el punt de menor espessor, el sostre podia arribar a fer aproximadament 1,50 
metres, per tal de poder suportar l’artilleria de la planta coberta.  
 

 
 Plànol original de la torre de Son Bou, dipositat en l’Arxiu del Museu Històric Militar de Menorca.  
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A través d’una escala corba que segueix la direcció del mur de la torre, s’accedeix de la planta baixa a 
la planta intermèdia. En canvi, de la planta intermèdia a la planta coberta, en les torres d’Alcaufar i de 
Son Ganxo, es fa a través d’una escala de caragol empotrada en el gruix del propi mur de la torre. Per 
altra banda, en la torre de Son Bou, es devia accedir a la planta coberta per la xemeneia oberta en el 
sostre del passadís d’entrada a la torre, mitjançant una escala de mà mòbil. Aquesta xemeneia també 
servia en totes les torres per poder subministrar el material necessari a la planta coberta. Per a més 
protecció, tant si s’accedia a través de l’escala de caragol o per la xemeneia, l’arribada es produïa a 
l’interior de la galeria del matacà.       
 

                                 
           Escala corba de la torre d’Alcaufar.                                      Escala de caragol embotida en el mur de la   
                                                                                                 torre de Son Ganxo. 
 
Una altra peculiaritat d’aquestes torres, era l’espai que hi havia obert en el parapet defensiu de la 
planta coberta, el qual servia per escalfar les bales dels projectils, ja que els canons utilitzats en 
aquestes torres eren d’avantcàrrega. Moltes de les torres construïdes a Menorca disposen d’aquest 
espai en la planta coberta, però en aquestes torres espanyoles, l’espai no estava cobert. 
 

 
Espai dins del parapet defensiu per escalfar els projectils de la 
torre de Son Ganxo. 

3.4.4. Torres angleses 
 
Referent a les torres aixecades pels anglesos, i ja anomenades torres Martello, a primer cop d'ull 
s'observa una gran varietat de models de torres, amb grans diferències en els elements constructius 
que les composen. Per aquest motiu, no ha estat sencill la tipificació de les torres angleses que hi ha a 
l’illa de Menorca. Degut a que si s’haguès basat la tipificació en algun element constructiu concret, 
haguessin arribat a sortir una gran quantitat de tipologies, pràcticament una per torre, s’ha optat per 
diferenciar les torres angleses tal com va precisar Charles Willaim Pasley en un tractat sobre les 
fortificacions. El tinent britànic va escriure aquest tractat al 1822, després d'haver estat assignat a 
Menorca i formar part en el disseny i construcció de la majoria de les torres que es construïren entre els 
anys 1798 i 1802, quan fou la tercera i darrera ocupació britànica de l'illa.  
 
El tractat del tinent Pasley, anomenat A Course of Elementery Fortification, especifica en el capítol 
XXIII, Del mode de fortificar una frontera marítima, de les bateries de costa i les Torres Martello, els 
diferents models de torres Martello que s'havien construït al llarg de les colònies angleses abans del 
1822, i com s'ha mencionat anteriorment, distingeix principalment en dos grans grups les torres que es 
construïren a Menorca. 
 
D’aquesta manera, i basant-nos en els escrits del tinent Pasley, tipificarem les torres angleses en els 
mateixos grups que va descriure en el seu moment, però afegirem una última tipologia de torre, que 
detallarà la torre de Sa Caleta, ja que, com el castell de Sant Nicolau en les torres espanyoles, és una 
torre tant peculiar que mereix una menció a part. 
 
D’aquesta manera, dins del grups de les torres angleses construïdes a l’illa de Menorca, tindrem la 
tipologia III de torre, anomenada torres de grans dimensions, la tipologia IV, que seran les torres de 
petites dimensions, i la darrera tipologia, la V, on inclourem la torre de Sa Caleta.  
 

 
      Detall de la teòrica diferència de dimensions entre les torres del tipus III i IV. 
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3.4.4.1. Torres de la tipologia III 
 
Segons C. W. Pasley, “Les torres circular de grans dimensions eren de 55 peus (16,76 m) de 
diàmetre en la seva part superior i la seva alçada exterior era de 36 peus (10,97 m), amb una pendent 
de 1:12. El gruix del parapet de coberta era de 12 peus (3,66 m) a tot el voltant, amb una alçada de 6 
peus (1,83 m) i una pendent cap a l'exterior amb una diferència de 2 peus i 6 polzades (0,76 m). 
L'alçada total de la planta inferior d'aquestes torres tenia 11 peus (3,35 m), cobert amb un sostre de 
fusta pavimentat amb rajoles, amb un gruix total de forjat de 1 peu i 6 polzades (0,46 m); l'alçada del pis 
superior té una llum fins a la clau de la volta de 11 peus i 6 polzades (3,50 m). El sostre a prova de 
bombes era una cúpula de secció gairebé el·líptica, amb una llum de 31 peus (9,45 m) i una fletxa de 
11 peus i 8 polzades (3,56 m). La cúpula i i el perfil exterior de la torre van ser dissenyats des del 
mateix centre. El gruix del forjat de pedra per damunt de la clau de la cúpula era de 5 peus (1,52 m).  
 
Sobre l'entrada principal, la qual, a l'igual que totes les torres que es descriuran, era una porta situada 
al nivell de la planta superior, tenia un matacà, i un forat o pou per quan era necessari pujar 
subministres. L'ascens a la terrassa o plataforma artillera es feia mitjançant una escala en espiral o 
sinuosa, tallada dins el mur. Una trapa amb una escala de mà conduïen a la planta inferior, dividida en 
tres estances. En el subsol hi havia excavada una cisterna.  
 
Les torres que s'acaben de descriure eren molt boniques, cobertes amb pedra tallada, tant interior com 
exteriorment, i tenien un cordó i una coronació, el primer a una alçada de 31 peus (9,45 m), per damunt 
del qual la resta de paret exterior es construïa perpendicularment. 
 
Un pesat i llarg canó, el centre de moviment d'aquest es situava a la part posterior, es trobava muntat 
en aquest tipus de torres; tot i això, degut a que hi havia molt més espai del necessari per un sol canó, 
també s'afegí un “obús” i una “carronada”. 
 
Es construïren quatre torres en aquest format. Les torres de Felipet i d’en Penjat just a l’entrada del port 
de Maó, evitant així l’entrada directe dels vaixells enemics al port més important de l’illa. Al cap de 
Fornells, es construí la torre de Fornells, per evitar l’entrada a la badia. I la torre de Sa Mesquida, en la 
cala del mateix nom, on al 1781, el Duc de Crillón desembarcà amb les tropes espanyoles per 
reconquistar l’illa de Menorca. 
 

 
                      Situació torres de la tipologia III. 

 

Després de l’observació i estudi dels punts escollits per a la construcció d’aquestes torres, podríem 
suposar que la decisió d’aixecar una torre de grans dimensions en un cert punt, venia imposada pel lloc 
de desembarcament que havia de protegir. Per tant, les torres de grans dimensions, es construïren en 
cales o punts de desembarcament d’una profunditat i extensió suficient com per l’entrada d’importants 
flotes navilieres. Al construir una torre més gran, es guanyava en resistència a possibles atacs, així 
com en armament en la planta coberta i en la quantitat de soldats que hi podien estar destinats, 
ampliant d’aquesta manera la defensa del punt de desembarcament. 
 
Com s’ha comentat anteriorment, són quatre les torres construïdes a Menorca i considerades de grans 
dimensions, però, com veurem a continuació, de característiques constructives molt diverses i diferents 
entre totes elles.  
 
Constructivament, les torres de grans dimensions de Menorca, també estan aixecades a base de pedra 
i morter de calç, i formant un sol cos de forma troncocònica. Les mesures generals que comenta 
l’enginyer Pasley en el seu tractat, disten de la realitat trobada en les diferents torres. Així, la torre de 
major diàmetre en la base, la torre d’en Penjat, consta d’un diàmetre de 15,60 metres, mentre que en el 
tractat de fortificacions, es comenta un diàmetre en la base de 16,76 metres. Pel que fa l’alçada de les 
torres, també varia molt entre elles i l’alçada proporcionada en el tractat. Les torres oscil·len entre els 
11 i els 9 metres, a excepció de la torre de Sa Mesquida, que arriba als 14 metres degut al matacà tant 
singular que té, mentre que en el tractat es comenta una alçada mitja de 10,97 metres. Per tant, tot i no 
ser exactament de les dimensions que el tinent Pasley anomena en el tractat de fortificacions, si són 
volumètricament més grans que les definides com torres de dimensions petites, que com veurem en 
l’apartat següent, oscil·len entre els 10,50 metres de diàmetre i els 9,00 metres d’alçada. 
 
L’estructura d’aquestes torres, de forma troncocònica, ascendeix amb una lleugera pendent fins al 
parapet defensiu de la planta coberta, a excepció de la torre de Fornells, la qual disposa d’un talús en 
tot el seu perímetre que arriba fins a la planta intermèdia, i que en la base, incrementa el diàmetre 
d’aquesta torre en més de 2,50 metres. Cal precisar que aquest talús està sobreposat a la torre, 
independent del mur interior, el que donaria una gran semblança amb les altres torres si no fos per 
aquest element. 
 

 
                                 Torre de Fornells amb la planta baixa atalussada exteriorment. 
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Totes les torres estan aixecades amb pedra i morter de calç, però la torre de Felipet té tota la cara 
externa del mur, acabada amb carreus de marès. Mentre que les altres, estan fetes de pedra irregular, 
paredat, i reforçades amb cadenes verticals. Degut a la gran quantitat de pedra que s’havia d’aportar 
per la construcció d’una d’aquestes torres, i la dificultat d’accedir a certes ubicacions, s’aprofitava la 
pedra dels voltants d’on es construïa la fortificació. Per això, les torres ubicades al nord de l’illa, com la 
de Sa Mesquida en aquest cas, mostren tan clarament la diferència de materials entre la pedra 
utilitzada pel paredat del mur, i els reforços de les cadenes verticals, sempre de carreus de marès. 
 

 
        Torre de Sa Mesquida. 

 
El parapet defensiu és un dels elements que cada una d’aquestes torres el posseeix diferent a la resta. 
La torre de Sa Mesquida només remarca superiorment aquest element defensiu, no mostrant des de 
l’exterior l’alçada que té, mentre que el de la torre de Felipet està remarcat per la part superior i per la 
part inferior amb una faixa rectangular. En aquests dos casos, el parapet està format per dues alçades 
diferents, la més baixa, per on sortia la punta dels canons per disparar, i la més alta, a l’alçada de la 
galeria del matacà. El parapet defensiu de la torre d’en Penjat, sobresurt de l’alineació del mur en tota 
la seva alçada, i format totalment per carreus de marès. Però el més singular és el parapet defensiu de 
la torre de Fornells, el qual agafa volada respecte l’alineació del mur gràcies a tres cordons d’un quart 
de bocell, i remarcat superiorment amb una faixa rectangular, tot a base de carreus de marès. En la 
part interior del parapet defensiu, la torre de Fornells té varis espais empotrats en el propi parapet que 
servien com a forn per escalfar les bales dels projectils. 
 

    
Parapet defensiu de la torre de Fornells, amb l’espai interior per escalfar les bales dels projectils. 

 

Per la planta intermèdia, s’accedia antigament a totes aquestes torres, les quals han patit reformes que 
han provocat una obertura en la planta baixa en la majoria d’elles. De les torres d’aquesta tipologia, la 
única que manté actualment l’accés original a la torre, és la d’en Penjat, la qual, tot i ser reformada al 
1989, es va procedir intentant mantenir els elements tal i com eren originariàment. Per damunt de 
l’accés a la torre, format en totes aquestes torres per un passadís cobert per una volta plana adovellada 
a base de peces de marès, el matacà defensiu. Les torres de Fornells i d’en Penjat, posseeixen un 
matacà format per 5 cartel·les, i la torre de Felipet està suportada damunt de 7. Però sense cap mena 
de dubte, és la torre de Sa Mesquida la que disposa del matacà més singular i espectacular de totes 
les torres de Menorca. Suportat damunt de 13 cartel·les, aquest matacà s’aixeca més de dos metres 
per damunt del parapet defensiu de la torre. Interiorment, cobreix dues galeries des d’on la guarnició de 
la torre podia disparar de peu des de 5 obertures diferents, i en vertical, a través de les 12 espitlleres 
que es formaven entre les cartel·les. També es podia accedir a la coberta plana de la galeria del 
matacà, des d’on, protegits per un mur d’un metre d’alçada, també es podia defensar la torre en 
direcció a l’interior de l’illa. 
 

                   
          La torre de Felipet, a l’esquerra, i la torre d’en Penjat, l‘única que manté l’accés original a la torre.  

 
La distribució interior de la planta baixa d’aquestes torres seguia el patró de les altres torres 
mencionades. Tres espais que bàsicament servien per emmagatzemar aliments i material bèl·lic. En el 
cas de les torres de Felipet i Sa Mesquida, el sostre d’aquesta planta està totalment esfondrat, i no s’ha 
pogut precisar exactament com estava construït. En canvi, les altres dues torres mostren cada una un 
sistema diferent. En el cas de la torre de Fornells, la planta baixa està coberta per dues voltes d’ansa-
paner formades per peces de marès, mentre que la torre d’en Penjat, presenta un entramat de bigues 
de fusta i solera de peces de marès. En els dos casos, un mur de càrrega central de carreus de marès 
ajuda a suportar el sostre d’aquesta planta, a l’hora que serveix per a dividir-la. Referent a la forma de 
la planta interior, totes són de forma circular, excepte la torre de Fornells, que és de forma octogonal. 
 
La planta intermèdia, la qual presenta en cada torre la mateixa forma que en la planta inferior, està 
coberta per una volta esfèrica rebaixada en totes les torres menys en la de Fornells, que està coberta 
per una volta d’ansa-paner. En tots els casos, està construït el sostre amb peces de marès i reomplert 
el carcanyol de la volta amb pedra irregular i morter de calç. Pel que fa la distribució, la planta 
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intermèdia d’aquestes torres podia estar dividida en dues o tres estances, ja que a l’albergar una 
guarnició més amplia, solia haver-hi un soldat de major rang que posseïa una sala pròpia. 
 
Una de les poques similituds entre aquestes torres era la mobilitat entre les diferents plantes. A través 
d’una escala corba que ressegueix el perímetre interior del mur, s’accedeix en totes aquestes torres, 
des de la planta baixa fins a la planta intermèdia, i mitjançant una escala de caragol, fins a la planta 
coberta. L’arribada de l’escala de caragol, es realitza en tots els casos en l’interior de la galeria del 
matacà, per més protecció de la guarnició. 
 

 
                                      Escala de caragol amb ànima de la torre d’en Penjat. 

 
Teòricament, tot i que només s’ha pogut comprovar en dues de les torres, la d’en Penjat i la de 
Fornells, aquestes torres posseïen una cisterna excavada en el subsòl de la torre. En la torre d’en 
Penjat, hi ha una red de canonades formades per peces ceràmiques que descendeixen des de la 
planta coberta fins a la planta baixa, però no s’ha pogut observar cap cisterna. En canvi, en la torre de 
Fornells, es manté en perfecte estat la cisterna que hi ha excavada per sota la torre. Formada per dos 
espais coberts per dues voltes d’ansa-paner de peces de marès. 
 

 
         Cisterna de la torre de Fornells. 

3.4.4.2. Torres de la tipologia IV 
 
L’altre tipus de torres Martello dissenyades a Menorca, segons el tractat de fortificacions escrit pel 
tinent Pasley, era el grup de les torres de petites dimensions, les quals s’ubicaren en llocs de 
possibles desembarcaments de les flotes enemigues, però que no presentaven una gran profunditat ni 
dimensions suficients per que hi arribés una gran flota, i que amb una torre inferior, amb menys 
guarnició de soldats i d’artilleria, fos suficient per defensar-la.   
 
Charles Wiliam Pasley defineix aquest tipus de torres en el seu tractat com a “...torres circulars més 
petites que les anteriors, tenien 35 peus (10,67 m) de diàmetre exterior en la part superior de la torre, i 
una alçada externa de 30 peus (9,14 m), amb una pendent de 1:12 o 1:15. El gruix del parapet de 
defensa era de 7 peus i 6 polzades (2,30 m) a tot el voltant, i amb una alçada de 5 peus i 10 polzades 
(1,79 m); amb una pendent cap a l'exterior amb una diferència de 2 peus i 9 polzades (0,84 m). 
 
La forma interna de la torre era un octògon irregular, el qual es dissenyava dibuixant primer un 
rectangle de 18 per 20 peus (5,49 per 6,10 m), i després extraient de cada angle, 3 peus (0,91 m) en 
els costats curts, i 3 peus i 3 polzades (0,99 m) en els costats llargs. Sent els punts contigus connectats 
mitjançant línies rectes, formant els costats requerits per un octògon, el centre del qual no es 
corresponia amb el centre de la torre, sinó que es trobava desplaçat 2 peus i 6 polzades (0,76 m), en 
direcció al costat de la terra, incrementant així la resistència del mur de la banda del mar. La planta del 
pis superior d'una d'aquestes torres el trobem representat en la primera de les figures annexes, en la 
qual el rectangle original es troba marcat amb les lletres a, b, c, d. La segona figura representa la planta 
de la part superior de la torre, des d'on comença el parapet, la banqueta i el pivot del canó. 
 

                                           Figura 1.                                                 Figura 2. 

 
L'altura de la planta baixa d'aquestes torres era de 9 peus (2,74 m) fina a la clau de les voltes que la 
cobrien; el gruix del forjat de maçoneria era de 1 peu (0,30 m). L'alçada de la planta superior fins la clau 
de la volta a prova de bombes era de 10 peus (3,05 m) Les dues voltes de la planta baixa tenien cada 
una 9 peus i 6 polzades (2,90 m) de llum i 2 peus i 3 polzades (0,69 m) d'elevació, descansant 
parcialment en les cares ab i cd, que servirien d'estreps, i parcialment també en un mur de càrrega 
central de 1 peu (0,30 m) de gruix. La volta a prova de bombes descansava en les cares ac i bd, que 
feien de pilars, i tenien 18 peus (5,49 m) d'amplada, amb una fletxa de 6 peus (1,83 m). El gruix del 
forjat de pedra per damunt de la volta era de 5 peus i 6 polzades (1,68 m). Una de les estances de la 
planta baixa estava dividida en dues, mitjançant una paret. L'entrada exterior o la porta de la torre 
estava 2 peus i 6 polzades (0,76 m) més alta que la planta superior, per lo que s'havia de baixar 4 
graons. Sobre la porta hi havia una xemeneia rectangular de 2 peus i 6 polzades per 2 peus i 10 
polzades (0,76 per 0,86 m) a través del qual s'accedia a la galeria interior del matacà, representada 
mitjançant la línia de punts en la segona figura, l'amplada de la qual  varia de 4 peus i 6 polzades a 6 
peus i 6 polzades (de 1,37 a 1,98 m), ubicat a l'interior del mur. El matacà era sostingut per 4 cartel·les i 
es projectava 2 peus (0,61 m) cap a enfora respecte la resta de parapet, tali com es mostra en la figura. 
De la galeria a la terrassa, hi havia un pas ascendent de 3 graons de 1 peu (0,30 m) d'altura cada un. 
El descens a la planta baixa es feia mitjançant una escala de mà. En el parapet de cada una de les 
torres petites es van obrir uns forats, que no s'observen en les figures, per col·locar una xemeneia per 
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escalfar les bales dels canons, només en una de les torres es construir un petit forn per coure maons 
en l'espai abans mencionat”.  
 
Aquesta tipologia de torre és la que inclou un major número de fortificacions, sent fins a 6 torres les que 
s’arribaren a construir a Menorca. Les torres dels Freus i la de Cala Teulera es construïren en el penyal 
de la Mola, a la banda nord de l’entrada al port de Maó. D’aquesta manera, es reforçava l’accés al port 
principal de l’illa, i inclús es protegien les torres entre elles, juntament amb la torre de Felipet i la d’en 
Penjat. Pel nord de l’illa, es construïren les altres 4 torres. A l’illa de Ses Sargantanes, ubicada dins la 
badia de Fornells, s’aixecà la torre de l’illa de Ses Sargantanes, reforçant el port principal del nord de 
l’illa, juntament amb la torre de Fornells. Les altres 3 torres, s‘ubicaren en cales de menor calat, com és 
la torre de Sanitja, protegint el port del mateix nom, i la torre de Rambla, al nord d’Es Grau. La darrera 
de les torres d’aquesta tipologia, es construí a la Cala Molí, i anomenada torre d’Addaia, protegint el 
punt estratègic on les flotes britàniques desembarcaren el 1798, per començar el tercer període 
d’ocupació de l’illa de Menorca. 
 

 
                      Situació de les torres de la tipologia IV. 
 
Les torres d’aquesta tipologia, també parteixen d’una estructura formada a base d’un sol cos de forma 
troncocònica, i amb una lleugera pendent fins just a sota del parapet defensiu, que normalment acaba 
ascendint verticalment. Els murs d’aquestes torres varien entre un gruix de 2,20 i 2,90 metres, ja que, a 
part de la diferència que hi podia haver entre les torres, ja que no es construïen sota un model fix, 
l’espai de les plantes interiors solia estar desplaçat cap a la direcció contraria al mar, ampliant 
d’aquesta manera el gruix del mur en aquesta banda, i incrementant la resistència de la torre enfront de 
l’armament de les navilieres enemigues. Tal i com va descriure l’enginyer Pasley en el seu tractat. 
 
Referent a les dimensions, en el tractat s’exposa que aquesta tipologia de torres té un diàmetre exterior 
en la base de 10,67 metres, mentre que l’alçada total de la torre és de 9,14 metres. En la realitat, s’ha 
trobat que en aquestes torres, les dimensions exposades en el tractat s’aproximen més que les de la 
tipologia anterior, ja que els diàmetres a la base de les torres varien aproximadament entre 10,25 i 
11,60 metres, mentre que referent a l’alçada de la torre, aquesta està entre els 8,6 metres la més baixa 
i 10,60 metres la més alta. 
 
Igualment, la base de l’estructura de la torre, està construïda amb pedra i morter de calç. En aquesta 
tipologia, totes les torres presenten una cara exterior del mur composada per paredat de pedra irregular 
i reforçada amb cadenes verticals de carreus de marès. En algunes torres, com la torre de Rambla, tot i 

estar ubicada al nord de l’illa, el paredat de la cara exterior també està construït amb pedra de marès, 
però interiorment, el mur està format a base de pedra irregular extreta de les rodalies de la torre, i 
morter de calç. En canvi, en altres torres, com la torre de Sanitja, el paredat exterior està format de la 
mateixa pedra que el reblert del mur, pedra de les rodalies de la torre. Es procedia a construir les torres 
d’aquesta manera per tal d’evitar l’extracció i transport de tant de material de marès, abaratint el cost 
final de la torre i el temps de construcció.  
 
Les cadenes verticals de reforç, formades per carreus de marès, arranquen des de la base o 
fonamentació de la torre, la qual sobresurt entre 5 i 10 cms de l’anivellació del mur, i solen inclús 
travessar el parapet defensiu fins a la coronació d’aquest element. Totes aquestes torres, presenten un 
parapet defensiu d’una alçada constant en tot el perímetre de la plataforma artillera de coberta. Aquest 
element defensiu està emmarcat per dues faixes, tant a la part inferior com en la superior. 
 

  
Torre de Sanitja, on destaquen les cadenes verticals  Torre de Rambla, amb la cara exterior de marès  
de marès.                                                           i l’interior de pedra dels voltants de la torre. 

 
A excepció de les torres de Ses Sargantanes i d’Addaia, totes les torres posseeixen el típic matacà que 
defensava el passadís d’accés a la torre. En el cas de la primera d’aquestes torres, originalment ja es 
construí sense aquest element defensiu, ja que s’aixecà seguint un disseny diferent respecte les altres. 
En canvi, a la torre d’Addaia, se li eliminà el matacà per part dels propietaris en la reforma que es 
dugué a terme al 1973, per tal de facilitar la reforma i canvi d’ús a habitatge de la torre. En la resta de 
torres, aquest element s’aixeca damunt de quatre cartel·les empotrades en el mur, les quals van 
agafant volada progressivament. La galeria del matacà està coberta per una volta rebaixada. En totes 
aquestes torres, aquests element està construït per complet amb peces de marès. 
 
Per sota del matacà, el passadís d’accés a la torre, situat en la planta intermèdia, i al qual s’hi accedia 
gràcies a una escala de mà mòbil. Al igual que les torres de grans dimensions, el passadís estava 
cobert per una volta de plana adovellada formada per peces de marès.  A la torre de lilla de Ses 
Sargantanes s’hi accedia per la planta baixa, ja que només té una planta interior de forma circular.  
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        Torre de Rambla.                                                            Torre de Cala Teulera. 

 
De les torres d’aquesta tipologia, és la torre de Ses Sargantanes la que mostra més detalls singulars 
envers les altres torres. A part de no posseir matacà i d’accedir-hi per la planta baixa, la torre té dos 
cossos afegits que limiten una terrassa amb unes troneres per una bateria de tres canons. La terrassa 
està encarada a nord, just a l’entrada a la badia de Fornells. Un dels cossos afegits forma un arc que 
és l’accés al pati de la bateria. Des de dins del pati s’accedeix a la torre. Seguint la direcció d’aquest 
darrer cos, s’aixeca un mur de paret seca que protegeix per la part posterior el pati de bateries, i al final 
d’aquest mur, el polvorí, el qual està excavat en el terreny i protegit per la art exterior per un mur de 
forma atalussada, tot de pedra irregular i morter de calç. 
 

 
                      Vista de la torre de Ses Sargantanes des del pati interior. 

 

La resta de torres, estan formades per dues plantes interiors, totes de forma octogonal, a excepció de 
la torre d’Addaia, que és de forma rectangular, però amb dues de les cares paral·leles, lleugerament 
arrodonides cap a l’exterior. Segons plànols, ja que no s’ha pogut accedir a l’interior d’aquesta torre, el 
sostre de la planta baixa estaria format per un entramat de bigues de fusta, mentre que la resta de 
torres, el sostre està format per dues voltes d’ansa-paner, les quals es recolzaven en els murs laterals i 
en un mur central de carreus de marès. La planta baixa d’aquestes torres, està dividit en tres espais, 
utilitzats principalment per emmagatzemar tant els queviures pels soldats assignats a la torre, com per 
guardar el material bèl·lic necessari. S’accedeix a la planta superior a través d’una trapa oberta en el 
sostre, i mitjançant una escala de mà mòbil. 
 

 
Plànols obtinguts del relat de Thomas Walsh “Journal of the late 
campaign in Egypt”, del 1803. 

 
Pel que fa al sostre de la planta intermèdia, en totes les torres, una sola volta d’ansa-paner cobreix 
l’espai únic d’aquesta planta, on hi ha una llar de foc embotida en el mur, que servia tant per escalfar la 
sala com per cuinar. Per accedir a la planta coberta, es feia a través d’una xemeneia oberta en el 
passadís d’entrada a la torre, i que arribava just a l’interior de la galeria del matacà, protegint d’aquesta 
manera els soldats. Cal precisar, que el sostre de la torre dels Freus, va ser reforçada amb una altra 
volta sobreposada a la que ja existia anteriorment, per tal de guanyar alçada. Aquesta modificació es 
dugué a terme a finals del segle XVIII, quan es construí la Fortalesa de la Mola, i s’incorporà aquesta 
torre a la bateria de la Princesa. Degut a una explosió d’un dipòsit de pólvora, provocada per un llamp, 
al 1956, podem observar aquesta modificació en la torre.  
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Sostre de la planta intermèdia de la torre dels Freus formada per 
una volta d’ansa-paner.  

    
A excepció de les torres ubicades en el penyal de la Mola, les torres dels Freus i de Cala Teulera, totes 
disponien d’una cisterna excavada sota de la torre. Amb la recollida d’aigües en la planta coberta i una 
red de canonades a base de peces ceràmiques, que anava empotrada en el mur, es conduïa l’aigua 
fins a la cisterna. Posteriorment, per recollir l’aigua, es feia a través d’una obertura en la planta baixa 
que obria un pou d’accés a la cisterna. En la torre de Rambla, degut al seu mal estat de manteniment, 
s’ha observat un espai empotrat en la planta intermèdia per on passen les canonades ceràmiques de 
conducció de l’aigua. No se sap amb precisió, però es creu que possiblement, aquest espai estava 
destinat a punt de recollida d'aigua quant plovia. Una altre opció era que fos un punt on es bifurques el 
desaigua, d'aquesta manera, desprès de les primeres pluges, que es deixava evacuar l'aigua a través 
d'un desaigua que anava directament a l'exterior, es canviava la direcció de l'aigua un cop baixava 
neta, i es conduïa a la cisterna. D’aquesta manera, es recollia aigua sense brutícia, per al consum de la 
tropa. 
 

                         
Torre de Rambla. Espai empotrat en la planta intermèdia, amb els baixants en la part posterior. 
Rasa empotrada en el mur, en la planta baixa, i entrada de la cisterna. 

 

3.4.4.3. Torres de la tipologia V 
 
A part dels dos tipus de torres mencionats anteriorment dins el grup de torres angleses, l’enginyer 
anglès destaca una de les torres construïdes a Menorca, la qual, tot i posseir dimensions semblants a 
les torres de petites dimensions, té uns elements constructius tant particulars i únics a l’illa que s’ha 
considerat com una tipologia a part. 
 
En el tractat de fortificacions de C. W. Pasley, l’autor la menciona dient que “... una torre, construida en 
la mateixa illa, tenia una construcció peculiar, posseint una galeria circular molt estreta i amb espitlleres 
en el pis inferior, la qual rodejava el magatzem de pòlvora. Les espitlleres d’aquesta galeria, les quals 
travessaven fins l’exterior el mur, no ho feien perpendicularment, de la manera comú, sinó obliquament, 
i procedint en angle des d’un encreuament comú i intercal·lant-se amb els altres, acabant amb la forma 
de les lletres V i X. Penso que és apropiat mencionar aquesta circumstància aqui, principalment amb el 
propòsit de definir com les espitlleres divergeixen i es creuen, les quals sovint solen trobar-se com 
espais defensius, particularment si els murs són gruixuts. La mateixa torre tenia també un fossat amb 
contraescarpa i contravall, amb una galeria de petita dimensió dins la contraescarpa, amb el propòsit 
de poder disparar en direcció a l’entrada principal.  
 
La torre de Sa Caleta està ubicada a l’entrada de la cala del mateix nom, i es construí en aquest punt 
estratègic per evitar el desembarcament en aquesta mateixa cala i reforçar la protecció a l’entrada al 
port de Ciutadella, ja que la torre està a poca distància en direcció  sud. 
 

 
                     Situació de la torre de Sa Caleta, de la tipologia V. 

 
A part d’aquests elements defensius tant singulars, la torre de sa Caleta, està formada per un cos 
troncocònic, amb unes dimensions de 11,00 metres de diàmetre exterior de la base i 7,60 metres 
d’altura, per tant, si no fos per les peculiaritats constructives, es podria considerar una torre de 
dimensions petites.  
 
La construcció de la torre és a base de pedra i morter de calç, però amb el parament extern totalment 
acabat per carreus de marès a trencajunt, tant de llarg com de través, per tal d’unir millor la cara 
externa del mur amb el reblert interior, segurament de pedra irregular. El parapet defensiu de la 
plataforma artillera, també està construït a tot el seu voltant amb carreus de marès, però a diferència de 
la majoria de torres, aquest parapet sobresurt del cos de la torre, de forma cilíndrica, en tot el seu 
perímetre. En la part inferior, el parapet va agafant volada gràcies a una sèrie de tres motllures amb 
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forma de cordó d’un quart de bocell. Encarada a sud, el parapet té una obertura en forma de merlet, 
que travessa tot el gruix d’aquest element defensiu, i per on sortia la punta d’un canó. Interiorment, i a 
nivell del paviment de coberta, hi ha 12 espitlleres repartides equidistantment per defensar el fossat. A 
diferència de la majoria de torres, aquesta no disposa de matacà per protegir l’accés a la torre.   
 

 
                             Parapet defensiu de la torre de Sa Caleta. 

 
Exteriorment, un altre tret característic i únic d’aquesta torre és que està rodejada en tot el seu 
perímetre per un fossat d’uns 6 metres d’amplada, i coberta per un terraplè o glacis de pedres sense 
lligar, que presenta una contraescarpa pràcticament vertical. Degut a l’alçada del fossat, només es pot 
apreciar des de lluny com sobresurt del nivell del terreny el parapet defensiu de la plataforma artillera, 
donant més protecció a la torre envers els possibles atacs de les flotes enemigues. 
 

 
                            Fossat exterior de la torre. 
 

Una altra peculiaritat d’aquesta torre és l’accés a l’interior. A diferència de les altres torres, aquest no es 
produeix mitjançant una obertura situada a nivell de la planta intermèdia, sinó que es produeix a través 
d’un corredor situat sota terra, o també anomenat caponera. Aquest passadís subterrani enllaça la 

planta baixa de la torre amb una galeria ubicada en la contraescarpa. Per tant, el passadís d’entrada a 
la torre travessa el fossat, cobert per una volta rebaixada de peces de marès, i reforçada exteriorment 
amb més peces, també de marès. 
 

                    
      Caponera d’entrada a la torre, coberta per una volta de canó, i reforçada exteriorment. 

 
Interiorment, la torre estava formada per dues plantes de forma circular, però actualment, el sostre de 
la planta intermèdia no es conserva, mostrant a l’interior un sol espai cobert per una volta esfèrica 
rebaixada. Degut a l’entrada soterrada, el nivell de la planta baixa està 1,50 metres per sota del nivell 
de terra del fossat. Aquest desnivell, permet que les obertures per les espitlleres mencionades en el 
tractat de C.W. Pasley, quedin interiorment a una altura adequada per disparar un soldat de peu dret, i 
exteriorment, poder batre l’enemic que entri al fossat. Des de l’interior de la planta baixa, hi ha 12 
espitlleres, i cada una d’elles es ramifica en tres, sortint una en perpendicularitat al mur interior, i dues 
més que s’obren 30º cadascuna. D’aquesta manera, a l’exterior hi ha un total de 36 obertures que 
cobreixen els 360º del fossat. 
 
Al ser la planta de forma circular i posseir la torre punts de defensa al llarg de tot el seu perímetre 
interior de la planta baixa, aquesta estava dividida en dos espais, però a diferència de totes les altres 
torres, la divisió creava un espai circular en el centre de la planta. D’aquesta manera, quedava un 
passadís paral·lel al mur interior, podent accedir els soldats, fàcilment a qualsevol espitllera. Aquesta 
planta estava coberta per un sostre construït amb un entremat de bigues de fusta i una solera de peces 
de marès. I s’accedia de la planta baixa a la planta intermèdia a través d’una trapa en el sostre.  
 
La planta intermèdia només disponia d’una sola obertura a l’exterior, i era una espitllera orientada a la 
galeria situada en la contraescarpa per accedir a la caponera. Des d’aquesta planta, una escala corba 
molt estreta i empotrada en el propi gruix del mur, ascendia fins a la planta coberta.  
 
Aquesta torre també disponia d’una cisterna soterrada que recollia l’aigua de la pluja per poder 
subministrar-la posteriorment a la tropa que estigués assignada a la torre. Mitjançant un desaigua 
format per una rasa en la cara sud de la torre, per l’exterior, es conduïen les aigües pluvials a la 
cisterna. Es desconeix si es conduïen les aigües directament per la rasa o es realitzava mitjançant 
alguna canonada, com en el cas de la torre de Rambla, que les aigües descendien a través de 
canonades ceràmiques. 
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Plànol de la torre de Sa Caleta, amb la distribució d’espitlleres defensives de la torre. 
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4. ESTUDI DELS MATERIALS DE LES TORRES DE DEFENSA COSTANERA 
 
4.1. Introducció 
 
Sense cap mena de dubte, la pedra era el material principal per a la construcció de qualsevol tipus 
d'edificació durant els segles XVII i XVIII. Per tant, i no podia ser d'una altra manera, les torres 
costaneres que es van edificar en el litoral menorquí per tal de protegir i evitar el desembarcament de 
flotes enemigues a l'illa, també estan principalment construïdes amb pedra, extreta del sòl de la 
mateixa illa. És per això, que el coneixement de la geologia de l’illa de Menorca és un punt important 
per arribar a entendre com es van construir i com han arribar als nostres dies les torres. 
 
En la construcció menorquina, és imprescindible la pedra de marès, una roca sedimentària arenosa de 
composició calcària, i que ha sigut un dels puntals per a la edificació en tota l'illa durant tota la història 
de la construcció a Menorca. Per aquest motiu, s'aprofundirà en aquest apartat en aquest tipus de 
material concret. Al igual que en el morter de calç, barreja de varis materials que servia per unir o 
revestir els diferents elements petris. 
 
Però en el tipus de construcció de les torres de defensa, amb murs que tenien una mitjana aproximada 
d'entre 2 i 3 metres de gruix, va tenir molt en compte el material que es localitzava als voltants on es 
construïa la torre. D'aquesta manera, els murs normalment s'acabaven per la part exterior amb peces 
de pedra de marès, que tant podia ser treballada o irregular, sense treballar, però l'interior del mur es 
construïa, o s'emplenava, amb pedra del voltant, tant per economitzar en temps i diners, evitant tant de 
treball en les pedreres com en el posterior transport fins als punts de construcció de les torres. 
 
Per aquesta raó, és important el coneixement de la geologia de l’illa de Menorca, ja que, a part de 
marès, les torres es composaven de la pedra que les rodejava, donant finalment una diferència entre 
torres tant estètica com a la llarga, de conservació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4.2. Història geològica de Menorca 
 
L'illa de Menorca està constituïda per dues regions geològiques, la zona de Tramuntana i la zona del 
Migjorn. Aquestes dues zones estan separades per una línia que va des del fons del port de Maó, a 
l'est de l'illa, fins a Cala Morell, cala situada al nord de Ciutadella, a la banda oest de l'illa.  
 
La zona de Tramuntana, al nord de l'illa, és la part més antiga de Menorca i del conjunt de les Illes 
Balears, ja que es daten roques en aquesta zona situada la seva creació al voltant dels 400 Milions 
d'anys (Ma), durant el Paleozoic. Mentre que la zona sud, la del Migjorn, es considera formada durant 
el Miocè, molt més recent, al voltant de 25 Ma. 
 
Però la història geològica de les Illes Balears, i de Menorca en concret, és complexa, i encara avui en 
dia presenta interrogants sense resoldre's. 
 
Les Illes Balears formen part de l’anomenat Promontori Balear, originat com a conseqüència de la 
orogènia Alpina. Fa uns 80 Ma, a finals del període Cretàcic i inicis de l'era Terciària, es produí una 
col·lisió entre dos grans plaques tectòniques, la placa Africana i la placa Euroasiàtica. Aquesta gran 
col·lisió creà enormes tensions que comprimiren els materials que s'havien sedimentat abans del 
Terciari. D'aquesta manera, comença l'elevació de les grans serralades muntanyoses 
perimediterrànies. Primer els Alps i els Pirineus, i posteriorment les Serralades Bètiques, de les quals 
les Illes Balears constitueixen la seva prolongació cap al Nord-est. Posteriorment, als voltants de 23 
Ma, una rotació que va incloure tant la península ibèrica, com totes les illes, va desplaçar Còrsega i 
Sardenya cap al sud-est, deixant la situació de les illes molt semblant a l'actual. 
 
Però com s'ha mencionat anteriorment, Menorca té una part de l'illa, la zona de Tramuntana, que no 
pertany al Miocè, com la resta de les illes Balears, sinó que és molt més anterior. Aquesta zona està 
creada per una gran varietat de materials geològics. Així, la zona de Tramuntana esta formada per 
terrenys heterogenis constituïts per conglomerats, gresos, argiles i calcàries de la Era Primària o 
Paleozoic, i dolomies, margues i calcàries de l'Era Secundària o Mesozoic.  
 
Referent a la formació d'aquesta part de l'illa, la qual segons estudis guarda relació amb les illes de 
Còrsega i Sardenya, es basa en una primera fase de sedimentació profunda, degut a la formació de 
grans esllavissades en massa que donaren lloc a corrents de fang viscoses i a corrents de terbolesa 
que transportaren el material de les plataformes cap als fons abissals, a través de canyons submarins 
originats per la destrucció de les plaques deltaiques dels rius Var, Roine i Ebre. Posteriorment, 
l'orogènesi herciniana que va tenir lloc a finals del Devonià, 335 Ma, i finals del Permià, 250 Ma, aixecà 
la serralada herciniana, elevant les sedimentacions anteriorment creades i formant part de la zona nord 
de l'illa de Menorca.  
 
La resta de la zona nord, pertanyent al Mesozoic, entre els 270 i els 30 Ma, es forma a partir de varies 
pujades i baixades del nivell del mar, transgressions i regressions marines que comporten una 
alternança de nivells de sediments marins amb d'altres de continentals. En els moments de nivell de 
mar alt, les aigües inundaven aquesta àrea i la sedimentació era carbonàtica, calcàries i dolomies, i en 
els moments de nivell de mar baix, les aigües es retiraven i la sedimentació era terrígena, dipositada en 
un medi continental, gresos i argiles. 
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               Mapa geològic de l'illa de Menorca. 

 
4.3. Materials geològics de les torres de defensa costanera 
 
Com em pogut observar breument en l’apartat anterior, hi ha una gran quantitat de materials petris 
representats en la geologia de l’illa de Menorca. Però pocs els utilitzats en la construcció de les torres 
de defensa costanera. A part de la pedra de marès, que degut a la seva importància en la construcció 
menorquina i d’aquestes fortificacions, es comentarà en un punt a part, les torres de defensa també 
contenen, formant la base del gruix del mur, els següents materials petris: 
 
Gressos: Són roques sedimentàries detrítiques, compostes per partícules de mida arena, que varien 
entre 2 mm i 62, micres, i encara que poden tenir una litologia variada, per regla general són de quars. 
Aquest tipus de roca es formà a Menorca durant el Carbonífer-Devonià, entre 400 i 270 milions d'anys, 
dins l’Era Paleozoica o Primària. 
 

 
Mostra de gressos dels volltans de la torre de 
Rambla. 

 

Llosella: Roca formada a Menorca durant el Carbonífer-Devonià, entre 400 i 270 milions d'anys, dins 
l’Era Paleozoica o Primària. La Llosella és una roca sedimentària dominantment argilosa, de color gris 
plom o negres, les quals, per alteració s’acostumen a torenr gris ocre o grc ocre. Aquest tipus de roca 
sol exfoliar-se en petites lloses, d’aquí el seu nom a Menorca. A vegades, erròniament, s’anomena 
pissarra, encara que aquest nom és millor reservar-lo per les roques metamòrfiques d’igual composició. 
 

 
Mostra de llosella, a cala Sa Mesquida. 

 
Marga: Roca sedimentària, intermèdia entre les roques detrítiques i les no detrítiques que conté d’un 
35 a un 65% d’argila, i un percentatge important de carbonat de calci. A Menorca les margues es 
formaren durant el Triàsic, entre 250 i 213 milions d’anys, en l’Era Mesozoica o Secundària. 
 

 
                       Mostra obtinguda a la zona d’Addaia. 

 
Dolomia: La Dolomía és una roca sedimentària d'origen químic composta bàsicament de Dolomita, la 
composició química del qual és carbonat de calci i magnesi [CaMg(CO3)2]. A Menorca, aquest tipus de 
roca es formà durant el Juràssic, fa entre 213 i 144 millions d’anys, dins l’Era Mesozoica o Secundaria. 
La Dolomía ha de contenir almenys 50% de Dolomita; si conté menys, és una calcària Dolomítica, i es 
considera pura quan aquest percentatge passa del 90%. A Menorca, aquesta roca s’ha utilitzat en la 
construcció per a fer pedralla.  
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                                                 Mosta de Dolomia del Cap de Fornells. 

 
4.4. El Marès 
 
Com ja s'ha comentat en la introducció d'aquest capítol dedicat als materials que composaven les 
torres de Menorca, la base fonamental era per materials petris, però sobretot, pel marès. 
 
4.4.1. Composició del marès 
 
Marès és el nom que es dona a les illes Balears a la roca sedimentària detrítica composta per grans 
d’arena bastant estesa al substrat de les illes, i molt emprat en la construcció des de l'antiguitat. Però 
tècnicament, el marès no és realment una arenisca, sinó una barreja de sorres fossilíferes, 
Calcarenites, quan son creades per dipòsit marí, o Eolianites, quan son formades per acumulació 
dunar al llarg de les regressions marines,  amb cimentació calcària carbonatada.  
 

 
                                              Macrofotografia d’un tall de marès. 

 
Químicament, el marès està format bàsicament per carbonat càlcic (CaCO3), tant en forma de fòssil de 
diferents natura, com de mol·luscs o lumaquel·les, com de calcita nítrica o grans de quars i petites 
porcions de sals. 
 

 

 

 

La composició química del marès està formada pels següents compostos, que varien entre:  
 
Carbonat càlcic: CaCO3 entre el 89 y 97%.  
 
Òxid de Magnesi: MgO entre el 0,56 y 3,4%. 
 
Òxid d'Alumini: Al2O3 entre el 0,22 y 1,9%. 
 
Diòxid de Silici: SiO2 entre 0,91 y 0,35%. 
 
Òxid de Ferro: Fe2O3 entre 0,43 y 0,15%. 
 

Degut a la seva composició química, reacciona amb productes àcids, provocant l'alteració de la pedra. 
Aquest fenòmen s'ha de tenir en compte especialment quan s'utilitza el marès en un ambient marí. 
Aquestes roques carbonatades, poden patir en cert ambients, els efectes de la contaminació química, 
provocant en ells la pèrdua de matèria degut a una erosió. D'aquesta manera, els principals enemics 
del marès, podem considerar que són el Diòxid de carboni (CO2), el Diòxid de Sofre (So2) i el Diòxid de 
Nitrogen (NO2). 

Físicament, el marès es pot concebre com una massa de grans que poden tenir grans quantitats de 
restes fòssils, i amb cristalls microscòpics que formen un tapís al seu voltant, deixant intersticis entre 
ells. També poden presentar altres tipus de cavitats, com poden ser de tipus motllo, per dissolució 
d'esquelets de mol·luscs, intraparticulars, càmeres internes dels mateixos fòssils, o microfracturada, 
creada per fractura de components bioclàstics. 

La textura del marès, així com les mides dels grans que el composen, pot ser molt variable segons la 
formació que hagi tingut aquest, i del lloc on s'hagi creat, podent fins i tot incloure fòssils apreciables a 
simple vista, anomenat acopinyat. Igual passa amb el color que pot presentar una peça de marès, 
normalment el color sol ser molt clar, però també presenta gran variabilitat. Així, dins la gamma ocre, es 
pot trobar un marès quasi blanc fins a un de rogenc, passant per groguenc, un grissós i el terrós clar. A 
més, un cop ha estat col·locat en obra, i ja en contacte permanent amb al intempèrie i les inclemències 
meteorològiques, i depenent molt de l'orientació a que s'exposa, el marès començarà a patir reaccions 
químiques y pigmentacions derivades de la pròpia pedra, intensificant els colors ocres per 
assolellament, o es recobrirà de pàtines per l'acumulació de floridures. 

Un altre factor que influeix tant en la composició del marès com en la seva coloració, és la proximitat 
d'on s'extreu el marès respecte del mar. D'aquesta manera, es veurà afectada amb una major o menor 
coloració de la peça segons la proximitat al mar. A prop del mar, la seva tonalitat serà més blanca, però 
un material molt més porós, de gra més gruixut i amb una composició d'elements marins molt més 
elevada. Mentre que si l'extracció s'executa més a l'interior de l'illa, el marès es tornaria de gra més fi i 
compacte, i amb una tonalitat molt més rogenca, tot i que es trobi a un nivell més profund de la pedrera. 

 
                                            Mostra de pedra de marès. 
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4.4.2. Característiques del marès en construcció 

Es pot definir les característiques constructives del marès ordinari a partir de tres imperfeccions 
bàsiques, com son la porositat, la baixa cristal·lització i l'estratificació. Però s'ha de tenir en compte que 
totes elles aportaran tant avantatges com inconvenients al món de la construcció amb marès.  

La porositat és un tret característic de la pedra de marès, ja que es considera que aquest material té 
una porositat mitja d'entre un 30 i un 50 per cent. Aquesta característica té l'avantatge que el converteix 
en material relativament lleuger. I que es tradueix, en primer lloc, en una manejabilitat que permet la 
manipulació comú de carreus de 80 x 40 x 20 cm, de poc més de 100 quilograms, que entre dues 
persones es pot moure sense grans dificultats.  

La porositat permet també que el morter s'agafi millor a la peça de marès. Només cal tenir en compte 
tenir la peça una mica mullada per evitar que al contactar el morter amb la peça, aquesta darrera no 
xucli part de l'aigua del morter. 

Per aquesta mateixa raó, ens trobem també amb un material molt permeable, que sense dubtes, és un 
gran inconvenient, i el qual ens imposa  especials precaucions de prevenció d'humitats. ja siguin per 
capil·laritat com atmosfèriques. 

La baixa cristal·lització i compactació de la pedra de marès permetrà un tall fàcil, que es podrà realitzar 
inclús manualment amb una serra normal, i un adobat senzill, encara de poca finor, executat amb 
rasquetes, rasques i guilleumes. Però aquesta baixa compactació, també es tradueix en una baixa 
resistència relativa. Encara que no presenta especials dificultats als edificis de dues plantes, si exigeix 
cura especial pel que fa a obres de major alçada. 

Per últim, la marcada estratificació, va permetre fa temps un fàcil tall natural amb sistemes artesanals, 
tot seguint els “fils” o “llivanyes”, ara bé, en introduir-se els sistemes de tall industrials, amb carrils 
horitzontals, els quals no tenen per què coincidir amb les superfícies d'estratificació, és fàcil trobar 
carreus amb línies de fractura obliqües amb la conseqüent disminució de la resistència real de la peça.  

Però probablement la propietat més destacable del marès com a material de la construcció, és que no 
té problemes de dilatació. Aquest fet fa que les parets de marès siguin tant sòlides que es mantinguin 
intactes després de segles del seu aixecament. A aquesta qualitat, cal afegir-li que el marès també 
permet una transpiració gràcies a la seva porositat, el que ajuda a mantenir els espais interiors dels 
habitatges a una temperatura i grau d'humitat més regular.  

Referent a la seva resistència a compressió de la pedra de marès, en una conferència a la Seu del 
Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials, sobre estudis geotècnics per a cimentacions en els diferents 
terrenys de l'illa, el geòleg Bernat Caritg, de l'empresa Munditest, va exposar la gran variabilitat de 
resistències a compressió que presentava el marès, anant des de 11,40 Kg/cm2 el marès menys 
resistent, fins a 309,00 Kg/cm2, el més resistent. Així, es designà una resistència a compressió mitja 
del marès de 84,60 Kg/cm2. 

4.4.3. Normalització i estandardització dels carreus de marès. 

4.4.3.1. Dimensions del carreus de marès. 

Com ja s'ha dit abans, avui en dia el marès arriba a l'obra en forma de paral·lelepípede, exceptuant les 
peces especials. Està retallat segons mides estàndard que, encara que han variat al llarg de la història, 
amb l'aparició del tall industrialitzat, va quedar fixat en dues dimensions principals les peces que 
s'extreuen directament de les pedreres. Amb unes constants en pla de 80 x 40 cm a Mallorca i de 60 x 
33 cm. a Menorca, i amb un gruix de diverses mides, d'on posteriorment apareixen les diferents peces. 

Cal aclarir, que si el carreu és el mot català que anomena la pedra escairada per a la construcció, i 
sillar en castellà, el mitjà és la paraula que s'utilitza a les illes Balears quan es fa referència al carreu 
estàndard de marès. Per a no crear confusions, se seguirà utilitzant el mot carreu en el 
desenvolupament d'aquest treball. 

Cal dir també que el mot cantó, que sovint s'utilitza amb el mateix significat, es refereix realment al 
gruix de 20, cantó de pam, emprat normalment com a peça per a la construcció de parets mestra o de 
càrrega. 

Normalment, com ja s'ha comentat, la peça original extreta del tall de la roca en la pedrera té un gruix 
de 40 cm. D'aquesta peça, han derivat totes les altres mesures.  

Els dos carreus per excel·lència són el cantó, de 20 cm, i el gruix ordinari, de 15 cm. De fet, els dos 
deriven dels gruixos antics, on la peça de pam feia 21 cm, i la peça de gruix ordinari 17 cm. Aquestes 
peces són útils per parets mestra i de tancament, per quan s'adapten bé a les exigències estàtiques de 
la construcció, sempre fins a planta baixa i un pis. A més es poden manejar amb relativa facilitat, ja que 
pel trasllat horitzontal, un home tot sol bornejant, es a dir, fent trontollar la peça alternativament sobre 
els vèrtexs. I per dos homes  aixecant-la sense problemes, ja que es consideren amb un pes de 90 a 
110 Kg. el carreu de cantó, i d'entre 65 i 85 Kg. el carreu de gruix ordinari. 

 Picapedrer bornejant un carreu.  

Per damunt del cantó, es situa les peces de gruix de rei, de 25 cm. de gruix. Probable derivació del 
pam de Mompeller, que era de 26,3 cm. Després hi ha el gruix d'emperador, de 30 cm., provinent de la 
peça de 31cm. I finalment el gruix de quaranta. Útils totes aquestes peces per a càrregues majors que 
les mencionades abans, per pilastres i per peces especials. 

De menor tamany que els carreus de cantó i de gruix ordinari, trobem el tres per dos, de 10 cm., 
anomenat antigament mig gruix de rei i era de 12 cm. També hi ha el terç o mitja pedra, de 7 cm., 
antigament de 8,5 cm., i la llivanya o de mitjanada, de 5 cm. Totes elles servien per aixecar particions 
en espais interiors, així com per realitzar soleres de sostres, paviments o peces especials. 

Nom Antiga  Actual 

Cantó  21 x 33 x 60 20 x 33 x 60 

Gruix ordinari 17 x 33 x 60 15 x 33 x 60 

Gruix de Rei 26,3 x 33 x 60 25 x 33 x 60 

Gruix d’Emperador  31 x 33 x 60 30 x 33 x 60 

Tres per dos  12 X 33 X 60 10 x 33 x 60 

Terç o mitja pedra  8,5 x 33 x 60 7 x 33 x 60 

Llivanya o mitjanada 5 x 33 x 60  

* Les mesures dels carreus es donen en centímetres. 

4.4.3.2. Col·locació dels carreus 

La nomenclatura sobre la col·locació de les peces de marès en obra depèn de la cara de la peça que 
queda en la part inferior un cop està la peça ja col·locada. 

Així que hi ha tres possible formes de col·locar la peça en obra. De pla, que consisteix en posar la cara 
de major superfície a part inferior, de fil, de les dues cares més estretes i d'igual gruix, normalment la 
més llarga és la col·locada en la part inferior, o de cap, on la peça queda de forma vertical, col·locat la 
part més estreta i curta en la banda inferior. 



Estudi històric-constructiu de les torres de defensa costanera de l’illa de Menorca                                                       33 

 

                                  Posicions del carreu de marès. 

Però en casos que els murs siguin molt amples, o es vulgui fer una unió més sòlida entre dos murs que 
es creuen, les peces es poden posar llavors de llarg i de través. La primera forma consistiria en 
col·locar el fil paral·lel a la cara exterior del mur, mentre que de través, consistiria en col·locar el cap en 
aquesta alineació. D'aquesta manera, al col·locar-se de través, tota la profunditat de la peça, entraria 
dins del mur, en cas que fos més gruixut, o seria la peça que cavalcaria damunt l'altre mur 
perpendicular, lligant així els dos murs.  

 

4.4.4. Extracció i transport del marès 
 
Des de l'edat mitjana fins ben avançat el segle XVIII, el sistema de transport per terra mitjançant 
carrosses pesades era bastant dificultós i lent, ja que els camins eren totalment irregulars i sense 
paviment. Per això, la pedra s'extreia de la zona on inicialment s'anava a realitzar la construcció, o es 
transportava per mar. Aquest sistema d'extracció va propiciar que petites quadrilles de picapedrers 
iniciessin petits fronts costaners de pedra aflorada, que després eren abandonats així com anava 
perdent qualitat la pedra.  
 

 
                             Pedrera de marès a l a vora del mar. 

 

El primer sistema d'extracció va ser el manual. El picapedrer, només davant el material, amb el seu 
coneixement del marès, la seva força física i les seves eines. Aquestes eren les úniques variables que 
li permetien realitzar una extracció planificada. Gràcies a la duresa variable del material, el picapedrer 
“escoltava” el so que un cop produïa en el material, observant les diferències entre uns sons i uns 
altres. Aquell que el seu so anés més buit, es corresponia amb el material més tou, buscant zones en 
què el so anés més dur. D'aquesta manera, s'iniciava l'estratègia del picapedrer, que els seus ideals en 
la forma d'extracció podem resumir-los en el següent:  
 
 - Estalviar, en la mesura del que sigui possible, el treball d'eliminació de la capa superficial, que es 

correspon amb terra i marès poc apte per a la construcció. 
  
 - Deixar de costat la pedra viva. 
  
 - Extreure la mínima quantitat de blocs defectuosos. 
 
El procés específic s'iniciava obrint dues regates paral·leles, en tota la longitud del terreny seleccionat 
amb l'escoda, de 20 cm. de profunditat, igual que l'altura teòrica del bloc, marcant abans aquestes 
regates amb el dit o amb el mànec de l'eina. La separació d'aquestes regates solia ser de 60 cm. 
(encara que en alguns casos eren de 70 o fins i tot de 80 cm). Si en realitzar el procés de “escoltar” la 
pedra denotaven zones dolentes, les regates podien desviar-se, per evitar l'extracció de material dolent. 
Una vegada realitzades les regates, s'obria la bancada.  
 
Això passava per sacrificar un bloc, trencant-lo amb l'escoda i els tascons de fusta. De fet, es tractava 
de buidar un dels rectangles anteriorment realitzats, de 40 x 60, fins a uns 20 cm. de profunditat. A 
continuació es netejava el buit que s'hi havia obert, de possibles pedres, grava o pols, que estava situat 
davant de l'aresta longitudinal. En aquesta orientació, era el costat pel qual sempre s'iniciava l'extracció, 
ja que, en ser el tram més llarg, els cops donats en el marès per a la seva extracció, es repartien millor, 
podent controlar-los de manera més fàcil.  
 
Per aquest costat, es col·locaven tres calcis de ferro fent-ho penetrar lleugerament en el material, per la 
seva banda baixa (a 20 cm. del nivell) para posteriorment, introduir-los tres tascons de fusta.  
 
LLavors s'iniciava el procés més dificultós del picapedrer. Situant-se ell sobre el bloc a extreure, anava 
donant cops als tascons, escoltant el so que realitzava cadascun dels cops, amb la finalitat de controlar 
la intensitat amb la qual els donava. Així, a poc a poc, s'anaven introduint els calcis de manera que 
s'obria una fissura horitzontal al llarg del bloc, desenganxant el bloc del terreny. Una vegada realitzada 
la fissura, s'introduïa la part posterior de l'escoda en les regates verticals, exercint força a manera de 
palanca, fent bascular el bloc de manera que s'arrenqués per complet del terreny.  

 
Imatge de la forma d'extracció d'un carreu de marès 
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En aquestes operacions, el picapedrer, propici del seu coneixement, i especialment sobre els defectes 
del terreny de Menorca, procurava realitzar les fregues d'oest cap a est, arrencant els blocs de nord a 
sud, de manera que els defectes del terreny que es mostren de nord a sud-oest, eren pal·liats en gran 
mesura. Tot aquest procés era repetit pel picapedrer en tota la superfície. Operacions que es repetien 
de forma incansable: realitzar els replans, marcar les fregues, obrir la bancada, posar els tascons de 
fusta, desenganxar el bloc…De regata en regata, de bloc a bloc, l'extracció s'anava aprofundint en el 
terreny.  
 
Finalment, quedava el material exposat per a la seva evacuació de la pedrera. El desplaçament 
horitzontal del bloc es realitzava fent trontollar el bloc sobre els seus quatre vèrtexs que definien la 
menor superfície. Els carreus extrets, es deixaven un temps emmagatzemats dins la pedrera per tal de 
que perdessin la humitat freàtica que poguessin tenir, i a l'hora, s'endurissin superficialment per la 
formació d'una crosta de carbonat calci. Conseqüentment, en la majoria de les pedreres calia el seu 
desplaçament posterior de forma vertical. A l'inici de l'explotació de les pedreres, el picapedrer havia de 
pujar els blocs amb la seva pròpia força, per la qual cosa la profunditat d'extracció havia de limitar-se a 
les possibilitats d'evacuació del material.  
 
Al principi es realitzava mitjançant la hissada dels blocs amb el mètode conegut per “torn de llentia”. 
Consisteix a anar rodant la peça i pujar-la de forma vertical amb l'única ajuda de la força de l'home, que 
generalment eren necessàries dues persones per acabar el procés. En aquest aspecte, l'invent del molí 
al segle XIX, va provocar una revolució que va incidir en la facilitat de treball del picapedrer. A la zona 
més profunda de la pedrera, es lligava el bloc amb una cadena i un ganxo en la seva part superior, 
perquè, després de la seva pujada en vertical, estigués llest per ser rodat. A dalt, un o dos homes 
rodaven la roda del molí, que feien pujar la pedra fins a la superfície. A conseqüència d'això, les 
pedreres van arribar a grans profunditats, encara que per exemple, a una profunditat de 20 metres, per 
desplaçar el bloc en vertical, eren necessàries 170 braçades. Una vegada es tenia el material, havia de 
ser preparat.  
 
 

 
                                      Croquis d’extracció manual del marès pel mètode de torn de llentia. 
 
                                                                                                      

Posterior a l'extracció, s'havia de decidir quines peces eren aptes per a cada funció dins de la 
construcció i amb quines mides finals. El picapedrer era el que fonamentalment treballava la pedra, 
fixant-se en la seva característica fonamental: la duresa. La duresa desigual es manifesta en diferents 
zones geogràfiques o en diferents estrats o profunditats d'extracció. 
 
La selecció del material obeeix la preferència relativa dels següents paràmetres:  
 

- Quantitat necessària de material homogeni. 
 
- Aspecte estètic. 
 
- Capacitat mecànica exigida. 

 
- Resistència a les agressions mediambientals. 
 
- Finor/ facilitat de tall. 
 
- Possibilitat de peces especials. 
 
- Cost. 

 
Finalment, com s'ha comentat a l'inici d'aquest apartat, el transport depenia de la ubicació final de 
l'obra. La majoria de cops s'aprofitava el mateix terreny d'on s'hagués de construir l'edifici per extreure 
d'allà mateix el marès, però sinó, o amb un carro tibat per cavalls, o per mar. 
 

 
                                            Transport per mar amb un petit veler. 

 
Actualment son moltes les imatges de Menorca d'espais on antigament es va extreure marès, i que 
avui en dia, ja han quedat sense cap ús, ja sigui per què la pedrera no donava més de sí, o per 
l'impuls dels nous materials, que han tret part del protagonisme al marès.  
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 Imatge de les pedreres de s’Hostal, Ciutadella.  

 

 
                                                                           Pedrera abandonada en el terme municipal de Sant Lluis. 
 

 
Pedreres de Santa Ponça, Alaior. 

4.5. Morter de calç 

 
A part de la pedra, l’altre material més emprat en les torres de defensa costanera era el morter de 
calç, el qual tant servia per unir o lligar les pedres dels diferents elementes constructius, com per 
revestir interior i exteriorment la torre, i protegir d’aquesta manera, els materials petris de les 
inclemències meteorològiques. 
 
El morter de calç està format bàsicament per arena, aigua i calç, i una de les propietats més 
apreciades a l’hora d’aplicar-lo per a la protecció de la pedra, era la transpirabilitat d’aquesta barreja.  
El morter de calç permet que el mur respiri, o transpiri, a través d’ell, ajudant a la evaporació de la 
humitat que es pogués concentrar en el mur.  
 
A Menorca, l’arena per a la fabricació de morters, s’extreia de les platges, la qual es netejava amb 
aigua dolça abans de ser aplicada en qualsevol tipus de morter, o del sauló, que resulta de la 
descomposició dels granits. Per altra banda, la calç, requeria d’un procés molt més elavorat per a la 
seva obtenció. 
 
4.5.1. La calç 
 
La calç s’extreu a partir de la calcinació de pedres calcàries en estat molt pur. Com em pogut 
comprovar a l’inici d’aquest apartat, la pedra de marès, tant extesa a la zona sud de Menorca, està 
composada aproximadament per un 90% de carbonat calci (CaCO3), i era la base d’extracció de 
calç. 
 
La pedra es calcinava en forns fins a una temperatura d’entre 1.000ºC i 1.200ºC, alliberant d’aquesta 
manera el diòxid de carboni (CO2) de la pedra, i convertint-se en monòxid de calci (CaO), que ja 
resultaria ser calç viva. Aquest tipus de calç és altament càustica, el que provoca un gran 
despreniment de calor al mesclar-se amb l’aigua, i per això cal manipular-la amb molta precaució. 
 
Un cop es barreja la calç viva amb aigua, s’obté la calç apagada o calç aèria, (Ca (OH)2). Aquest 
tipus de calç és el que principalment s’utilitza per a realitzar el morter de calç, ja que al tornar-lo a 
mesclar amb aigua, juntament amb l’arena, reacciona de nou la calç recuperant la composició inicial, 
CaCO3,  i obtenint d’aquesta manera un maerial que endureix en l’aire i serveix en la construcció per 
lligar diferents maerials o per protegir elements de pedra. 
 

 
                                     Cicle de la calç. 
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Però hi ha una altre variant de calç. Si el materail escollit per a obtindre la calç conté unes quantitats 
significatives d’argila, i que acaba tenint la propietat d'endurir-se dins de l'aigua, ja que l'enduriment 
es produeix per reacció química entre l'hidròxid càlcic, (Ca (OH)2), els silicats, procedents de l'argila, 
i l'aigua, pel que no és necessari el contacte amb en diòxid de carboni de l'aire. Segons el Diccionari 
de l’art i dels oficis de la construcció de Miquel Fullana, podem obtenir diferents graus de calç 
hidràulica segons la proporció de material argilòs en la pedra calcària, el que ens permetrà 
l’enduriment de la mescla en més o menys dies. Així que podem classificar la calç hidràulica en: 
 
Calç mitjanament hidràuliques, que són les que contenen d'un 9 a 10 per 100 d'argila, 
s'endureixen després de 15 a 20 dies en immersió.  
 
Calçs hidràuliques, les que contenen de 10 a 15 per 100 d'argila, prenen cos als vuit dies i 
endureixen fins a comparar-la amb una pedra.  
 
Calçs eminentment hidràuliques, són les que contenen d'un 25 a un 30 per 100 d'argila, es 
consoliden entre 2 a 4 dies. 
 
4.5.2. Obtenció de la calç.  
 
Per a l’obtenció de la calç, ja em vist que és necessari arribar a escalfar la pedra de marès fins a 
temperatures d’aproximadament 1000ºC. Això es duia a terme en els forns de calç que descriu 
perfectament l’Arxiduc Lluís Salvador d’Àustria en el llibre Die Balearen in Wort und Bild: 

 
“Gairebé tota la calç és obtinguda en forns cilíndrics enterrats en el sòl, revestits en el seu interior amb 
una simple paret seca , que es fa doble per la part externa. En la part més protegida del vent existeix 
una obertura d'accés a l'interior. Les mesures d'un forn de calç corrent, amb una capacitat de 2.000 
quintals

3
 són: diàmetre interior 30 pams (6 metres), profunditat sota terra de 10 pams (2 metres). S'han 

construït fins i tot amb capacitat per 12.000 – 20.000 quintals, però donen molt mal resultat ja que sense 
piròmetre, instrument desconegut per les gents del lloc, no és possible calcular els graus de calor 
necessaris per a la calcinació de la pedra. 
 
Per al farciment del forn, es procedeix com segueix: amb la pedra que ha de calcinar-se, es construeix a 
l'interior del forn un mur circular en forma de falsa cúpula amb separacions àmplies entre les pedres, 
que permetin el pas de les flames. La base d'aquest mur té l'amplària d'una pedra de 20-30 cm. Cada 
filera de pedres sobresurt una mica més, conforme es va tancant el cercle. D'aquesta manera, a nivell 
del sòl s'inicia una falsa volta semiesfèrica, les components de la qual es diuen llambordes. L'espai entre 
la cúpula i mur que la suporta, d'un costat, i el mur interior del forn, de l'altre, és omplert de pedres, les 
quals formen un con de 2 metres d'altura per sobre de la cúpula. L'obertura s'estreny després mitjançant 
una espècie de llinda de pedra, sostinguda per uns pilars que formen angle agut, determinant-se així un 
conjunt de forma triangular. Totes les pedres de la cúpula, dels murs, dels pilars i llindes resulten 
calcinades. 
 
Les pedres utilitzades han de ser sense excepció calcàries, dures i compactes, i extreure's sota terra. 
Les millors procedeixen dels terrenys del Miocè Mitjà; les extretes de la superfície donen un calç 
d'inferior qualitat. Atès que s'usen pedres molt grans, la calç obtinguda en terrossos de bastant pes rep 
el nom de calç de terròs o viva, mentre que la més fina és coneguda com calç de grava o fusa”. 

 

                                                 
3
 Un quintal equival aproximadamente a 45,36 quilograms. 

                 
         Croquis d’un forn de calç, obtingut del Diccionari de l’art i dels oficis de la consrucció de Miquel Fullana. 
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5. ESTUDI PATOLÒGIC  

 

5.1. Introducció  

 
A continuació es durà a terme un estudi patològic de les diferents torres de defensa, per determinar 
quines son les lesions que s'han anat produint al llarg del temps i acaben sent les més comuns en 
aquests tipus d'edificacions tant específiques i ubicades en llocs tant singulars.  
 
Degut a que la majoria de les torres de defensa han estat rehabilitades o s’hi han realitzat actuacions 
de consolidació, l’estudi patològic es concentrarà en les torres de Rambla i de Sanitja. Aquestes 
torres no han patit mai cap tipus d’intervenció en els més de dos cents anys de la seva existència. 
Per tant, son una clara referència del comportament dels diferents materials i elements constructius 
amb els que està construïda la torre, i de la seva resistència i comportament en un ambient tant 
perjudicial. 
 
L'estudi de lesions s'ha realitzat mitjançant una primera inspecció ocular de l'edifici en sí, juntament 
amb la informació escita i gràfica obtinguda anteriorment de l'anàlisi històric i constructiu de les 
torres. Posteriorment s'han omplert unes fitxes on es determinen les següents característiques de 
cada torre: 
 

- Identificació de la patologia i tipologia. 
 
- Situació o localització en l'edifici de la lesió.  

 
- Documentació fotogràfica de la lesió. 

 
- Breu descripció de la lesió. 

 
- Diagnòstic, remarcant la gravetat de la lesió. 

 
- Causes que han provocat la lesió, separant entre causes directes i indirectes.  

 
- Actuació. Intervenció per reparar la lesió i proposta per prevenir les causes de la lesió. 

 
Amb l’estudi de les fitxes obtingudes de l’anàlisis de les torres de defensa, podrem determinar quines 
patologies acaben afectant a llarg plaç a aquesta tipologia de construccions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
5.2. Tipologia de lesions patològiques 
 
Es important especificar els tipus de lesions que podem localitzar en un element constructiu d'una 
edificació, i el problema o causa que ha provocat  dita lesió. A partir de la determinació de la lesió, es 
podrà establir la gravetat del diagnòstic i les possibles intervencions per controlar o solucionar les 
causes de cada tipus de lesió, i tractar d'allargar la vida de la construcció. Per tant, és imprescindible 
el coneixement de la lesió i causa que la provoca per poder intervenir de la millor manera. 
 
En aquestes edificacions tant peculiars, podrem comprovar que la causa principal de la majoria de 
les lesions que acaben afectant a les torres de defensa costanera, és la humitat, que com veurem 
més endavant, pot perjudicar els diferents materials i sistemes de la torre de diverses maneres. 
 
La lesió més freqüent, i que pot causar més danys a les torres de defensa costanera és l’erosió, una 
lesió que comporta el desgast de la pedra, i la conseqüent pèrdua de superfície o volum, debilitant la 
resistència, en aquest cas a compressió, que tenia la pedra en el seu inici. Aquesta pèrdua de 
resistència i de volum, permet que un altre tipus de lesió aparegui posteriorment en els diferents 
elements constructius d’aquestes edificacions.  
 
Al debilitar-se un punt concret, en el cas dels murs, o una peça concreta d’un element, ja sigui d’un 
sostre o d’una cartel·la del matacà,  pot causar que les altres peces que estan recolzades o 
subjectades en aquesta peça erosionada, acabin caient. Això pot ser degut a que la peça danyada, 
ja no té les mateixes caracerístiques físiques i resistents que en el moment de la seva construcció.  
 
En aquest cas, hi ha despreniments, que és la caiguda puntual de material, segurament, a Menorca, 
ajudats per les fortes ràfegues de vent o les intenses pluges. Finalment, la succesiva caiguda de 
material puntual d’un element constructiu, pot acabar causant un esfondrament parcial o total 
d’aquest element, i el que al principi era una lesió lleu per l’erosió, pot acabar desastrosament. 
 
La humitat també pot causar varies lesions per reaccions químiques en les torres de defensa 
costanera. La majoria de torres posseien algun element de ferro, ja fos com a protecció de les 
obertures, o de subjecció de les portes, golfos. Aquests elements acaben reaccionant davant de la 
humitat i l’oxigen, que provoquen Oxidació i corrosió. Aquest fenòmen acaba afectant als elements 
metàl·lics amb la pèrdua de secció, i la conseqüent debilitació.  
 
Una atlra lesió, també química i no tant perjudicial per l’estructura d’aquestes fortificacions, és la 
eflorescència, cristal·lització de les sals solubles que conté un material al sortir a la superfície de 
l'element i evaporar-se. Actualment acaba afectant a les torres en el sentit estètic, però antigament, 
aquesta lesió contibuía en el despreniments dels acabats dels murs. 
 
Finalment, també poden afectar a les torres de defensa les lesions provocades per organismes vius, 
ja siguin animals com vegetals. Aquests darrers poden ser els més perjudicials, ja que, si s’acaben 
formant molt a prop, o inclús, en algun element de la pròpia torre, pot acabar provocant moviments 
degut a la força d’aquests organismes, i a les tensions interiors que es causen posteriorment.    
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5.3. La humitat 
 
Tot i haver classificat anteriorment les causes més freqüents de lesió en la costrucció d’aquestes 
fortificacions costaneres, cal precisar que sense cap mena de dubte, la humitat és un dels principals 
desencadenants de les malalties i posteriors lesions que pateixen aquestes construccions. Això es 
pot confirmar  després de l’estudi més concret que s’ha realitzat de la pedra de marès que s’ha dut a 
terme en l’apartat anterior, i sabent que el marès és el material principal de construcció de les torres 
de defensa costanera.  
 
Per tant,  tot i que hi ha altres patologies que afecten al marès i als elements constructius aixecats 
amb aquest material, i que ja s’han comentat breument, dedicarem el següent apartat a determinar 
com pot afectar la humitat a aquests edificis aixecats bàsicament amb pedra de marès. I com la 
humitat, en aquests casos, provoca unes reaccions o patologies que les classificariem com a 
fisicoquímiques, com s’especifica a continuació. 
 
5.3.1. La humitat en construccions de marès 
 
Ja em vist en el capítol anterior sobre els materials que composen les torres de defensa costanera 
de Menorca com les característiques intrínseques del marès afavoreixen l’entrada de l’aigua dins de 
la pedra. A més, aquesta és relativament estàtica, i es troba permanentment instalada, i manté 
saturada o molt carregada l’estructura cavernosa del marès durant llargues temporades, encara que 
amb variacions estacionals.  
 
A aquesta situació s’hi ha d’afegir l’existència de sals higroscòpiques, àvides d’aigua i que juntament 
amb l’entremat capil·lar del marès fan que el grau d’humitat del mur sigui fàcilment recuperable. No 
obstant, aquesta aigua hi pot accedir de diferents formes. Tot seguit, i per tal d’independitzar els 
diferents orígens d’aigua que poden afectar a un element constructiu i com afecten en aquest, 
s’establirem una classificació teòrica dels tipus d’humitat, així com les seves simptomatologies. 
 
5.3.2. Tipologia d’humitat en murs petris 
 
Dins la tipologia d’humitats definim la humitat ascendent com aquella que té el seu origen en el 
subsòl i que, després d’arribar a la base o parets laterals del fonament, ascendeix pel mur fins arribar 
a zones situades per damunt de la rasant, on es manifesten i es fan visibles les marques d’humitat. 
Aquest tipus d’humitat l’hem d’entendre com un fenòmen actiu i dinàmic provocat pel fenomen de 
capil·laritat, on s’estableix un equilibri entre l’aigua absorbida des del subsòl i l’aigua evaporada a 
través del paraments del mur. 
 
Els símptomes de la humitat ascendent es manifesten a curt termini, provocant l’aparició d’una banda 
obscura localitzada en les zones baixes de l’edificació. L’alçada d’aquesta franja és variable i depèn 
de diferents factors. Entre ells cal destacar l’orientació del mur, on l’alçada capil·lar és major i més 
intensa en les façanes orientades a nord, degut al menor grau d’evaporació. 
 
Per altra banda, la humitat exterior és aquella que procedent de ploure, afavorida pel vent, 
s’introdueix dins del mur mitjançant processos d’absorció, infiltració i penetració. Cal assenyalar que 
les solucions assenyalades per solucionar aquest tipus d’humitat, com ara l’arrebossat de ciment o 
de calç, han provocat l’accentuació del problema de les humitats ascendents, ja que s’eliminen les 
superfícies d’evaporació, impedint la transpiració del mur. Com podem veure, la relació entre 
ambdues humitats es troba directament interrelacionada. 
 
I finalment, la humitat de condensació és aquella que procedent d’una excessiva quantitat d’aigua en 
l’aire ambient, humitat absoluta, i ajudada o per un excès de pressió, que afavoreix l’augment de la 
humitat relativa, o per una baixada de temperatura, a conseqüència de l’entrada en contacte amb un 
material que es troba més fred, o bé per les dues circumstàncies, arriba al grau de saturació, el que 

provoca la condensació del mur de marès. Aquest tipus d’humitat no depèn tant de les 
característiques de la pedra, sinó més bé de les característiques ambientals que l’envolten.  
 
5.3.3. Mecanismes d’alteració de la pedra de marès 
 
L’alteració de la pedra de marès pot definir-se com la transformació soferta per ella, conseqüència 
del desequilibri existent entre la pròpia pedra i l’ambient on es troba ubicada. Aquesta transformació 
és el resultat de l’acció mútua enre les caracerístiques intrínseques del material (composició química, 
textura, propietats físiques, ...) i les pròpies de l’ambient (humitat, vent, contaminació atmosfèrica). 
 
En el capítol anterior ja hem vist quines eren les propietats intrínseques de la pedra de marès, i 
també s’ha mencionat en aquest mateix apartat de quina manera l’aigua pot entrar en contacte 
directe amb el mur petri. Les principals alteracions que d‘aquest desequilibri es puguin ocasionar, 
ajudats per altres factors, com ara, la contaminació atmosfèrica (ió sulfat i l’anhídrid carbònic) o l’alt 
grau de salinitat (ió clorur) que presenta l’aire o l’ambient a una illa com Menorca, s’analitzen tot 
seguit.     
 
El primer dels factors que provoca un desequilibri en l’estructura orgànica de la pedra de marès, és 
l’anhídrid carbònic (CO2) que es troba a l’atmosfera. D’aquesta manera, el carbonat càlcic, que 
forma més del 90% de la pedra de marès i és insoluble amb aigua, reacciona amb l’anhídrid carbònic 
formant el bicarbonat càlcic, d’acord amb la següent reacció: 
 

CO2 + CaCO3 + H2O ---> Ca (CO3H)2 + H2O 
 
I si bé, el carbonat càlcic és insoluble en aigua, el bicarbonat càlcic sí presenta un petit grau de 
solubilitat vers l’aigua. El suficient com per crear capil·lars a l’interior de la pedra i produir l’esbarlec o 
trenc, amb la conseqüent disminució de resistència i augment de porositat. 
 
El segon dels factors que provoca un desequilibri en l’estructura de la pedra de marès és l’ió clorur 
(Cl-) que es troba dins l’aire o ambient. Aquest ió tendeix a reaccionar amb compostos  hidratats, 
originats pels òxids lliures una vegada han reaccionat davant la presència de molècules d’aigua. La 
reacció entre l’ió clorur i els compostos hidratats evolucionen cap a un número elevat de clorurs 
aglutinants, obtenint-se clorurs metàl·lics. Cal recordar que alguns dels components del marès són el 
magnesi, l’alumini, silici i ferro. Aquest tipus de composts tenen la tendència a crear àcid clorhídric 
(HCI), que provoca l’atac de totes les sals, convertint-les d’insolubles en aigua a solubles, la qual 
cosa origina la descomposició de la pedra de marès. 
 
Per tant, l’atac de l’ió clorur, molt present en l’atmosfera en llocs d’ambient marí com a l’illa de 
Menorca, és un dels més perjudicials per a la pedra de marès, ja que converteix en soluble en aigua 
totes aquelles sals que es troben en el marès, i que sense la presència d’aquest ió serien 
indissolubles. 
 
El tercer factor que provoca un desequilibri en l’estructura del marès és l’ió sulfat (SO4 2-), provinent 
de l’atmosfera i que té especial incidència en aquelles zones amb un grau de contaminació 
atmosfèrica, provocada entre d’altres, pels residus de la combustió del tràfic rodat, molt menys 
freqüent a l’illa de Menorca, i gairebé inexistent l’afectació a les torres de defensa costanera d’estudi. 
 
L’ió sulfat reacciona amb les molècules d’aigua i, com a conseqüència, precipita l’àcid sulfúric, el qual 
reacciona amb les sals de la roca i produeix sulfat de calci, entre d’altres, de la següent forma: 
 

CaCO3 + H2SO4  -->  CaSO4 + H2O + CO2 
 
Aquests nous sulfats són solubles en aigua i provoquen, de la mateixa manera que succeeix en els 
casos anteriors, l’erosió del marès.  
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Però l’atac d’aquests elements externs no acaba aquí, ja que les dissolucions solubles, 
conseqüència d’aquestes reaccions descrites anteriorment, acaben cristal·litzant en un número 
variable de molècules d’aigua, en funció de la temperatura ambient, la qual cosa provoca un 
augment considerable del volum molecular. Si aquesta cristal·lització es produeix a lexterior del mur, 
comporta l’aparició d’eflorescències, sense greus inconvenients per a l’estructura de la pedra. Ara 
bé, si la cristal·lització es produeix a l’interior de la pedra, i degut al seu increment de volum, provoca 
una sèrie de tensions internes que poden acabar ocasionant el trencament de l’estructura de la 
pedra. 
 
Així, resumint, podem concloure que la presència d’aigua dins del marès és perjudicial ja que crea 
reaccions internes amb elements de la pedra, i que provoquen la solubilitat de sals que d’altra 
manera serien insolubles. Aquesta solubilitat de les sals provoca, ja de per si, un enderrossall intern 
de la pedra, augmentat la seva porositat i disminuint la seva resistència a compressió. Però l’atac 
sobre la pedra de marès continua, ja que en la cristal·lització de les dissolucions, quan es realitza a 
l’interior dels capil·lars, genera unes tensions internes degudes a l’augment de volum d’aquestes, 
que pot provocar la destrucció del mur de marès. Tot aquest procés no es produiria si no existís 
humitat en els murs de marès.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4 Fitxes de lesions patològiques 

 Identificació de la torre:                                     TORRE DE RAMBLA 
 

 Identificació de la lesió:                                     Erosió atmosfèrica 
 

Tipus:                                                                      Física Fitxa nº:                                  1 
 

Situació:  Al llarg de tota la façana, accentuant-se més a la cara sud. 
 

Imatges:  

         Peces de marès ersionades. Orientació est.          Pèrdua de volum de les peces. 

 

Descripció:  

Pèrdua de material de la pedra de marès per efecte de l'erosió. 
 

Diagnòstic: 

Gravetat: Moderat. L'efecte de l'erosió provoca pèrdues de volum ja que la pedra es va 
esbaldregant, i per tant, diminueix la resistència, que posteriorment pot provocar 
despreniments.  

 

Causes:  

Directes: Com es pot observar, el material que ha perdut volum per l'erosió és el 
marès, material altament porós, el qual no ha aguantat el pas del temps, 
l'elevada humitat de la zona i la proximitat del mar.  

Indirectes: - 
 

Actuació: 

Reparació lesió: Substitució de les peces més deteriorades per noves, sobretot les que 
presentin possibilitats d'esfondrament a curt termini. 

Reparació de la causa: No n'hi ha, però si es podria reduir l'erosió amb un correcte 
arrebossat exterior i posterior manteniment. 
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Identificació de la torre: TORRE DE RAMBLA 
 

 Identificació de la lesió:                                     Despreniments 
 

Tipus:                                                 Mecànica Fitxa nº:  2 
 

Situació:  Al llarg de tota la façana. 
 

Imatges:  

                                              Buits en el mur a causa de despreniments. 
                                             Orientació est de la torre. 

 

Descripció:  

Caiguda de material dels murs degut a qüestions ambientals i la pèrdua de volum i qualitats 
resistents d'aquests per l'erosió mencionada en la Fitxa nº1.  
 

Diagnòstic: 

Gravetat: Greu.  
 

Causes:  

Directes: La façana ja no presenta cap revestiment exterior d'acabat i protecció, com 
l'original presentava, per tant, s'ha erosionat el material de façana perdent 
resistència i podent-se desprendre posteriorment per les inclemències 
climatològiques de la zona, com pel fort vent de Tramuntana, fins a ràfegues de 
150 Km/h. 

Indirectes: Falta de manteniment. 
 

Actuació: 

Reparació lesió: Substitució de les peces més deteriorades per noves. 

Reparació de la causa: No n'hi ha, però si es podria reduir amb un correcte 
arrebossat exterior i posterior manteniment. 

 

Identificació de la torre: TORRE DE RAMBLA 
 

 Identificació de la lesió:                                     Despreniments 
 

Tipus:                                               Mecànica Fitxa nº:  3 
 

Situació:  Al llarg de tota la façana. 
 

Imatges:  

                                              Restes de revestiment en el mur. 

 

Descripció:  

Pèrdua del revestiment exterior a base de morter de calç per efecte de l'erosió i posterior 
despreniment pel desgast en les qualitats mecàniques. 
 

Diagnòstic: 

Gravetat: Lleu. 
 

Causes:  

Directes: Acabat fet amb morter de calç que no ha suportat el pas del temps en un ambient 
agressiu, molta humitat, fortes ràfegues de vent de Tramuntana i proximitat al mar. 
Posteriorment, amb el deteriorament del material, despreniments. 

Indirectes: Falta de manteniment. 
 

Actuació: 

Reparació lesió: Reparat el suport, aplicar un nou revestiment d'acabat. 

Reparació de la causa: - 
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Identificació de la torre: TORRE DE RAMBLA 
 

 Identificació de la lesió:                                     Oxidació 
 

Tipus:   Química                                                Fitxa nº:  4 
 

Situació:  Espitlleres planta baixa i obertura accés principal. 
 

Imatges:  

          Barrot metàl·lic de protecció d’obertures.           Golfo de subjecció de la pota d’entrada. 

 

Descripció:  

Oxidació d'elements metàl·lics tant de protecció com de suport de fusteria. 
 

Diagnòstic: 

Gravetat: Lleu. No afecta estructuralment a la construcció. 
 

Causes:  

Directes: Oxidació dels elements metàl·lics al trobar-se exposats durant molt de temps en un 
ambient molt humit. 

Indirectes: Falta de manteniment. 
 

Actuació: 

Reparació lesió: Modificar les peces metàl·liques per noves peces d'acer inoxidable o 
amb un tractament superficial antioxidant. Amb el posterior 
manteniment.  

Reparació de la causa: - 
 

 
 

Identificació de la torre:                                     TORRE DE RAMBLA 
 

 Identificació de la lesió:                                     Erosió atmosfèrica 
 

Tipus:                                                                      Física Fitxa nº:                                  5 
 

Situació:  Murs i divisions interiors. 
 

Imatges:  

    Pèrdua de volum de les peces de marès.      Ersió de les divisions interiors de la torre. 
    Interior de la Planta Baixa. 

 

Descripció:  

Pèrdua de material de la pedra de marès per efecte de l'erosió. 
 

Diagnòstic: 

Gravetat: Greu. L'efecte de l'erosió provoca pèrdues de volum, i per tant de 
resistència, que posteriorment pot provocar esfondraments. Sobretot molt perillós en 
el mur de càrrega de planta baixa. 
 

Causes:  

Directes: Com es pot observar, el material que ha perdut volum per l'erosió és el 
marès, material altament porós, el qual no ha aguantat el pas del temps, 
l'elevada humitat de la zona i la proximitat del mar.  

Indirectes: - 
 

Actuació: 

Reparació lesió: Substitució de les peces més deteriorades per noves, sobretot les que 
presentin possibilitats d'esfondrament a curt termini. 

Reparació de la causa: No n'hi ha, però si es podria reduir l'erosió amb un correcte 
arrebossat exterior i posterior manteniment. 
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Identificació de la torre: TORRE DE RAMBLA 
 

 Identificació de la lesió:                                  Despreniments 
 

Tipus:                                                 Mecànica Fitxa nº:  6 
 

Situació:  Murs i divisions interiors. 
 

Imatges:  

                       Caiguda de peces de marès tant del mur divisori com del sostre de la  
                           Planta Baixa. 

 

Descripció:  

Caiguda de material degut a qüestions ambientals i la pèrdua de volum i qualitats resistents 
d'aquests per l'erosió mencionada en la Fitxa nº5. 

 

Diagnòstic: 

Gravetat: Greu. Els despreniments del mur de càrrega de la planta baixa o del forjat 
de planta intermitja poden provocar l'esfondrament parcial o total en breu 
de les dues voltes de canó que formen el forjat de planta intermitja. 

 

Causes:  

Directes: Primerament l'erosió dels materials degut a l'ambient agressiu existent en la zona, 
molta humitat i proximitat al mar, i posteriorment la caiguda de pedres degut a la 
seva pèrdua de volum i qualitats resistents. 

Indirectes: Falta de manteniment. 
 

 Actuació:  

 Reparació lesió: Substitució de les peces més deteriorades per noves.  

 Reparació de la causa: No n'hi ha, però si es podria reduir amb un correcte 
arrebossat d'acabat i posterior manteniment. 

 

 

Identificació de la torre: TORRE DE RAMBLA 
 

 Identificació de la lesió:                                  Despreniments 
 

Tipus:                                                 Mecànica Fitxa nº:  7 
 

Situació:  Murs i divisions interiors. 
 

Imatges:  

      Pèrdua del revestiment interior tant en les divisions verticals com en sostres de la torre. 
     Sostre de la Planta Intermèdia.                                 Mur divisori Planta Baixa. 

 

Descripció:  

Pèrdua del revestiment  a base de morter de calç per efecte de l'erosió i posterior 
despreniment pel desgast en les qualitats mecàniques. 
 

Diagnòstic: 

Gravetat: Lleu. No afecta estructuralment a la construcció. 
 

Causes:  

Directes: Acabat fet amb morter de calç que no ha suportat el pas del temps en un ambient 
agressiu, molta humitat i proximitat al mar. Posteriorment, amb el deteriorament 
del material, despreniments. 

Indirectes: Falta de manteniment. 
 

Actuació: 

Reparació lesió: Reparat el suport, aplicar un nou revestiment d'acabat. 

Reparació de la causa: - 
 

 
 
 



Estudi històric-constructiu de les torres de defensa costanera de l’illa de Menorca                                                       43 

 

Identificació de la torre: TORRE DE SANITJA 
 

 Identificació de la lesió:                                     Erosió atmosfèrica 
 

Tipus:                                                                      Física Fitxa nº:                                  8 
 

Situació:  Al llarg de tota la façana, accentuant-se més a la cara sud. 
 

Imatges:  

 
                                              Erosió de les peces de marès.  
                                             Orientació Nord-oest. 

 

Descripció:  

Pèrdua de material de la pedra de marès per efecte de l’erosió. 
 

Diagnòstic: 

Gravetat: Moderat. L’efecte de l’erosió provoca pèrdues de volum, i per tant de 
resistència a compressió, que posteriorment pot provocar esfondraments.  
 

Causes:  

Directes: Com es pot observar, el material que ha perdut volum per l’erosió és el 
marès, material altament porós, el qual no ha aguantat el pas del temps, 
l’elevada humitat de la zona i la proximitat del mar, i s’ha acabat erosionant. 

Indirectes: - 
 

Actuació: 

Reparació lesió: Substitució de les peces més deteriorades per noves, sobretot les que 
presentin possibilitats d’esfondrament a curt termini. 

Reparació de la causa: No n’hi ha, però si es podria reduir l’erosió amb un correcte 
arrebossat exterior i posterior manteniment. 

 

 

 

Identificació de la torre: TORRE DE SANITJA 
 

 Identificació de la lesió:                                     Despreniments 
 

Tipus:                                                 Mecànica Fitxa nº:  9 
 

Situació:  Al llarg de tota la façana. 
 

Imatges:  

         
                                   Caiguda del material del mur. Orinetació Sud. 

 

Descripció:  

Caiguda de material degut a qüestions ambientals i la pèrdua de volum i qualitats resistents 
d'aquests per l'erosió mencionada en la Fitxa nº8.  
 

Diagnòstic: 

Gravetat: Greu.  
 

Causes:  

Directes: La façana ja no presenta cap revestiment exterior d'acabat i protecció, com 
l'original presentava, per tant, s'ha erosionat el material de façana perdent 
resistència i podent-se desprendre posteriorment per les inclemències 
climatològiques de la zona, com pel fort vent de Tramuntana, fins a ràfegues de 
150 Km/h. 

Indirectes: Falta de manteniment. 
 

Actuació: 

Reparació lesió: Substitució de les peces més deteriorades per noves. 

Reparació de la causa: No n'hi ha, però si es podria reduir amb un correcte 
arrebossat exterior i posterior manteniment. 
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Identificació de la torre: TORRE DE SANITJA 
 

 Identificació de la lesió:                                     Despreniments 
 

Tipus:                                                 Mecànica Fitxa nº:  10 
 

Situació:  Al llarg de tota la façana. 
 

Imatges:  

 
                            Despreniments de l’arrebossat dels murs. 

 

Descripció:  

Pèrdua del revestiment exterior a base de morter de calç per efecte de l'erosió i posterior 
despreniment pel desgast en les qualitats mecàniques. 
 

Diagnòstic: 

Gravetat: Lleu. 
 

Causes:  

Directes: El revestiment exterior, fet amb morter de calç, no ha suportat el pas del temps en 
un ambient tant agressiu, amb molta humitat, fortes ràfegues de vent de 
Tramuntana i proximitat al mar. Posteriorment, amb el deteriorament del material, 
despreniments. 

Indirectes: Falta de manteniment. 
 

Actuació: 

Reparació lesió: En primer moment, reparat el suport, posteriorment es pot aplicar un 
nou revestiment d'acabat. 

Reparació de la causa: - 
 

 
 
 

Identificació de la torre:                                     TORRE DE SANITJA 
 

 Identificació de la lesió:                                     Erosió atmosfèrica 
 

Tipus:                                                                      Física Fitxa nº:                                  11 
 

Situació:  Murs i divisions interiors. 
 

Imatges:  

  
   Obertura en planta baixa.              Peces de marès de l’arrancada de la volta de planta baixa.         

 

Descripció:  

Pèrdua de material de la pedra de marès per efecte de l'erosió. 
 

Diagnòstic: 

Gravetat: Greu. L'efecte de l'erosió provoca pèrdues de volum, i per tant de 
resistència, que posteriorment pot provocar esfondraments. Sobretot molt perillós en 
el mur de càrrega de planta baixa. 
 

Causes:  

Directes: Com es pot observar, el material que ha perdut volum per l'erosió és el 
marès, material altament porós, el qual no ha aguantat el pas del temps, 
l'elevada humitat de la zona i la proximitat del mar.  

Indirectes: - 
 

Actuació: 

Reparació lesió: Substitució de les peces més deteriorades per noves, sobretot les que 
presentin possibilitats d'esfondrament a curt termini. 

Reparació de la causa: No n'hi ha, però si es podria reduir l'erosió amb un correcte 
arrebossat exterior i posterior manteniment. 
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Identificació de la torre: TORRE DE SANITJA 
 

 Identificació de la lesió:                                     Despreniments 
 

Tipus:                                                 Mecànica Fitxa nº:  12 
 

Situació:  Murs i divisions interiors. 
 

Imatges:  

 
                                   Caiguda de peces de marès a l’interior de la torre. 
                                  Murs i sostre de la Planta Baixa. 

 

Descripció:  

Caiguda de material degut a qüestions ambientals i la pèrdua de volum i qualitats resistents 
d'aquests per l'erosió mencionada en la Fitxa nº11. 

 

Diagnòstic: 

Gravetat: Greu. Els despreniments del mur de càrrega o del sostre de la planta baixa, 
poden provocar l'esfondrament parcial o total en breu de les dues voltes 
que cobreixen aquesta planta. 

 

Causes:  

Directes: Primerament l'erosió dels materials degut a l'ambient agressiu existent en la zona, 
molta humitat i proximitat al mar, i posteriorment la caiguda de pedres degut a la 
seva pèrdua de volum i qualitats resistents. 

Indirectes: Falta de manteniment. 
 

 Actuació:  

 Reparació lesió: Substitució de les peces més deteriorades per noves.  

 Reparació de la causa: No n'hi ha, però si es podria reduir amb un correcte 
arrebossat d'acabat i posterior manteniment. 

 

 

 

 

Identificació de la torre: TORRE DE SANITJA 
 

 Identificació de la lesió:                                     Despreniments 
 

Tipus:                                                 Mecànica Fitxa nº:  13 
 

Situació:  Murs i divisions interiors. 
 

Imatges:  

 
                                  Restes de revestiment interior de la planta Intermèdia. 

 

Descripció:  

Pèrdua del revestiment a base de morter de calç per efecte de l'erosió i posterior 
despreniment pel desgast en les qualitats mecàniques. 
 

Diagnòstic: 

Gravetat: Lleu. No afecta estructuralment a la construcció. 
 

Causes:  

Directes: Revestiment interior de morter de calç que no ha suportat el pas del temps en un 
ambient agressiu, molta humitat i proximitat al mar. Posteriorment, amb el 
deteriorament del material, despreniments. 

Indirectes: Falta de manteniment. 
 

Actuació: 

Reparació lesió: Un cop reparat el suport, aplicar un nou revestiment d'acabat. 

Reparació de la causa: - 
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Identificació de la torre: TORRE DE SANITJA 
 

 Identificació de la lesió:                                     Organismes vius. 
 

Tipus:   Química                                                Fitxa nº:  14 
 

Situació:  A la base del mur i en varis punts de la façana.  
 

Imatges:  

                  
 Arbust creixent a la base de la torre.                                 Vegetació en les juntes del mur.         
Orientació Est.                                                                    Orientació Sud-est.   

 

Descripció:  

Formació de vegetació tant en el subsòl de la torre com en els murs exteriors. 

 

Diagnòstic: 

Gravetat: Moderat.  
 

Causes:  

Directes: Creixement de vegetació aprofitant la humitat acumulada o en el terreny o en les 
juntes del mur. 

Indirectes: Falta de manteniment. 
 

Actuació: 

Reparació lesió: Eliminació de la vegetació aferrada al mur o a la base de la torre.  

Reparació de la causa: - 
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6. AIXECAMENT GRÀFIC DE L’ESTAT ACTUAL DE LA TORRE DE DEFENSA 
COSTANERA DE   SON GANXO 
 
6.1. Introducció 
 
En aquest apartat es va procedir a l’aixecament gràfic de la torre de Son Ganxo, ubicada al sud-est de 
l’illa de Menorca, i que actualment s’utilitza com a alberg juvenil durant els mesos d’estiu. 
 
La principal raó d’escollir aquesta torre com a model per a realitzar un aixecament gràfic d’una de les 
torres, per tal d’aprofundir més tant en els diferents elements constructius com les magnituds reals de 
l’edifici en sí, era l’opció de poder estudiar un possible canvi d’ús en aquestes fortificacions tant 
especials. 
 
No era fàcil d’imaginar com un edifici amb un volum tant important, però amb una superfície útil tant 
reduïda, pogués albergar fins a 14 persones en el seu interior, amb espais suficients per a una sala 
d’estar-menjador, cuina i bany en la Planta Baixa, i dormitoris en la Planta Intermèdia. 
 
D’aquesta manera, es va realitzar un aixecament gràfic de l’estat actual de la torre de Son Ganxo, amb 
la distribució actua dedicada a alberg juvenil, però, gràcies als estudis previs realitzats, tant històrics 
com consructius de la resta de les torres, i de les visites “in situ”, es va poder intuïr certs canvis en la 
distribució i funcionament de la torre en el seu estat original. Per tant, s’ha complementat la 
documentació gràfica d’aquest apartat amb una sèrie de plànols de l’hipòtesi de lestat original de la 
torre en el moment de la seva construcció al 1786. 
 
Degut a la quantitat de plànols exposats, aquests s’adjunten en l’Annex II.  
 
Aquestes torres, al ser exteriorment circulars, no s’ha anomenat les cares exteriors com a façanes, sinó 
que s’ha fet referència a l’orientació del tros de parapet alçat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
6.2. Relació de plànols de la torre de Son Ganxo 
 
PLÀNOLS DE L’ESTAT ACTUAL DE LA TORRE 
 

01. Situació i Emplaçament. 
02. Orientació Nord 
03. Orientació Sud. 
04. Orientació Est. 
05. Orienació Oest. 
06. Distribució, superfícies i elements constructius. Planta Baixa. 
07. Distribució, superfícies i elements constructius. Planta Primera. 
08. Distribució, superfícies i elements constructius. Planta Segona. 
09. Distribució, superfícies i elements constructius. Planta Coberta. 
10. Secció A – A’. 
11. Secció B – B’. 
12. Estructura. Planta Baixa. 
13. Estructura. Planta Primera. 
14. Estructura. Planta Segona. 
15. Detalls constructius. Matacà. 
16. Detalls constructius. Motllures i aparells. 

 
PLÀNOLS DE LA HIPÒTESI DE L’ESTAT ORIGINAL DE LA TORRE 
 

17. Orientació Nord 
18. Orientació Sud. 
19. Orientació Est. 
20. Orienació Oest. 
21. Distribució, superfícies i elements constructius. Planta Baixa. 
22. Distribució, superfícies i elements constructius. Planta Primera. 
23. Distribució, superfícies i elements constructius. Planta Segona. 
24. Distribució, superfícies i elements constructius. Planta Coberta. 
25. Secció A – A’. 
26. Secció B – B’. 
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7. CONCLUSIONS 
 
Tant a nivell personal com a nivell professional, el desenvolupament d‘aquest  treball m’ha enriquit tant 
en el coneixement d’una petita porció de la intensa història de l’illa de Menorca, com de les tècniques i 
materials constructius tradicionals, i la seva conservació.  
 
L’estudi concret de la torre de Son Ganxo, m’ha permés poder contemplar més detingudament un 
possible canvi d’ús, i com es pot proporcionar de noves instal·lacions a una edificació de més de dos 
cents anys d’existència, podent així, gaudir per molts més anys d’aquestes magnífiques construccions 
antigament destinades a ús militar.  
 
Després de veure aquest cas concret, se m’ha despertat l’interès per  buscar una sortida, en quant a la 
seva utilització, de les torres que actualment estan en desús i que, com hem pogut contemplar i 
estudiar detingudament durant l’estudi patològic, es troben en un estat molt greu, requerint una 
intervenció immediata abans del seu esfondrament total.  
 
En el desafortunat cas de que alguna de les torres acabés en runes, espero que la informació 
obtinguda en aquest treball pugui ser una base d’estudi per a una possible reforma, o simplement, com 
a recordatori de la torre de defensa en concret. 
 
Gràcies a l’apartat dedicat als materials emprats he pogut aprofundir en un element bàsic de la 
construcció tradicional menorquina, com és el marès i el morter de calç. Actualment aquests materials 
es troben bastant discriminats per la incursió en el mercat de materials com el fomigó, que han apartat 
els materials tradicionals a un segon terme. Però sense cap mena de dubte, i a causa de la baixada en 
el sector de la construcció, una de les sortides amb més possibilitats a l’illa de Menorca és la 
rehabilitació  d’edificis en els cascs antics de les zones urbanes. Aquest fet requereix un coneixement 
més exhastiu de les velles tècniques de construcció i dels materials que s’empraven en ella, i el 
desenvolupament d’aquest treball m’ha introduït en aquest camp. 
 
Finalment, també m’ha servit per observar amb més atenció el Patrimoni Històric del que estem 
rodejats, entenent la importància d’intentar preservar la seva originalitat, ja que aquests edificis ens 
poden arribar a explicar molt sobre l’història i la forma de construir d’un territori o lloc, en un període 
concret. Així com saber desenvolupar un estudi complert d’un edifici històric, per tal d’obtenir tota la 
documentació que pugui ser necessària per entendre i conèixer profundament un edifici d’aquestes 
característiques.     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. CONCLUSIONS 
 
Both personal and professionally, the development of this project has enriched my knowledge of both a 
small part of the intense history of the island of Minorca, where I currently reside, and the traditional 
construction techniques and materials used on the island, and their preservation. 
 
In the case of the section of the rise of a graphical tower defense, it allowed me to look more closely at 
this possible change of use and how to provide new facilities in a building of more than two hundred 
years, which enables us to enjoy for many more years of these magnificent buildings formerly intended 
for military use. 
 
This also motivates the interest to try to find a way out, in terms of use to the towers that are currently in 
disuse and, as I have seen and studied carefully during the pathological study, they are in a very 
serious state, requiring immediate intervention before its total collapse.  
 
In the unfortunate event that any of the towers ends up, I hope that the information obtained in this 
study could be a basis for a study of a possible reform, or simply as a reminder of a tower defense in 
particular. 
 
Thanks to the section on materials used in the construction of these towers, I could know about the 
traditional construction soils such as the marès and the lime mortar. Currently, these materials are very 
discriminated because of the incursion in the market of concrete materials. But without a doubt, due to 
the fall in the construction sector, one of the most likely ways out on the island is the rehabilitation of 
buildings in the old quarters of urban areas. This requires a deep study of the old construction 
techniques and materials that were used, and thanks to the development of this project I have accessed 
this field. 
 
Finally, it has also been useful to observe more closely the historical heritage of which we are 
surrounded, understanding the importance of trying to preserve its originality, as these buildings can 
explain a lot about the history and how to build in a territory in a specific period. In addition, I learnt how 
to develop a comprehensive study of a historic building, so as to obtain all the documents that may be 
necessary to deeply understand a building like this. 
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1. Identificació de la torre 
 
 

Altres noms Castell de Sant Nicolau, Torre de Sant Nicolau. 
 

Lloc Plaça Almirall Ferragut, s/n. 
 

Municipi Ciutadella, Menorca. Illes Balears. 
 

Tipologia Torre de defensa costanera tipus I. 
Torre espanyola de base octogonal. 

Època 
construcció 

Al 1686. Al 1575 ja hi ha alguna documentació d'una torre ubicada en 
el mateix emplaçament, però no se saben les característiques exactes 
d'aquesta torre anterior. 

Nacionalitat Espanyola 
 

Disseny  Per l'enginyer José de Castellón. 
 

Direcció d'obra - 
 

Propietat 
Inscrita en el Registre de la Propietat de Ciutadella a favor de 
l'Ajuntament de Ciutadella. (tom 660, foli 107, finca 5.841, insc.3a). 
certificat del 7-6-1988. 

Actuacions 
anteriors 

Al 1990 es va dur a terme una actuació bastant completa, amb la 
restauració dels elements més danyats per l'erosió atmosfèrica i 
recuperació de varis elements. 

Ús actual Museu de les fortificacions de Ciutadella. 
 

 

 
2. Situació i emplaçament 
 
Situada a l'oest de l'illa, amb unes coordenades geogràfiques 39º 59' 45,93" N  3º 49' 32,48" 
E, just en el cap que separa l'entrada del port de Ciutadella amb la Cala Degollador, al sud-
oest de la torre seguint la mateixa costa.  La torre pertany al municipi de Ciutadella. 

                 Plànol general de l'illa de Menorca. 
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La torre esta situada al final de l'avinguda Sant Nicolau de Ciutadella, que connecta la plaça 
des Born, on hi ha l'Ajuntament de Ciutadella, amb la ubicació de la torre, just a l'entrada del 
port. Per tant, es pot accedir sense problemes a la torre amb vehicle, ja que esta 
perfectament integrada al nucli urbà de Ciutadella. A través de la carretera Me-1, s'arriba a 
Maó, després de travessar els nuclis de Ferreries, Es Mercadal i Alaior. Antigament la 
carretera principal per traslladar-se de Maó a Ciutadella era a través d'en camí d'en kane, 
promogut per el governador de l'illa Richard Kane, entre els anys 1713 i 1756. 

                          Plànol d'emplaçament del Castell de Sant Nicolau. 
 
Des de la situació de la torre, a una altura respecte el mar de 7 metres, es controlava els 
possibles desembarcaments de les flotes enemigues que volien accedir al port de 
Ciutadella, o a la Cala Degollador, al sud-est de la torre. Als inicis de la torre, servia com a 
talaia o torre de vigia, per vigilar les aproximacions de vaixells enemics, donant la senyal 
d'alarma per defensar-se posteriorment dins les muralles de Ciutadella. 
 

        Plànol de punts de defensa del Castell de Sant Nicolau. 
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3. Dimensionat de la torre 
 

Forma exterior Torre de forma piramidal truncada de planta octogonal. 

Forma interior Tant la planta interior com la planta coberta son de forma 
octogonal. 

Dimensions (m)  

Altura 9,90 (fins damunt parapet defensiu planta coberta) 

Altura amb torreta 16,90 

Distancia exterior base 16,60 

Distancia interior base 10,20 

Distancia exterior coberta 16,60 

Distancia interior coberta 12,50 

Gruix mig del mur base 2.90 

  

Espais  

Planta baixa 1 espai 

Altura planta 7,30 

Dimensions estances 10,20 de diàmetre amb cares de 4,36 

Planta intermèdia - 

Altura planta - 

Diàmetre planta - 

Planta coberta 1 espai (Plataforma artillera)  
Diàmetre plataforma 

artillera 12,50 

Espais interiors matacà - 

Altura parapet 1,30 i 0,60 espai del merlet. 

Altura garita 7,00 

  

Cisterna - 
* Les dimensions exposades es presenten en metres (m). 
* Les dimensions exposades poden variar en certs punts degut a la irregularitat de la construcció. 
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4. Descripció arquitectònica 
 
El Castell de Sant Nicolau està composat per un sol cos de forma piramidal truncada de 
planta octogonal, i formada per una planta interior i una planta coberta, on es situava 
l'artilleria de defensa. Interiorment, la torre està formada avui en dia per un sol espai, de 
forma octogonal amb les vuit cares irregulars, i centrada en l’eix de la torre. D’aquesta 
manera, la torre té el mateix gruix de mur en tot el seu perímetre. La planta coberta està 
composada per la plataforma artillera, que ocupa pràcticament tota la coberta, per una garita 
d’observació i la torreta de vigilància, el que feia que antigament fos una torre de guaita i 
talaia.  
 
La planta interior, que antigament devia estar formada per dues plantes, no té cap divisió 
interior. Però es poden observar en dues cantonades, carreus de marès que sobresurten del 
nivell del mur, entrellaçats amb els carreus del mur, indicant possibles particions interiors. 
També es pot observar, remarcada en el mur, una forma de volta de canó que devia formar 
part del sostre de la planta intermèdia. En la part central de la planta, s’alça un pilar de forma 
octogonal que té la funció de reforçar la planta coberta. El pilar està coronat amb un capitell 
decoratiu acabat en forma quadrada, des d’on arranca el sostre d’aquesta planta, el qual 
està format per una volta vuitavada de racó de claustre, formada per complet amb peces de 
marès. 
 
L'espai interior presenta varies obertures. Algunes d'elles tapiades, ja que devien ser 
reformes posteriors a la torre original, tot i que les que hi ha actualment obertes, son massa 
grans i serien massa fàcils d'atacar per a la finalitat de la torre. Per tant, és difícil saber 
quines obertures son originals de la torre i quines son reformes posteriors per habilitar millor 
l'espai. Tot i això, l'accés principal a la torre es realitza a través d'una porta encarada a est, 
la qual està coberta per una volta plana adovellada. Per l’exterior, la porta està decorada 
amb ornaments barrocs, on, just al damunt, es pot observar un escut de la Corona d'Aragó 
amb l'any de construcció de la torre, al 1682. Tant per damunt de la llinda de la porta com 
pels brancals, hi ha més detalls ornamentals esculpits en baix relleu, els quals ressegueixen 
tot el perímetre de la porta. 
 
A través d'una escala de caragol empotrada en el propi gruix del mur, s'accedix a la planta 
coberta, també de forma octogonal. Aquesta planta està totalment envoltada per un parapet 
defensiu amb merlets. Hi ha una obertura de merlet en cada cara de l'octògon, i era per on 
es treien els canons antigament. En la part central de la planta coberta, hi ha dos espais 
circulars remarcats perimetralment amb pedra, i són els dos eixos de les plataformes 
artilleres. Aquests punts es devien reforçar quan es modificà l’armament de la planta 
coberta, canviant els 6 canons fixes, que disparaven a través dels merlets, per dos canons 
giratoris, amb eix en aquests punts. La resta de la planta coberta està pavimentada amb 
grans llosses de pedra irregular, i amb una lleugera pendent cap a l’exterior.  
 
Al vèrtex oest de la torre, hi ha una garita, aixecada amb pera de marès i coberta amb una 
volta esfèrica coronada amb una agulla com a ornament exterior. En el vèrtex oposat, hi ha 
una torreta de vigilància de forma octogonal i a la qual s’hi ascendeix continuant l'escala de 
caragol que arriba de planta baixa. La torreta esta remarcada exteriorment en el punt 
d’arribada al replà superior, per una cornisa que surt en voladís, i coberta per una volta 
vuitavada de racó de claustre, també coronada amb una agulla. En el perímetre de la planta 
coberta hi ha una canal tallada en el paviment per desaiguar aquesta planta. Aquest últim 
element no esta clar si és original o al reformar-se la torre al 1990, es creà per facilitar 
l'evacuació d'aigües pluvials. 
 
Exteriorment, la torre descansa sobre una base de pedra atalussada i complementada amb 
carreus de marès fins arribar a una faixa o cordó de mig bocell que marca el nivell interior de 
la planta. A partir d'aquest element el mur de carreus de marès ascendeix amb una lleugera 
pendent fins a sota d'un segon cordó modelat. Després arranca el parapet defensiu sense 
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pendent i obrint un merlet centrat en cada cara octogonal del parapet. A la part frontal, 
encarada a est, hi ha un matacà de 9 cartel·les que defensaven l'entrada original a la torre, 
just a sota. 
 
La torre esta rodejada per un fossat d'uns 8 metres d'amplada i excavat en el terreny, pel 
que s'ha d'arribar a la porta d'entrada per un pont llevadís.  
 

Torre de forma piramidal truncada de base octogonal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estudi històric-constructiu de les torres de defensa costanera de l’illa de Menorca 

13 

5. Informació gràfica bàsica 
 

          Plànols aixecats per Joaquim Mayans Carretero per a la restauració del 1990.  
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6. Elements constructius 
 
Fonamentació 
La fonamentació del Castell de Sant Nicolau està excavada en el terreny, formant la planta 
de forma octogonal per arrancar posteriorment amb carreus de marès a partir d’un cordó de 
mig bocell. Hi ha varis punts on el terreny irregular de la zona no va permetre realitzar una 
fonamentació o base de la torre només de l’excavat en el terreny, per tant, s'ha 
complementat fins a l'inici del mur amb carreus de marès. D'aquesta manera també es crea 
el fossat que rodeja la torre. 

Fonamentació de la torre excavat en talús en el terreny en form octogonal.                          
 
Estructura / Tancament vertical 
L’estructura d’aquesta torre està formada per murs de pedra i morter de calç. Acabat tant 
interior com exteriorment per una cara de carreus de marès col·locats de llarg, amb una 
alçada regular d’aproximadament 33 cm. Segurament també hi ha carreus col·locats de 
través per garantir una millor unió entre el mur exterior de carreus i el reomplert interior, de 
marès irregular i morter de calç. El mur ascendeix amb una lleugera pendent des del cordó 
de mig bocell que remarca tot el perímetre inferior de la torre, senyalant el nivell interior de la 
planta baixa, fins un altre cordó format per una motllura d’un quart de bocell, on comença el 
parapet defensiu de la planta coberta. A l'interior, i per reforçar el sostre de la coberta, hi ha 
un pilar de secció octogonal, amb un capitell decoratiu acabat en forma quadrada, des d'on 
arranca cada cara del que serà la cúpula de vuit cares que cobreix aquesta planta. 
 

                               
Estructura de carreus de marès lligats amb morter de calç, emmarcada per motllures també de 
marès. 
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Estructura horitzontal 
Torre de forma piramidal truncada de planta octogonal formada per una planta interior i una 
planta coberta. 
 
Sostre Planta Baixa 
Aquest sostre actualment no existeix, ja que devia esfondrar-se i no s'ha reconstruït. 
Tampoc no s'ha trobat cap tipus d'informació, ja sigui escrita o gràfica, sobre com estava 
construït el sostre d'aquesta planta. En la visita “in situ” es va poder comprovar una marca 
en la cara nord del que devia ser una volta de canó, però tampoc s'intueix com devia estar 
format tot el sostre d'aquesta planta. 
 
Sostre Planta Intermèdia 
El sostre de l’actual espai únic de la torre està format per una volta vuitavada de racó de 
claustre, a base de vuit triangles còncaus, que arranquen cada un amb l'amplada de la cara 
corresponent del mur interior de la planta i es van reduint fins arribar al centre de la sala, on 
damunt del pilar central, també de forma octogonal, s’uneixen en el salmer. Just on arranca 
la volta, esta remarcat inferiorment per una cornisa modulada que ressegueix les vuit cares 
del mur interior. Tota la volta està executada amb carreus de marès col·locats de llarg. En el 
triangle còncau que surt de la cara est de la torre, a la part de dalt hi ha una obertura per on 
es pujaven els materials necessaris a la coberta.  

                    Volta vuitavada recolzada en la part central en un pilar de planta octogonal. 
 

 
Obertura per pujar material a la 
planta coberta. 
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Coberta 
Formada per dos espais, la plataforma artillera i una torreta de guaita.  
 
Parapet de defensa 
La plataforma artillera està rodejada per un parapet defensiu d'una alçada constant de 1,30 
metres formant merlets en el centre de cada cara de l'octògon. Tot el parapet esta format per 
carreus de marès, i coronat amb peces de pla de marès formant la pendent cap a l'exterior.  
 

                        Parapet defensiu amb merlets, vist des de la plataforma artillera. 
 
Matacà 
El matacà del Castell de Sant Nicolau no té una galeria que el cobreixi, i la defensa de la 
porta d'accés es feia des de la planta coberta, directament estant els soldats a l'aire lliure. 
Des de fora, el matacà esta format per 9 cartel·les de marès col·locades al llarg de tota la 
cara est de la torre, tot construït amb pedra de marès. 
 

              Matacà defensiu ubicat damunt la porta d'accés a la torre. 
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Paviments 
 
Paviment planta baixa 
La planta baixa esta pavimentada amb peces de marès. Des de cada cara del pilar central, 
surt una franja de peces de marès de llarg que van fins l'aresta d'entre dues cares de 
l'octògon. La part interior, entre les línies abans mencionades, esta pavimentada també amb 
peces de marès, però que segueixen una alineació paral·lela als murs interiors. 
 

Paviment amb peces de marès paral·leles al mur perimetral, excepte les directrius. 
 
Paviment coberta 
Format per pedra de marès, amb una distribució semblant a la planta baixa. Des del centre 
de l'octògon, surten vuit directrius fins als vèrtexs entre les vuit cares de la planta. Aquestes 
directrius estan pavimentades amb peces de marès col·locades en la mateixa direcció que la 
línia descrita. Les parts centrals estan pavimentades amb peces de marès, però paral·leles 
al mur exterior corresponent. Format un cercle amb un diàmetre que es queda a 20 
centímetres del centre de les cares del parapet, es marca un tall en el paviment que serveix 
de canal per l'evacuació de l'aigua de coberta. En el centre de la coberta hi ha dues 
plataformes artilleres, on es col·locaven els eixos dels canons, i que estan remarcades de 
forma circular amb un tipus de marès més rogenc i de peces irregulars. La coberta esta   
 

Paviment de peces de marès, amb les plataformes artilleres remarcades circularment. Les peces van 
paral·leles als murs exteriors, tallats per les directrius del centre als vèrtexs del parapet defensiu. 
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Acabats exteriors 
Segurament aquesta torre no anava amb cap tipus de revestiment exterior, ja que correspon 
a un altre època i es va construir amb un criteri semblant al de les muralles de Ciutadella, les 
quals no anaven revestides. Per tant, deixa veure clarament la cara exterior dels mus 
aixecada per complet amb carreus de marès a trencajunt. 

                 Murs de carreus de mares a trencajunt. 
 
Acabats interiors 
Interiorment tampoc presenta cap tipus d'acabat, ja que s'observen perfectament la 
col·locació i mides de totes les peces de marès del mur, al igual que l’acabat exterior. 
 

 
                       Acabat interior vist, sense cap revestiment. 
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Accés principal 
L'accés a la torre esta situat en planta baixa, encarada a l'est, cap a l'interior de la ciutat. Per 
arribar a la porta s'ha de creuar per un pont llevadís degut al fossat que envolta la torre. La 
porta i el passadís d'entrada, ja que travessa un mur de vora 3 metres de gruix, esta coberta 
per una volta plana adovellada i ornamentada tant la part superior com els brancals amb 
decoracions barroques. A la part superior hi ha l'escut de la Corona d'Aragó i sota una 
inscripció amb l'any de construcció, o reforma, de la torra: 1682. Tots aquests elements, tant 
constructius com decoratius, estan executats amb pedra de marès. 

           Porta d'accés a la torre. 
 
Altres obertures 
Exteriorment s'observen només una obertura d'aproximadament 40 x 40 centímetres a la 
cara nord, en direcció a l'entrada del port de Ciutadella, i situada a una alçada que 
correspondria a la planta intermèdia. Des de l'interior, s'observa una finestra en la mateixa 
cara nord, però de dimensions majors i situada en planta baixa. També es veuen varies 
obertures que devien ser tapiades en l'última reforma realitzada, per tal de recuperar la torre 
tal com era originàriament. 
 

 
Varies obertures antigues tapiades. 
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Única obertura en el mur, encarada a nord.                         Obertura interior en planta baixa. 
 
Escales interiors 
 
De planta baixa planta intermèdia 
No hi ha indicis de quin tipus d'escala hi devia haver per accedir de planta baixa a la planta 
intermèdia, ni per documentació ni després de la visita a la torre. Degut a que l’escala de 
caragol no té cap sortida en la hipotètica planta intermèdia que hi havia, segurament 
s’accedia a aquesta planta amb una escala de ma mòbil a través duna trapa. 
 
De planta intermèdia a planta coberta 
Escala de caragol amb ànima, amb gir cap a l’esquerra, de marès. Empotrada dins el propi 
gruix del mur, situada a la banda sud-est de la torre, accedint directament a la planta coberta 
o podent seguir pujant fins a del de la torreta de guaita. 
 

Accés a l'escala de caragol empotrada            Escala de caragol feta de marès amb gir a l'esquerra.   
en el mur. 
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Altres elements 
 
Cisterna 
Es desconeix si aquesta torre tenia una cisterna soterrada en el terreny per acumular aigua. 
Degut a la proximitat en que es trobava aquesta torre de Ciutadella, podria no posseïr-ne per 
la facilitat de subministrament. 
 
Fossat 
Tot el Castell de Sant Nicolau està rodejat per un fossat excavat en el propi terreny. El fossat 
té aproximadament una profunditat d’entre 1,50 i 2,00 metres i d’uns 8,00 metres d’amplada. 
Degut a aquest fossat, s’ha d’accedir a la torre a través d’un pont llevadís. 
 

     
Pont llevadís.                                          Fossat perimetral excavat en el terreny. 
 
Desaigües 
En la planta coberta hi ha formades unes canals, a base d'una rasa rebaixada en el 
paviment, i desembocant en uns desaigües empotrats en el mur, els quals actualment 
evaqüen les aigües pluvials directament al fossat.  
 

 
Rases perimetrals per recollir l’aigua de coberta. 
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Torreta de guaita 
Seguint la continuació de l'escala de caragol, s'accedeix a la part de dalt de la torreta de 
guaita, ubicada a la cara sud-est de la torre i també amb una secció de forma octogonal. A 
mitja alçada, i marcant el nivell de la planta interior, hi ha una cornisa també octogonal, 
inferiorment decorada per varis cordons circulars que rodegen la torreta. A la cornisa s'hi 
podia sortir per una porta a nord-oest. A partir de la cornisa, la secció octogonal de la planta 
és de la mateixa mida, però exteriorment el mur es d'un gruix més reduït, de manera que 
sembla que la part alta de la torreta sigui més estreta. La torreta esta coberta per una volta 
vuitavada i coronat per una agulla, també de marès. 
 

 
Torreta de guaita. 

 

Garita 
De forma circular, la torreta es troba empotrada en el parapet defensiu, en el vèrtex entre les 
cares del parapet en direcció nord-oest i oest. Amb un porta coberta per un arc de mig punt, 
s'entra a l'espai que té 3 espitlleres. La garita esta coberta per una cúpula coronada per una 
agulla. La garita està totalment construïda amb pedra de marès.  
                                    

 
Garita. 
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7. Estat actual 
 
El Castell de Sant Nicolau es troba actualment en perfecte estat, després de l’actuació que 
es dugué a terme al 1990. En aquesta darrera rehabilitació, encarregada per l’Ajuntament de 
Ciutadella i redactada per l’arquitecte Joaquim Mayans Carretero, es van restaurar dos 
panys exteriors que es trobaven bastant erosionats, es consolidà la porta d’accés, així com 
tots els relleus ornamentals d’aquesta. També es restauraren el matacà de coberta i tot el 
paviment d’aquesta planta. 
 
El castell de Sant Nicolau, s’ha convertit actualment en un museu de les fortificacions de 
Ciutadella, oferint, a part de la visita a la torre, informació sobre altres monuments del terme 
municipal de Ciutadella. Degut a l’ús i a la importància que se li ha donat a la torre, aquesta 
es manté en bon estat i té un manteniment periòdic.  
 

 
Vista exterior de la torre abans de la reforma del 1990. 
 

 
                                                    Imatge de la reforma de la plataforma artillera de la coberta. 
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8. Materials 
 
El Castell de Sant Nicolau esta pràcticament construït en la seva totalitat amb marès i morter 
de calç, ja que la zona sud de Menorca esta formada per aquest tipus de roca. Per lo que 
normalment als voltant de la construcció es feia una pedrera de marès per anar extraient el 
material. Aquesta forma d'obtenir el material era molt freqüent a Menorca, on s'excavava el 
soterrani dels habitatges en el propi terreny, i s'extreia el marès en carreus, que 
posteriorment servien per a l'aixecament de la casa. 
 
Exteriorment el mur esta format completament per carreus treballats, tot construït amb 
marès. Una altra part fonamental de la torre, concretament tot el reomplert dels murs, que 
arriben a tenir un gruix mig de 3 metres, també esta format amb el mateix material, lligat 
amb morter de calç. La localització d'una pedrera a prop de la torre servia per abaratir el cost 
de la torre, així com la rapidesa de construcció d'aquesta, evitant llargs recorreguts pel 
transport fins a l'emplaçament definitiu de la torre.  
 
Degut a la rehabilitació que va patir al 1990 la torre, els nous materials aportats ja es devien 
transportar des de pedreres habilitades. S'observa sobretot en els elements decoratius de la 
porta, on s'han col·locat unes peces de marès més blanc, que no és tant porós i és més 
resistent davant les inclemències meteorològiques i el pas del temps. 
 
Els voltants del Castell de Sant Nicolau, així com tota la zona propera al nucli urbà, com em 
comentat anteriorment, esta composat  per un terreny format principalment per marès, una 
roca formada per restes d'organismes marins de petites dimensions i grans de quars o 
fragments d'altres roques. La matriu sol ser llimosa i el ciment de tipus carbonàtic. Es formà 
a Menorca durant el Miocè, fa entre 25 i 5 milions d'anys, dins del Terciari o Era Cenozoica. 
 
Tot seguit, en aquest apartat s'exposen unes mostres obtingudes durant la visita a la torre 
dels materials que la composen. 
 

 
Mostra de pedra de marès. 
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9. Breu ressenya històrica 
 
La primera dada sobre la torre de Sant Nicolau és al 1575. Aquesta es troba en un informe 
dirigit al Rei d'Espanya, Felip II, pel capità d'enginyers Giacomo Palermo Fratín, en el que 
exposa la forma de fortificar la vila d Ciutadella. És una referència simple que demostra 
l'existència d'una torre en el segle XVI. (Arxiu de Simancas, Neg. Mar y Tierra, lligall 339) 
(FORNALS, 1988, pàg. 110). 
 
La torre va ser reedificada al 1679 per posar-hi un cos de guàrdia i la despesa d'aquesta 
obra va ser de 193 lliures, 17 sous i 10 diners. (RAMIS, 1832, pàg. 32). Aquestes obres que 
esmenta Ramis devien ser reformes de l'antiga torre que hi havia en el mateix lloc, ja que un 
any més tard, el 4 d'Octubre de 1680, es data l'escrit dirigit al Rei per l'enginyer José de 
Castellón en el qual diu que la torre de Sant Nicolau haurà de ser molt sòlida per evitar 
l'entrada d'una esquadra a la cala Degollador i que haurà de tenir una columna central 
perquè a la plataforma superior hi haurien d0haver instal·lats entre 6 i 8 canons. Diu també 
que la fortificació es podrà acabar en un termini de dos anys, al 1682, i que s'hi gastaran 
aproximadament 7.000 reals i 2.350 lliures. 
 
A part d'això, també aporta un plànol amb la situació, l'aixecament i la secció de la torre, que 
no reflecteix exactament la torre actual però se li assembla prou (Arxiu de la Corona d'Aragó, 
lligall 1681) (FORNALS, 1988, pàg. 134) 
 
El 1686 es parla de la substitució dels canons de ferro que artillaven el castell de Sant 
Nicolau per altres de bronze, més moderns (Arxiu de Simancas, lligall 2786) i de la 
construcció  d'una paret vora el mar entre Ciutadella i la torre, per tal de protegir la 
comunicació entre els dos llocs (RAMIS, 1832, pàg. 32). 
 
El dibuix de Blas Zappino, datat del 13 d'Agost de 1782, presenta l'espai interior de la torre 
dividit i ens mostra la torreta de vigilància existent dels de la torre (FORNALS, 1978) 
 
El castell de Sant Nicolau es troba també en els inventaris de 1803 i 1815, on es diu que 
estava artillada i amb les troneres i la plataforma en bon estat. 
 
En la relació del 1867 i en la del 1877, es una de les fortificacions que el Ram de Guerra 
entregà al cos de carrabiners, a causa de la RO del 15 de Febrer de 1867 (Arxiu del Museu 
Històric Militar de Menorca, VIDAL, 1931) 
 
Actualment la torre pertany a l'Ajuntament de Ciutadella, que després de restaurar-la al 
1990, la va convertir en un museu dedicat a les fortificacions que es poden trobar per 
Ciutadella. 
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               TORRE D'ALCAUFAR 
 
 
 
 
 
 

 

 Fitxa d’Inventariat nº 2 
 

TALLER DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC      
EPSEB  
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1. Identificació de la torre 
 

Altres noms Torre d'Alcaufar. 
 

Lloc Alcaufar Vell. 
 

Municipi Sant Lluís, Menorca. Illes Balears. 
 

Tipologia Torre de defensa costanera tipus II. 
Torre espanyola de base circular. 

Època 
construcció 

1786-1787. 
 

Nacionalitat Espanyola 
 

Disseny  Enginyer militar Joan Ballester i Zafra. Modificat posteriorment per 
l’enginyer Don Ramón Santander. 

Direcció d'obra Enginyer militar Don Ramón Santander. 
 

Propietat Pertany a l'Ajuntament de Sant Lluís. 
 

Actuacions 
anteriors Al 2005. 

Ús actual Sense ús. Es pot visitar sol·licitant una visita al Departament de Cultura 
de l'Ajuntament de Sant Lluís. 

 

 
2. Situació i emplaçament 
 
Aquesta torre esta situada a la costa est de l'illa, amb unes coordenades geogràfiques de 
39º 49' 30,54" N 4º 17' 45,63" E, a l'extrem sud del pas que dona accés tant a la Cala 
d'Alcaufar com a Es Caló Roig. Aquest petit sortint o turó també s'anomena Es Morro 
d'Alcaufar. La torre pertany al terme municipal de Sant Lluís. 
 

             Plànol general de l'illa de Menorca. 
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Des de la torre, en direcció nord-oest trobem la urbanització d'Alcaufar. En aquesta mateixa 
direcció, i a uns 4 kilòmetres, trobem Sant Lluís, poble format pels francesos durant la seva 
ocupació entre el 1756 i 1763 i capital del terme municipal al que pertany Alcaufar. Seguint 
la costa direcció Nord, a poc més de 4 quilòmetres trobaríem el poble d'Es Castell, 
pràcticament arribant pel port, i al fons d'aquest, Maó, capital de l'illa. En direcció Sud hi ha 
Punta Prima, un altre punt d'accés per desembarcaments i protegit amb una altre torre, la de 
Son Ganxo, la qual es veu des de la plataforma artillera de la torre d'Alcaufar. 
 

                           Plànol emplaçament de la Torre d'Alcaufar. 

 
Situada dalt d'Es Morro d'Alcaufar, a una altitud de 25 metres per damunt del mar, aquesta 
torre principalment vigilava la Cala d'Alcaufar, punt de fàcil accés i posterior 
desembarcament i des d'on es podia arribar a Maó ràpidament, o transportar l'artilleria fins el 
Turó del Turc o del Penjat, per atacar la fortificació de Sant Felip des de darrera. 
 

            Plànol de punts de defensa de la Torre d'Alcaufar. 
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3. Dimensionat de la torre 
 

Forma exterior Torre de forma troncocònica de planta circular. 

Forma interior Totes les plantes de la torre son de forma circular. 

Dimensions (m)  

Altura 10,50 

Altura fins parapet 8,75 

Diàmetre exterior base 12,50  

Diàmetre interior base 7,00 

Diàmetre exterior coberta 11,20 

Diàmetre interior coberta 5,50 

Gruix mig del mur base 3,00 

  

Espais  

Planta baixa 3 espais (Polvorí, magatzem de queviures i altres) 

Altura planta 4,09 

Diàmetre planta 7,00 

Planta intermèdia 1 espai (Dormitori i menjador) 

Altura planta 3,65 

Diàmetre planta 6,80 

Planta coberta 1 espai (Plataforma artillera) 
Diàmetre plataforma 

artillera 5,50 

Espais interiors matacà - 

Altura parapet 0,75 

Altura parapet en el matacà 1,70 

  

Cisterna Soterrada (No es poden determinar les mides) 
* Les dimensions exposades es presenten en metres (m) 
* Les dimensions exposades poden variar en certs punts degut a la irregularitat de la construcció. 
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4. Descripció arquitectònica 
 
Torre de forma troncocònica formada per dues plantes interiors i una planta coberta on es 
situava l'artilleria de defensa. Les dues plantes interiors són amb la base de de planta de 
forma circular, les quals està centrades respecte l’eix de la base de la torre. Mentre que la 
planta coberta o plataforma artillera, tot i que també és de planta circular, l’eix d’aquesta està 
desplaçada en direcció nord-est, per la ubicació de la galeria del matacà en l’orientació 
contraria.  
 
La planta inferior esta dividida en tres espais o estances diferents. Mitjançant un mur de 
càrrega orientat de nord-est a sud-oest, es divideix la planta en dos espais pràcticament 
simètrics. L'estança ubicada en la banda sud-est de la torre, esta novament dividida per un 
mur sense cap funció portant. D’aquests dos espais, un és de menor tamany, ventilat a 
través de dues obertures molt estretes en el mur, que es bifurquen en l’interior d’aquest, per 
evitar que hi entrés res des de l’exterior, i el que ens determina que aquesta sala era el 
polvorí. L’altre sala, de major superfície, té una finestra per il·luminar aquesta sala, orientada 
a est. En aquesta sala s'accedia anteriorment a la cisterna soterrada. En l'estança més gran 
hi ha una finestra que es va reduint a mesura que va travessant el mur, i des d’on arranca 
una escala corba que va resseguint el mur per accedir a la planta superior. 
 
La planta superior esta composada d'una sola estança. Orientada a sud-oest hi ha l’antiga 
porta d’accés a la torre. S’accedia a través d'un passadís que travessa tot el gruix del mur, i 
que té una xemeneia rectangular a mig recorregut que està connectat amb l’interior de la 
galeria del matacà. Per aquesta xemeneia es pujava el material de guerra a la planta 
coberta. Just al costat del passadís d’accés a la torre, i empotrada en el propi gruix del mur, 
hi ha una escala de caragol amb gir cap a la dreta, que arriba a l'interior del matacà de la 
planta coberta. A la banda oposada de la porta d'accés, en direcció a nord-est, hi ha un 
passadís que recórrer tot el gruix del mur, amb una finestra al fons. 
 
La planta coberta esta dividida en dos espais diferents, la plataforma artillera i la galeria del 
matacà. La plataforma artillera és de forma circular i es troba descentrada de l'eix de la torre. 
Un parapet defensiu rodeja tot el perímetre de la plataforma artillera. Aquest parapet consta 
de dues alçades, una més baixa en direcció est, per tal que el canó pogués treure la punta 
per damunt i poder defensar les cales pròximes, i una més elevada, a l'alçada de la galeria 
del matacà. L’interior de la galeria està dividida en dos espais, en un d’ells arriba l'escala de 
caragol des de la planta inferior, i a l'altre hi ha una llar de foc empotrada a la paret. Tots ells 
tenen accés a les espitlleres del matacà per poder defensar l’entrada de la torre. En el 
centre hi ha la xemeneia que descendeix directament al passadís d'entrada a la torre i per 
on es pujava el material necessari a coberta. En el parapet de la plataforma artillera hi ha un 
espai obert i sense cobrir en el mur, el qual servia per escalfar les bales dels canons abans 
de ser disparades a les flotes enemigues. 
 
Exteriorment, la torre d'Alcaufar té un sòcol en planta baixa que remarca tot el perímetre de 
la base. La pendent del mur arranca per damunt del sòcol de la base, i segueix una alineació 
constant fins a sota del parapet de defensa, el qual ascendeix en vertical. A mitja alçada del 
mur, hi ha una faixa rectangular que marca l'inici de la planta intermèdia, damunt la qual  
trobem la porta d'accés a la torre. Just damunt, a nivell del parapet defensiu, el matacà 
cobreix la porta d’entrada a la torre. El parapet defensiu està remarcat inferiorment amb un 
cordó de mig bocell. Superiorment, aquest element defensiu està coronat per una faixa 
rectangular en el tros de parapet de major alçada, el que cobreix la galeria, mentre que la 
part del parapet més baixa no sobresurt cap element a forma de coronació. 
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Torre d'Alcaufar, de forma troncocònica. 
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5. Informació gràfica bàsica 
 

Plànol de la torre d'Alcaufar, realitzat per Soledad Vivó Salord, Joan 
Mir Gómez, Miguel Sintes Coll i Josep Cardona Escanero (1983). 
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6. Elements constructius 
 
Fonamentació 
La torre descansa directament damunt d'una base de pedra irregular i morter de calç.  Tot i 
que el terreny no presenta pràcticament desnivell, aquesta base serveix per anivellar 
l’arrancada dels murs de la torre. Per la banda est de la torre aquesta base pràcticament no 
sobresurt del perímetre de la torre, mentre que per l'altra banda, s’ha prolongat el nivell de la 
fonamentació, per formar una plataforma de pedra irregular amb la funció final de terrassa 
exterior. 
 

Base de pedra en la cara est de la torre.                   Base de pedra en la cara oest de la torre. 
 
Estructura / Tancament vertical 
L’estructura d’aquesta torre està formada per murs de pedra irregular, paredat, i morter de 
calç amb un gruix mig de 2,75 metres en la base. El mur arranca damunt dues filades de 
carreus de pedra de marès que limiten la base de la torre, tant interior com exteriorment. Per 
la cara exterior, aquesta base de carreus sobresurt aproximadament 10 cms de l’alineació 
del mur. Al llarg de tot l’alçada del mur, aquest està reforçat amb 6 cadenes verticals de 
carreus de marès, composades per files intercalades de dos carreus de 65 x 33 x 33 
col·locats de llarg, i la següent filada composada per un carreu de llarg més un carreus de 
través. D’aquesta manera, el carreu col·locat de través, queda empotrat 32 cms dins del 
reomplert del mur, compost de pedra de marès irregular. Marcant el nivell de paviment de la 
planta intermèdia, una faixa formada per carreus de marès en forma rectangular rodeja tota 
la torre.  

Cadena vertical formada al intercalar una filada amb 
dos carreus de llarg i un carreu de llarg i un de través 
en la següent filada. 
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Mur de pedra irregular, reforçat amb cadenes verticals. Remarcat amb un sòcol, una faixa intermitja 
rectangular i una circular en l'inici del parapet. 

 

Estructura horitzontal 
Torre de forma troncocònica de 3 plantes.  
 
Sostre Planta Baixa 
Actualment el sostre d’aquesta planta està format per un entremat de bigues de fusta, amb 
una solera de peces de marès, reforçat amb una solera de morter de ciment reglejat, que 
serà l'acabat final de la planta superior. Les bigues van empotrades en els murs laterals i en 
la paret central que divideix la planta baixa, construïda de pedra irregular i morter de calç 
amb un gruix de 35 cms. Aquestes bigues segueixen la direcció perpendicular a la paret 
central de planta baixa, de nord-oest a sud-est. Es desconeix si originalment el sostre 
d’aquesta planta estava construït seguint aquest mateix procediment. 
 

                 
Sostre format per un entremat de bigues de fusta i                    Obertura coberta per una volta de mig  
solera de peces de marès.                                                          punt en el mur central.  
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Sostre Planta Intermèdia 
Format per una volta esfèrica rebaixada a base de carreus de marès lligats amb morter de 
calç. En l’arrancada de la volta, a la part inferior, els carreus medeixen 56 x 27 cm, el que fa 
suposar unes peces de 27 cm de gruix, i a mesura que ascendeix la volta, els carreus van 
disminuint el llarg de la peça. Interiorment, el carcanyol de la volta està reomplert amb pedra 
irregular i morter de calç.  
 

Clau de la cúpula esfèrica del sostre de la planta superior. 

                                                                 Carreus de marès de la cúpula esfèrica de 56 x 27 cm. 

 Volta esfèrica.                   
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Coberta 
Formada per dos espais, la plataforma artillera, descentrada de l'eix de la torre, i la galeria 
del matacà.  
 
Parapet de defensa 
El parapet defensiu està construït, tant interior com exteriorment, per una cara de carreus de 
pedra de marès, i reomplert amb pedra irregular, també de marès. Exteriorment, el parapet 
està inferiorment remarcat amb un cordó de mig bocell de peces de marès que s’empotren 
en el mur. Superiorment, una faixa també de peces de marès corona la part del parapet de 
major alçada.   

Parapet defensiu de dues alçades, una a nivell de la galeria del matacà i 
l'altre inferior. 

Obertura d'accés de la galeria del matacà a la plataforma artillera i espai dins el parapet de defensa, a 
una cota inferior, on s'escalfaven els projectils. Tot construït amb carreus de marès. 
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Matacà 
Interiorment, la galeria del matacà està formada per dues estances dividides per un mur de 
60 cm de gruix. El mur està fet de carreus de marès, amb una obertura suportada per un arc 
carpanell adovellat, també de marès. La coberta de la galeria del matacà esta formada per 
dues voltes d’ansa-paner que es recolzen en el mur central anteriorment mencionat, i en els 
murs laterals, també de carreus de marès.  
 
Exteriorment, el matacà es recolza damunt de 7 cartel·les modulades, formades per dos 
carreus de marès empotrats al mur i que van agafant volada progressivament. Les cartel·les 
laterals i la central estan reforçades, unint dues cartel·les seguides, ja que es el punt on 
descansen els murs laterals i el mur central de la galeria.  

                Matacà de 6 espitlleres suportat per 7 cartel·les. 

Sostre de la galeria formada per una volta d’ansa-paner.       Estances interiors de la galeria del  
                                                                                                 matacà. 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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Paviments 
 
Paviment planta baixa 
Actualment el paviment de planta baixa esta format per una capa o solera de morter de 
ciment que es devia estendre durant la última reforma de la torre. 
 

 
            Solera de morter de ciment com a paviment en Planta baixa. 
 
Paviment planta intermèdia 
Com en la planta inferior, format per una capa o solera de morter de ciment. 

                             Solera de morter de ciment com a paviment. 
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Paviment coberta 
La plataforma artillera esta formada per un paviment de peces de marès irregulars amb la 
cara exterior treballada, tant la zona on hi havia el canó com l'espai per escalfar els 
projectils. Aquestes peces descansen damunt d'una base de morter de ciment que es devia 
estendre quan es va realitzar l'ultima reforma de la torre. 
 

                       Paviment damunt d'una solera de morter de ciment. 
 

 
                                   Paviment del forn per escalfar bales de peces de marès. 
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Acabats exteriors 
Al restaurar-se la torre es va deixar sense arrebossar l'exterior, remarcant les cadenes 
verticals i tot el parapet de marès. Però antigament, segons estudis, a les torres se'ls hi 
aplicava un acabat de morter de calç per evitar tant el deteriorament de la pedra com per 
dificultar la possibilitat que l'escalessin els enemics. 
 

                             Restes d'arrebossat de morter de calç. 
 
Acabats interiors 
Antigament acabat amb un arrebossat de morter de calç. Actualment no té cap tipus 
d'acabat, però es poden observar restes en la galeria del matacà. 
 
 

Planta baixa sense cap revestiment.                    A la galeria del matacà encara hi ha restes del antic  
                                                                              acabat. 
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Accés principal 
Situat a l'alçada de la planta intermèdia, just sota el matacà, i orientat a Sud-oest. L’accés, a 
través d’un passadís, esta cobert per una volta de mig punt a base de peces de marès que 
ressegueixen tota la obertura. Per un millor lligam amb el paredat del mur, la segona peça 
de marès de l'estrep esta col·locada de llarg. La porta cau enmig d'una cadena vertical. 

Porta principal d'accés a la torre situada a la 
planta intermèdia. 

 
Altres obertures 
Totes les obertures estan cobertes per una volta plana formada per peces de marès. La 
peça de marès que forma el dintell es recolza en els brancals laterals formats també per 
carreus de marès. Les diferents obertures estaven protegides mitjançant un barrot, en 
aquest cas de fusta. 
 

    Obertura en planta baixa, encarada a nord.                                           Obertura en planta primera.             
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Escales interiors 
 
De planta baixa planta intermèdia 
Escala corba totalment restaurada durant l'última reforma de la torre, la qual segueix el 
perímetre circular interior del mur. L’escala està construïda amb peces de marès que van 
empotrades en el mur formant cada peça un gaó de l’escala.  
 

Escala corba que va seguint el mateix gir 
que el mur. 

 
De planta intermèdia a planta coberta 
Escala de caragol amb ànima amb gir cap a la dreta construïda amb pedra de marès. 
L’escala es troba empotrada dins el propi gruix del mur. 

                  Escala de caragol d'accés al la planta coberta. 
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Inici escala de caragol.                                Arribada a l'interior de la galeria del matacà. 

 
Altres elements 
 
Cisterna 
Excavada sota la torre a la qual s'accedia a través d'una xemeneia en planta baixa, no es 
poden determinar les mides ni com fou construïda ja que fou tapada en la reforma que va 
patir la torre. 
 
Llar de foc o cuina 
La llar de foc de la planta intermèdia esta empotrada en el gruix del mur de la torre, amb les 
cares interiors del fogar formades per pedra irregular. El fumeral d’aquesta llar de foc 
desemboca directament a l'exterior, sortint dins el gruix del parapet de defensa de coberta. 
Actualment coberta amb un barret de peces de marès. La llar de foc situada dins de la 
galeria del matacà, té l’interior del fogar format per peces de marès. 

Llar de foc en planta intermèdia.                  Llar de foc en planta coberta, dins de la                     
                     galeria del matacà. 
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Forn per escalfar les bales de canó  
En el parapet defensiu de la planta coberta, hi ha un espai obert, el qual no està cobert, on 
s’escalfaven les bales dels projectils. Aquest espai està pavimentat al diferent nivell que la 
resta de la plataforma artillera, amb peces de marès de mides irregulars. 
 

 
Forn per escalfar bales de canó de la torre d’Alcaufar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estudi històric-constructiu de les torres de defensa costanera de l’illa de Menorca 

 

48 

7. Estat actual 
 
La torre d’Alcaufar es troba actualment en perfecte estat, ja que es va dur a terme una 
important reforma al 2005. En aquell moment es trobava la torre amb el matacà defensiu 
totalment esfondrat, al igual que part de la faixa de coronació del parapet defensiu. Els murs 
estaven molt deteriorats a causa de l‘erosió que patien les pedres de marès, i també havien 
patit petits esfondraments. 
 
La gran reforma que es realitzà, reconstruint la torre amb els seus elements originals, 
permet disfrutar d’aquesta torre en l’actualitat, i tot i que no té cap ús concret, es pot 
sol·licitar visitar-la a través del Departament de Cultura de l’Ajuntament de Sant Lluís. 
 

 Torre d’Alcaufar abans de la reforma del 2005. 
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8. Materials 
 
La torre d'Alcaufar esta pràcticament construïda en la seva totalitat amb marès i morter de 
calç, ja que la zona sud de Menorca esta formada per aquest tipus de roca. Per lo que 
normalment als voltant de la construcció es feia una pedrera de marès per anar extraient el 
material. Aquesta forma d'obtenir el material era molt freqüent a Menorca, on s'excavava el 
soterrani dels habitatges en el propi terreny, i s'extreia el marès en carreus, que 
posteriorment servien per a l'aixecament de la casa. 
 
Exteriorment el mur esta format per carreus treballats i pedra irregular, tot construït amb 
marès. Una altra part fonamental de la torre, concretament tot el reomplert dels murs, que 
arriben a tenir un gruix mig de 3 metres, també esta format amb el mateix material, lligat 
amb morter de calç. La localització d'una pedrera aprop de la torre servia per abaratir el cost 
de la torre, així com la rapidesa de construcció d'aquesta, evitant llargs recorreguts pel 
transport fins a l'emplaçament definitiu de la torre.  
 
Degut a la rehabilitació més recent de la torre, els nous materials aportats ja s'han dut de 
pedreres habilitades. A més s'han col·locat unes peces de marès més blanc, que no és tant 
porós i és més resistent davant les inclemències meteorològiques i el pas del temps. 
 
Els voltants de la torre de Son ganxo, com em comentat anteriorment, esta composat  per un 
terreny format principalment per marès, una roca formada per restes d'organismes marins de 
petites dimensions i grans de quars o fragments d'altres roques. La matriu sol ser llimosa i el 
ciment de tipus carbonàtic. Es formà a Menorca durant el Miocè, fa entre 25 i 5 milions 
d'anys, dins del Terciari o Era Cenozoica. 
 
Tot seguit, en aquest apartat s'exposen unes mostres obtingudes durant la visita a la torre 
dels materials que la composen. Degut a la recent reforma de la torre, no s’ha pogut obtenir 
cap mostra de pedra de marès aportat de nou, ja que encara es troba en perfecte 
condicions. 
 

 
Mostra de pedra de marès. 
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9. Breu ressenya històrica 
 
Juntament amb la torre de Punta Prima, aquesta és una de les torres construïdes pels 
enginyers espanyols, possiblement sota la direcció Ramón Santander, entre els anys 1786 i 
1787. Segons el Pla de defensa i observació de la costa, redactat per l'enginyer Blas 
Zappino i encarregat i entregat pel Comte de Cifuentes, capità general de les Balears, el 23 
d'Abril de 1782, es proposa la construcció a cala Alcaufar d'una torre circular per a vuit 
canons de calibre 8, per tal de batre l'entrada de la cala i l'ancoratge immediat, a més de 
comunicar amb la Mola, amb una guarnició de dos vigies, dos artillers, un sergent, un 
caporal i sis soldats d'infanteria (VIDAL, 1931).  
 
La modificació del Pla de Zappino, proposada per ramón Santander al Comte de Cifuentes 
el 31 de Gener de 1785, manté el projecte de cala Alcaufar i augmenta la guarnició amb un 
vigia més. Aquesta reforma aprovada per Cifuentes a Palma el 17 de Setembre de 1785, va 
fer possible l'inici de les obres. el 20 de Juliol de 1786 es dóna l'ordre d'execució d'aquesta 
torre (folis 38-39 de l'expedient instruït per la Delegació d'Hiisenda de les Balears). 
 
Aquesta torre esta documentada a l'inventari de fortificacions del 1803 i al del 1815, on diu 
que es tracta d'una torre circular, esta situada en la punta llamada la Falconera hacia la 
parte sud de Cala Caufà con objeto de oponerse a aquellos fondeaderos inmediatos, al que 
se halla artillada y en buen estado.  
 
És una de les fortificacions que ocupades pel cos de torrers s'han d'entregar a Hisenda 
esprés de la supressió d'aquest cos (inventari 1867). L'entrega pel ram de Guerra al cos de 
carrabiners es produí el 28 de Juny del 1867 d'acord amb la RO de 15 de Febrer  de1867. 
 
Pel Reial Ordre del 18 d'Abril de 1904 es posen a disposició del Ministeri de la Guerra les 
torres de Menorca. El 1967s'inicia un expedient d'investigació sobre la propietat d'aquesta 
torre (BOP núm. 15652, de 21-2-1967); una sentència del Jutjat de primera instància de 
Palma, núm. 1, de 3-6-1970, declara la torre d'Alcaufar bé patrimonial de l'estat (Ministeri 
d'Hisenda).   
 
L'Ajuntament de Sant Lluís és qui avui en dia dur la tramitació des del departament de 
Cultura per poder visitar la torre, tot i que no s'hi dur a terme cap tipus d'activitat, per tant 
roman tancada i sense ús.. 
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                  TORRE DE SON GANXO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Fitxa d’Inventariat nº 3 
 

TALLER DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC      
EPSEB  
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1. Identificació de la torre 
 
 

Altres noms Torre de Son Ganxo, Torre de Punta Prima o Torre d'Alcaufar Nou. 
 

Lloc Predi de Son Ganxo. 
 

Municipi Sant Lluís, Menorca. Illes Balears. 
 

Tipologia Torre de defensa costanera tipus II. 
Torre espanyola. 

Època 
construcció 

1786-1787 
 

Nacionalitat Espanyola 
 

Disseny  Enginyer militar Joan Ballester i Zafra. Modificat posteriorment per 
l’enginyer Don Ramón Santander. 

Direcció d'obra Enginyer militar Don Ramón Santander. 
 

Règim jurídic Consell Insular de Menorca. Departament de Benestar Social i 
Joventut.  

Actuacions 
anteriors Rehabilitada al 2011.  

Ús actual Actualment  s'utilitza com Alberg juvenil. 
 

 

 
2. Situació i emplaçament 
 
Situada al Sud-est de l'illa, amb unes coordenades geogràfiques 39° 48′ 39.51″ N, 4° 16  
33.05″ E, damunt d'un turó aproximadament a 100 metres de la costa en direcció Sud. Just 
davant de la torre hi ha l'illa de l'Aire, creant un pas entre aquesta illa i la línia de costa. La 
torre pertany al municipi de Sant lluís. 

                                                                                Plànol general de l'illa de Menorca. 
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Actualment està completament rodejada per diferents urbanitzacions, per tant es pot arribar 
a la torre a través d'una via asfaltada. La principal, Punta Prima, ubicada a l'est de la torre, 
mentre que al Nord té Son Remei i a l'oest la Marina de Son Ganxo, on la torre està inclosa. 
Des de Punta Prima, en direcció Nord, hi ha Sant Lluís, a uns 5 quilòmetres. Després de 4 
quilòmetres més en direcció al Nord-est, s'arriba a la capital de l'illa, Maó, creuant abans el 
poble d'origen francès Sant Lluís.  
 

                                           Plànol d'emplaçament de la Torre de Son Ganxo. 

 
Des d'on esta situada la torre, que esta uns 30 metres per damunt del nivell del mar, es 
controlava la platja de Punta Prima, així com el pas entre Punta Prima i l'illa de l'Aire i una 
cala en aquesta pròpia  illa anomenada Sa Rinconada d'es Moll. 
 

                                                                 Plànol de punts de defensa de la Torre de Son Ganxo. 
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3. Dimensionat de la torre 
 

Forma exterior Torre de forma troncocònica de planta circular. 

Forma interior Totes les plantes de la torre son de forma circular. 

Dimensions (m)  

Altura 11,40 

Altura fins parapet 8,78 

Diàmetre exterior base 12,60 

Diàmetre interior base 6,75 

Diàmetre exterior coberta 10,90 

Diàmetre interior coberta 5,90 

Gruix mig del mur base 2,95 

  

Espais  

Planta baixa 3 espais (Polvorí, magatzem de queviures i altres) 

Altura planta 4,10 

Dimensions estances 6,75 x 3,38 (r) / 3,95 x 1,66 x 2,02 (r) / 1,90 x 1,93  x 1,90 (r) 

Planta intermèdia 1 espai (Dormitori i menjador) 

Altura planta 3,65 

Diàmetre planta 6,75 

Planta coberta 1 espai (Plataforma artillera) 
Diàmetre plataforma 

artillera 5,90 

Espais interiors matacà Dos espais de 1,90 x 2,54. 

Altura parapet 0,75 (sortida canó) 

Altura parapet en el matacà 1,75 (banda matacà) 

  

Cisterna - 
* Les dimensions exposades es presenten en metres (m) 
* Degut a la base de forma circular de la planta, les dimensions d'algunes estances es donen a partir 
d'una cara recta i el radi (r) que formaria el perímetre circular de l’estança. Un altre cas es donen les 
dimensions de dues cares rectes perpendiculars, i el radi que les uniria. 
* Les dimensions exposades poden variar en certs punts degut a la irregularitat de la construcció. 
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4. Descripció arquitectònica 
 
Torre de forma troncocònica formada per dues plantes interiors i una planta coberta on es 
situa l'artilleria de defensa. Interiorment les dues plantes de forma circular, l’eix de les quals 
coincideix amb l’eix de l’eix de l’estructura de la torre, per lo que les plantes queden 
centrades i amb un gruix constant de mur en tot el perímetre. La planta coberta està formada 
per dos espais. La plataforma artillera, de forma circular, i que està desplaçada de l’eix de la 
torre en direcció al sud, i la galeria del matacà, orientada a nord.  
 
La planta baixa esta dividida en dos espais per un mur de càrrega, de 70 cms de gruix, 
orientat de nord a sud. De la divisió surten dos espais pràcticament simètrics. L’espai que 
queda a la banda oest es torna a dividir en dos espais més, mitjançant un tabic sense cap 
funció portant. D’aquest manera la distribució en planta baixa queda formada per una 
estança d’aproximadament la meitat de la planta, i que està a la banda est  de la torre, i 
dues altres estances a la banda oest. De la estança situada a nord-oest, arranca una escala 
corba que ressegueix el perímetre del mur, i per la qual s’accedeix a la planta intermèdia.  
 
Des de la banda sud-est de la torre, arranquen dues obertures de ventilació, molt estretes i 
que formen una bifurcació en l’interior del mur,  per evitar que s'hi pogués introduir qualsevol 
cosa des de l'exterior. Les dues estances de l'oest tenen una finestra cada una, que es va 
reduint de secció tal com van travessant el gruix del mur. Una d’aquestes està encarada en 
direcció nord-oest, i l'altre en direcció sud-oest. Per la ubicació de les obertures de 
ventilació, podríem dir que antigament la distribució de la planta baixa era diferent, ja que 
aquestes obertures solien ventilar el polvorí, que normalment era l’estança de menor tamany 
de la planta. Per tant, el polvorí estaria en la banda sud-est de la torre, on actualment hi ha 
un sol espai. 
 
La planta intermèdia està composada d'un sol espai circular. Aquest espai consta de dues 
obertures, encarada a nord l'accés principal a la torre, i oposada a aquesta, un passadís que 
accedeix a una poterna. A la torre s’accedia a través d'un passadís que travessa tot el gruix 
del mur, i que té una xemeneia rectangular a mig recorregut que està connectat amb 
l’interior de la galeria del matacà. A la banda oest hi ha una llar de foc empotrada dins del 
gruix del mur. A la dreta de la porta d'accés a la torre, una obertura permet l’accés a una 
escala de caragol empotrada dins el propi gruix del mur que ascendeix amb gir cap a la 
dreta fins a l'interior de la galeria del matacà de la planta coberta. 
 
La planta coberta esta composada per la plataforma artillera, de forma circular, i la galeria 
del matacà. La plataforma artillera està rodejada per un parapet defensiu que consta de 
dues alçades diferents. Aproximadament obrint-se 180º de est a oest en direcció sud, el 
parapet defensiu és més baix que en la orientació oposada, on es situa la galeria del 
matacà. L’interior de la galeria està dividida en dos espais. En un d’ells arriba l'escala de 
caragol des de la planta inferior, i a l'altre, hi ha una llar de foc empotrada en el mur. Tots 
ells tenen accés a les espitlleres del matacà per poder defensar l’entrada de la torre, just a 
sota d’aquest element. En el centre hi ha un pou que descendeix directament al passadís 
d'entrada a la torre i per on es pujava el material necessari a coberta. En el parapet de la 
plataforma artillera hi ha un espai obert i sense cobrir en el mur, el qual servia per escalfar 
les bales dels canons abans de ser disparades a les flotes enemigues. 
 
Exteriorment, la torre de Son Ganxo té un sòcol en planta baixa que remarca tot el perímetre 
de la base. La pendent del mur arranca per damunt del sòcol de la base, i segueix una 
alineació constant fins a sota del parapet de defensa, el qual ascendeix en vertical. A mitja 
alçada del mur, hi ha una faixa rectangular que marca l'inici de la planta intermèdia, damunt 
la qual  trobem la porta d'accés a la torre. Just damunt, a nivell del parapet defensiu, el 
matacà cobreix la porta d’entrada a la torre. El parapet defensiu està remarcat inferiorment 
amb un cordó de mig bocell. Superiorment, aquest element defensiu està coronat per una 
faixa rectangular en el tros de parapet de major alçada, el que cobreix la galeria, mentre que 
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la part del parapet més baixa no sobresurt cap element a forma de coronació. 
    

                                                     Torre de forma troncocònica de Son Ganxo. 

 
5. Informació gràfica bàsica 
 

Croquis de la torre de Son Ganxo per F. Fornals a Torres de defensa y atalayas de Menorca, de 
1979. 
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6. Elements constructius 
 
Fonamentació 
La torre descansa directament damunt d'una base de pedra irregular i morter de calç.  Tot i 
que el terreny no presenta pràcticament desnivell, aquesta base serveix per anivellar 
l’arrancada dels murs de la torre. 
 

 
Base de pedra irregular per sota de l’arrancada del mur amb les dues fileres 
de carreus de marès. 

 
Estructura / Tancament vertical 
L’estructura d’aquesta torre està formada per murs de pedra irregular, paredat, i morter de 
calç amb un gruix mig de 2,95 metres en la base. El mur arranca damunt dues filades de 
carreus de pedra de marès que limiten la base de la torre, tant interior com exteriorment. Per 
la cara exterior, aquesta base de carreus sobresurt aproximadament 10 cms de l’alineació 
del mur. Al llarg de tot l’alçada del mur, aquest està reforçat amb 6 cadenes verticals de 
carreus de marès, composades per files intercalades de dos carreus de 65 x 33 x 33 
col·locats de llarg, i la següent filada composada per un carreu de llarg més un carreus de 
través. D’aquesta manera, el carreu col·locat de través, queda empotrat 32 cms dins del 
reomplert del mur, compost de pedra de marès irregular. Marcant el nivell de paviment de la 
planta intermèdia, una faixa formada per carreus de marès en forma rectangular rodeja tota 
la torre. 
 

                                              Base circular de carreus de marès.                 
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Mur de pedra amb cadenes verticals de reforç, tot en marès, d'aquí 
la dificultat de distingir les cadenes. 

 
Estructura horitzontal 
Torre de forma troncocònica de 3 plantes.  
 
Sostre Planta Baixa 
Actualment el sostre d’aquesta planta està format per un entremat de bigues de fusta, amb 
una solera de peces de marès, i reforçat amb una solera de morter de ciment reglejat, que 
serà l'acabat final de la planta superior. Les bigues van empotrades en els murs laterals i en 
el mur central que divideix la planta baixa, construït de pedra irregular i morter de calç, amb 
un gruix de 70 cms. Aquestes bigues segueixen la direcció perpendicular a la paret central 
de planta baixa, de est a oest. Es desconeix si originalment el sostre d’aquesta planta estava 
construït seguint aquest mateix procediment . A la banda nord-oest, hi ha un inici de volta de 
canó, que teòricament la generatriu aniria en la mateixa direcció que les bigues de fusta 
actuals. Aquest tram de volta mor en el mur que antigament dividia una de les estances, la 
ubicada a la banda oest, en dos. No es té cap tipus de documentació referent a aquesta 
volta, no se sap si va ser una actuació en alguna reforma antiga o des d'un inici aquesta 
planta estava coberta per una volta de canó, però a diferència d'altres torres, no recolzava 
en un mur central, sinó que anava en direcció contraria. Una altra hipòtesis seria que fos un 
reforç per al polvorí, ubicat antigament en aquest espai. 
 

Sostre de bigues de fusta i solera de peces de marès.                         Arrancada volta de canó. 
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Sostre Planta Intermèdia 
Format per una cúpula esfèrica rebaixada a base de carreus de marès lligats amb morter de 
calç. En l’arrancada de la volta, a la part inferior, els carreus medeixen 56 x 27 cm, el que fa 
suposar unes peces de 27 cm de gruix, i a mesura que ascendeix la volta, els carreus van 
disminuint el llarg de la peça. Interiorment, el carcanyol de la volta està reomplert amb pedra 
irregular i morter de calç. En la clau de la cúpula hi ha una inscripció sobre l’any de 
construcció d’aquesta torre, al 1787. 

Cúpula esfèrica de carreus de marès.                      Detall de la clau, amb una inscripció. 
 
Coberta 
Formada per dos espais, la plataforma artillera, descentrada de l'eix de la torre, i el matacà. 
Cada un marcant una alçada en el parapet exterior de defensa. 
 
Parapet de defensa 
El parapet defensiu està construït, tant interior com exteriorment, per una cara de carreus de 
pedra de marès, i reomplert amb pedra irregular, també de marès. Exteriorment, el parapet 
està remarcat en la part inferior amb un cordó de mig bocell de peces de marès que 
s’empotren en el mur. Superiorment, una faixa també de peces de marès corona la part del 
parapet de major alçada.   

Parapet de dues alçades remarcats per un cordó de mig bocell en la part inferior, i una 
coronació rectangular, la zona de parapet més alta. 
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Accés a la galeria del matacà i racó per escalfar els    Parapet de menor alçada per treure el canó. 
projectils. 
 
Matacà 
Interiorment, la galeria del matacà està formada per dues estances dividides per un mur de 
60 cm de gruix. El mur està fet de carreus de marès, amb una obertura suportada per un arc 
carpanell, també de marès. La coberta de la galeria del matacà esta formada per dues voltes 
d’ansa-paner que es recolzen en el mur central anteriorment mencionat, i en els murs 
laterals, també de carreus de marès.  
 
Exteriorment, el matacà es recolza damunt de 7 cartel·les modulades, formades per dos 
carreus de marès empotrats al mur i que van agafant volada progressivament. Les cartel·les 
laterals i la central estan reforçades, unint dues cartel·les seguides, ja que es el punt on 
descansen els murs laterals i el mur central de la galeria. 
 
 
 

                        Detall del matacà de peces de marès. 
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Interior del matacà cobert per una volta de canó.                          Arribada de l'escala a la galeria. 
 

Paviments 
 
Paviment planta baixa 
Actualment format per un enrajolat ceràmic col·locat durant la última actuació a la torre. El 
bany esta enrajolat amb peces de gresite de color blau. 

                                           Paviment de rajola ceràmica.                                          
 
Paviment planta intermèdia 
En aquesta planta ens trobem en la mateixa situació, enrajolat amb peces ceràmiques 
aplicades en l'última actuació. 

                                           Paviment de rajola ceràmica. 
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Paviment coberta 
La plataforma artillera està formada per peces de marès, antigament rejuntades amb un 
morter de calç que se li afegia pols de teula per ajudar en la funció d'impermeabilització. 
Amb una lleugera pendent cap als laterals. L’interior de la galeria del matacà està 
pavimentada amb rajoles ceràmiques. 
 

Paviment interior galeria matacà.                Paviment de la plataforma artillera, de peces de marès. 

 
Acabats exteriors 
Al restaurar-se la torre es va deixar sense arrebossar l'exterior, remarcant les cadenes 
verticals i tot el parapet de marès. Però antigament, segons estudis, a les torres se'ls hi 
aplicava un acabat de morter de calç per evitar tant el deteriorament de la pedra com per 
dificultar la possibilitat que l'escalessin els enemics. 

Acabat exterior sense arrebossar de morter de 
calç. Pedra vista. 
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Acabats interiors 
Antigament acabat també amb un arrebossat de morter de calç. Actualment s’ha deixat el 
mur interior sense cap acabat. 

Acabat de pedra vista en planta baixa.            Detall dels carreus de la cúpula de la planta intermèdia. 
 
Accés principal 
Situat a l'alçada de la planta intermèdia, just sota el matacà, i en direcció al nord. Formada 
per una volta de mig punt a base de peces de marès que ressegueixen tota la obertura, volta 
i brancals. Per un millor lligam amb el paredat del mur, la segona peça de marès de l'estrep 
esta col·locada de llarg. La porta cau enmig d'una cadena vertical. Actualment s’accedeix a 
la torre per la planta baixa. 
 

Antiga porta coberta per una volta de mig punt.            Nou accés en planta baixa, cobert per una 
volta                       plana adovellada. 
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Altres obertures 
Totes les obertures estan cobertes per una volta plana formada per peces de marès. La 
peça de marès que forma el dintell es recolza en els brancals laterals formats també per 
carreus de marès. En planta intermèdia, hi ha una poterna que s’hi accedeix a través d’un 
passadís cobert per una volta de canó escarsera de peces de marès. 

Obertura de ventilació de l'antic polvorí.                             Finestra en planta intermèdia. 
 
Escales interiors 
 
De planta baixa planta intermèdia 
Escala corba que segueix el radi del mur i que arranca a la banda oest de la torre i 
ascendeix arribant pràcticament fins a la finestra de planta intermèdia, encarada a sud. 
Construïda amb peces de marès, empotrades en el mur perimetral i recolzades en una paret 
que ressegueix l’escala, servint a l’hora de barana.                                           

  Escala corba resseguint el mur.          Part inferior de l'escala. 
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De planta intermèdia a planta coberta 
Escala de caragol amb gir cap a la dreta construïda amb peces de pedra de marès que van 
empotrades en el mur. L’escala es troba situada dins el propi gruix del mur. 

Escala de caragol d'accés a planta coberta.             Detall dels graons de l'escala de caragol. 

                                       Accés a l'escala de caragol empotrada en el mur. 
 
Altres elements 
 
Cisterna 
Es desconeix si aquesta torre tenia una cisterna soterrada en el terreny per acumular aigua. 
 
Menjador 
L'estanca més amplia de la planta baixa s'ha aprofitat per fer el menjador de l'alberg juvenil 
en que esta convertida la torre actualment. 
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Cuina 
Una altra de les estances de la planta baixa s'ha convertit en cuina, perfectament equipada.         

Cuina totalment equipada, amb un safareig al fons de l'estança, que queda sota l'escala. 
 
Bany 
L'estança més petita de planta baixa s'ha aprofitat per fer un bany amb lavabo, vàter i dutxa. 
L'evacuació d'aigües es fa a una fosa sèptica que hi ha situada a l'exterior de la torre. 

                                                  Bany en planta baixa. 
 
Llar de foc o cuina 
En la planta intermèdia, trobem empotrada en el mur una llar de foc, amb sortida de fums a 
través d'una xemeneia a la planta coberta. La llar de foc es troba a la banda oest de la torre. 
 
Dins la galeria del matacà també hi ha una llar de foc, a la mateixa banda que la llar de foc 
de la planta inferior. 
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Llar de foc de planta intermèdia.                                                   Llar de foc de la galeria de coberta. 

 
Forn per escalfar les bales de canó  
En el parapet defensiu de la planta coberta, hi ha un espai obert, e qual no està cobert, on 
s’escalfaven les bales dels projectils. Aquest espai està pavimentat al mateix nivell que la 
resta de la plataforma artillera.  
 

 
Forn per escalfar bales de canó de la torre de Son Ganxo. 
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7. Estat actual 
 
Actualment la torre de Son Ganxo s’utilitza com alberg juvenil durant els mesos d’estiu. Tot i 
que aquesta torre està inscrita en la red nacional d’albergs juvenils, s’han anat realitzant 
varies actuacions al llarg dels anys per tal de mantenir-la en bon estat. 
 
La darrera actuació es va dur a cap l’any 2011, on, seguint els esquemes de distribució ja 
aplicats a la torre anteriorment per habilitar-la com a alberg, es consolidà tota l’estructura i 
es reformà tot l’interior. 
 
D’aquesta manera, exteriorment es canviaren carreus erosionats dels murs, es reforçà 
l’accés a la torre i es rehabilità tot el paviment de coberta. Interiorment el sostre de planta 
baixa es construí de nou, ja que les bigues de fusta es trobaven en molt mal estat, es 
pavimentaren de nou les plantes, i es modificaren totes les instal·lacions. 
 
Gràcies a l’ús que té aquesta torre, es garantitza un a manteniment periòdic de la torre, i 
mostra una possible sortida de canvi d’ús, i per tant d’aprofitament, d’aquests edificis tant 
peculiars.  
 

 
Estat dels murs abans de la reforma. 

 

                    
                                                                                 Detall de l’erosió del marès. 
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8. Materials 
 
La torre de Son Ganxo esta pràcticament construïda en la seva totalitat amb marès i morter 
de calç, ja que la zona sud de Menorca esta formada per aquest tipus de roca. Per lo que 
normalment als voltant de la construcció es feia una pedrera de marès per anar extraient el 
material. Aquesta forma d'obtenir el material era molt freqüent a Menorca, on s'excavava el 
soterrani dels habitatges en el propi terreny, i s'extreia el marès en carreus, que 
posteriorment servien per a l'aixecament de la casa. 
 
Exteriorment el mur esta format per carreus treballats i pedra irregular, tot construït amb 
marès. Una altra part fonamental de la torre, concretament tot el reomplert dels murs, que 
arriben a tenir un gruix mig de 2,95 metres, també esta format amb el mateix material, lligat 
amb morter de calç. La localització d'una pedrera aprop de la torre servia per abaratir el cost 
de la torre, així com la rapidesa de construcció d'aquesta, evitant llargs recorreguts pel 
transport fins a l'emplaçament definitiu de la torre.  
 
Els voltants de la torre de Son ganxo, com em comentat anteriorment, esta composat  per un 
terreny format principalment per marès, una roca formada per restes d'organismes 
marins de petites dimensions i grans de quars o fragments d'altres roques. La matriu 
sol ser llimosa i el ciment de tipus carbonàtic. Es formà a Menorca durant el Miocè, fa 
entre 25 i 5 milions d'anys, dins del Terciari o Era Cenozoica. 
 
Tot seguit, en aquest apartat s'exposen unes mostres obtingudes durant la visita a la torre 
dels materials que la composen. 
 

 
Mostra de marès. 
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9. Breu ressenya històrica 
 
És una de les dues torres construïdes pels enginyers militars espanyols, sota la direcció 
Ramón Santander. Aquesta torre no figura entre les programades al Pla de defensa i 
observació de la costa, redactat per l'enginyer Blas Zappino i presentat al Comte de 
Cifuentes, capità general de les Balears, el 23 d'Abril de 1782. Es programa la seva 
construcció, en canvi, a la reforma del Pla abans esmentat, proposada per l'enginyer Ramón 
Santander i presentada al Comte Cifuentes el 31 de Gener de 1785: Una torre en Punta 
Prima con tres torreros, tres cañones de los calibres 12, 8 y 4, cuerop de guardia y cuadra 
para los caballos de dos dragones que deben vigilar la costa hasta Cala Canotells. 
 
Aquest pla reformat va ser aprovat a Palma el 17 de Setembre de 1785 i Cifuentes publicà 
un ban el 5 de desembre de 1785 per anunciar l'inici de les obres (VIDAL, 1931) 
 
Aquesta torre esta documentada a l'inventari de fortificacions del 1803 i al del 1815, on diu 
que es tracta d'una torre circular, esta situada a una altura a tiro de cañón distante del mar 
entre Cala Caufá y Cala Biniancolla, frente la isla de Layre, con objeto de oponerse al 
fondeadero inmediato, la que se halla artillada y en buen estado. 
 
La trobem també en la relació de finques, datada a Palma el 29 de Maig de 1867, ocupades 
pel cos de torrers, Ram de Guerra, que s'han d'entregar al Ministeri d'Hisenda, i es inclosa 
en els béns militars entregats al Ram de Guerra al cos de carrabiners el 28 de Juny de 1867. 
 
Privatitzada pel propietari dels terrenys de Punta Prima és expropiada per l'estat el 1964 i 
cedida gratuïtament al Movimiento Nacional per tal d'habilitar-la com alberg de la OJE 
(Organización Juvenil Española), cosa que es formalitza en escriptura del 23 de Juliol de 
1973. Afectada al Ministeri de Cultura mitjançant acta del 30 de març de 1979, va ser 
transferida a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, Direcció General de la Joventut pel 
RO 4.101/82, de 29 de Desembre  (BOE núm. 46, 23-12-1983). 
 
Actualment segueix pertanyent  al Govern de les Illes Balears, tramitant-se des del Consell 
Insular de Menorca, en el departament de Benestar Social i Joventut. 
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          TORRE DE SON BOU 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Fitxa d’Inventariat nº 4 
 

TALLER DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC      
EPSEB  
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1. Identificació de la torre 
 

Altres noms Torre de Son Bou, Torre d'Atalis. 
 

Lloc Punta Redona, Atalis. 
 

Municipi Es Migjorn, Menorca. Illes Balears. 
 

Tipologia Torre de defensa costanera tipus II. 
Torre espanyola troncocònica. 

Època Al 1805. Després del Tractat d'Amiens, on Espanya recupera 
definitivament Menorca. 

Nacionalitat Espanyola 
 

Disseny  - 
 

Direcció d'obra - 
 

Propietat - 
 

Actuacions 
anteriors Mai s'hi ha actuat. 

Ús actual No té cap ús ja que esta totalment derruïda.  
 

 

 
2. Situació i emplaçament 
 
Aquesta torre esta situada a la costa Sud de l'illa, amb unes coordenades geogràfiques de 
39º 49' 30,54" N 4º 17' 45,63" E, damunt del petit turó anomenat Punta Redona, a l'oest de 
la platja de Son Bou. la torre pertany al terme municipal d'Es Migjorn. 
 

    Plànol general de l'illa de Menorca. 
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A la torre s'hi pot arribar a través de camins no asfaltats des de dos urbanitzacions properes. 
Per l'est des de la urbanització de Son Bou o Sant Jaume Mediterrani, accedint des de la 
Platja de Son Bou. Des de la urbanització de Son Bou parteix una carretera secundaria que 
es creua amb la carretera principal de l'illa, la Me-1, entre els nuclis de Mercadal i Alaior. Per 
la banda oest, s'accedeix a la torre des de la urbanització de Sant Tomàs, que s'accedeix 
des del poble d'Es Migjorn. Des d'Es Migjorn es pot accedir a la carretera principal arribant a 
Es Mercadal, al centre de l'illa, o a Ferreries, situada més a l'oest. 

                   Plànol emplaçament de la Torre de Son Bou. 

 
Situada a la Punta Redona, a una altura sobre el nivell del mar de 11 metres, aquesta torre 
es va construir per evitar desembarcaments a la mateixa platja de Son Bou i a la platja de 
Sant Tomàs.  
 

           Plànol de punts de defensa de la Torre de Son Bou. 

 
 



Estudi històric-constructiu de les torres de defensa costanera de l’illa de Menorca 

 

74 

3.Dimensionat de la torre 
 

Forma exterior Torre de forma troncocònica. 

Forma interior 
Les plantes interiors de la torre eren de forma octogonal però 
amb amb el xamfrà arrodonit. La planta coberta era de forma 
circular. 

Dimensions (m)  

Altura 10,20 

Altura fins parapet  

Diàmetre exterior base 11,75 

Diàmetre interior base  

Diàmetre exterior coberta 9,75 

Diàmetre interior coberta 5,00 

Gruix mig del mur base 3,00 

  

Espais  

Planta baixa 3 espais (Polvorí, magatzem de queviures i altres) 

Altura planta  

Diàmetre planta  

Planta intermèdia 1 espai (Dormitori i menjador) 

Altura planta  

Diàmetre planta  

Planta coberta 2 espais (Plataforma artillera i galeria del matacà) 
Diàmetre plataforma 

artillera  

Espais interiors matacà  

Altura parapet  

Altura parapet en el matacà  

  

Cisterna Soterrada  
*Dimensionat de la torre a partir de la documentació gràfica obtinguda. 
* Les dimensions exposades poden variar en certs punts degut a la irregularitat de la construcció. 
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4. Descripció arquitectònica 
 
Torre de forma troncocònica formada per dues plantes interiors i una planta coberta. Les 
plantes interiors eren de forma rectangular amb les cantonades acabades en forma de 
xamfrà circular. La planta coberta o plataforma artillera tenia una base de forma circular, la 
qual esta fora de l'eix de la torre degut a l'espai per a la galeria del matacà. 
 
La planta inferior estava dividida en tres espais o estances diferents. Mitjançant una paret 
central orientada de nord a sud, i que segurament servia de mur de càrrega per suportat el 
sostre de la planta superior, es dividia la planta en dos espais pràcticament simètrics. Una 
d'aquestes estances restants, la ubicada en la banda est, estava dividida a la vegada en 
dues, mitjançant un altre mur. En una de les estances de menor tamany, situada en el sud-
est de la torre, hi havia l'escala corba que ascendia a la planta superior interna. La sala de 
major tamany, a la banda oest, no tenia cap tipus d'obertura, en canvi, l'altre sala,encarada a 
nord-est, tenia dues obertures de ventilació, per lo que devia ser el polvorí. 
 
La planta superior estava composada d'una sola estança, amb una obertura, que devia estar 
encarada a nord, en direcció a l'interior de l'illa, i per on s'accedia a la torre. A la banda 
oposada de la porta d'accés hi ha un passadís amb una finestra al fons, la qual donava en 
direcció al mar. L'accés a la plataforma artillera es devia fer amb una escala de mà mòbil 
que es situava en una xemeneia just en el passadís d'entrada a la torre, i que arribava a 
l'interior del matacà. A la banda est d’aquesta planta, hi havia un forn empotrat dins el mur, 
per escalfar l’estança i cuinar, el fumeral del qual devia evacuar dins el gruix del parapet 
defensiu de coberta. 
 
La planta coberta estava dividida en dos espais diferents, la plataforma artillera i la galeria 
del matacà. La plataforma artillera era de forma circular i es trobava descentrada de l'eix de 
la torre degut a la situació del matacà en l’orientació nord de la torre. El parapet d'aquesta 
torre seguia una alçada constant, i tenia un espai empotrat en el mur que servia per escalfar 
les bales abans de ser disparades a les flotes enemigues. El matacà estava cobert per una 
galeria que protegia l’espai interior. Aquest espai es dividia en dues estances, des d’on es 
podia disparar per les espitlleres del matacà. Entre les dues estances hi havia el forat de la 
xemeneia d'accés des de la planta inferior, la qual també servia per pujar material a la 
coberta. 
 
Exteriorment, la torre de Son Bou descansava damunt d’un sòcol en planta baixa que 
remarcava tot el perímetre de la base. A partir d’aquest sòcol, arrancava el mur amb 
pendent constant fins a sota el parapet defensiu. A mitja alçada, l’alineació del mur es veia 
interromput per una faixa rectangular que marcava el nivell de paviment de la planta 
intermèdia. El parapet defensiu, estava remarcat inferiorment per un cordó de mig bocell, 
mentre que superiorment, ho estava per una faixa de forma rectangular.  
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5. Informació gràfica bàsica 
 

           
           Plànols extrets de l'arxiu del Museu Històric Militar de Menorca. 
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6. Elements constructius 
 
Tota la informació sobre els elements constructius que es descriuen a continuació, ha estat 
extreta de la interpretació dels plànols mostrats en l'apartat anterior, i basant-nos en les 
torres d'Alcaufar i Son Ganxo, també construïdes pels espanyols. Degut a la semblança que 
presenten aquestes torres amb el plànol de la torre de Son Bou, podem pràcticament 
assegurar com són els següents elements constructius d’aquesta torre.  
 
Ja que la torre de Son Bou esta totalment derruïda, i no s’ha pogut extreure cap 
documentació gràfica rellevant de la visita a la torre, s’intercalaran imatges d’elements 
constructius de les torres d’Alcaufar i Son Ganxo per descriure millor els diferents elements. 
 
Fonamentació 
La cimentació de la torre de Son Bou estava formada per una base circular de dues fileres 
de carreus de marès col·locats a través, i lligats amb morter de calç, que sobresortien 10 cm 
de l'alineació del mur. Interiorment el mur esta reomplert amb pedra irregular. Aquesta base 
descansa directament damunt del terreny, que no presenta pràcticament desnivell. 
 

Base circular feta de carreus a través de la torre de Son Ganxo. 

 
Estructura / Tancament vertical 
Estructura de la torre composada per murs de pedra irregular, paredat, i morter de calç, amb 
un gruix mig de 3 metres en la base. El mur estava reforçat per cadenes verticals de carreus 
de marès. Aquestes cadenes verticals estaven composades per files intercalades de dos 
carreus de 65 x 33 x 33 col·locats de llarg, i la següent filada composada per un carreu de 
llarg més un carreus de través. D’aquesta manera es creava el trencajunt entre els carreus 
de les cadenes. Interiorment, el mur estava reblert de pedra irregular i lligat amb morter de 
calç. A nivell de la planta intermèdia, una faixa de forma rectangular executada amb peces 
de marès remarcava tot el perímetre de la torre.   
 

 
                                                     Detall de la cadena vertical. 
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Mur de pedra irregular i morter de calç, reforçat per cadenes 
verticals. Foto de la torre d’Alcaufar. 

 
Estructura horitzontal 
Torre de forma troncocònica de 3 plantes.  
 
Sostre Planta Baixa 
El sostre d’aquesta planta estava format per dues voltes d’ansa-paner recolzades 
lateralment en el propi mur i en una paret de càrrega central, tot construït amb peces de 
marès i lligat amb morter de calç. Segons els plànols, la generatriu de les voltes estava en 
direcció de nord a sud. El carcanyol de les voltes estava reomplert amb pedra irregular i 
morter de calç. 
 
Sostre Planta Intermèdia 
Format per una volta esfèrica rebaixada a base de carreus de marès, interiorment reomplert 
amb pedra irregular i morter de calç.  
 
Coberta 
Formada per dos espais, la plataforma artillera, descentrada de l'eix de la torre, i el matacà.  
 
Parapet de defensa 
Basant-nos en les torres d’Alcaufar i Son Ganxo com a referències, el parapet defensiu 
estaria construït exteriorment amb peces de marès i reomplert amb pedra irregular per 
complimentar el gruix del mur. A diferència de les altres torres però, el parapet defensiu 
segueix una alçada constant en tot el seu perímetre.   

 

 
Parapet de defensa de la torre de Son Ganxo. 
Consruït totalment amb peces de marès. 
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Matacà 
Aquest element estava format totalment amb peces de marès. La galeria del matacà estava 
coberta per dues voltes de canó que es recolzaven en els murs laterals de la galeria i en un 
mur central d’uns 60 cms de gruix, també construït amb carreus de marès, i cobert amb un 
arc de mig punt rebaixat. Exteriorment el matacà es recolzava en 4 cartel·les modulades. 
Cada cartel·la estava composada per varies peces de marès col·locades en horitzontal que 
anaven agafant volada progressivament.  
 

 
Mataca de la torre d’Alcaufar, el qual té moltes més 
cartel·les que el de la torre de Son Bou. 
 

Acabats exteriors 
No es pot precisar, segons els plànols, com estava acabada aquesta torre. En els plànols es 
remarquen les cadenes verticals, com si quedessin vistes, i la part entre cadenes esta 
grafiada llisa, com si s’acabés mitjançant un arrebossat. 
 
Acabats interiors 
Segurament duia un arrebossat de morter de calç, però no es pot assegurar l’existència 
d’aquest acabat interior. 
 
Accés principal 
L’accés a la torre es feia per un passadís cobert per una volta de canó adovellada, formada 
amb peces de marès. Els brancals de la volta, per sota de l’arrancada de la volta, també 
estaven construïts amb carreus de marès, que recorrien tot l’intradós del passadís, i on es 
recolzava la volta. 

Porta principal d'accés de la torre 
d'Alcaufar, situada a la planta intermèdia. 
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Altres obertures 
En planta intermèdia, hi havia una finestra orientada a sud al final d’un passadís cobert per 
una volta de canó que travessava el gruix del mur. Segurament tot construït amb peces de 
marès, igual que el passadís d’accés a la torre.  
 
Escales interiors 
 
De planta baixa planta intermèdia 
Escala corba que segueix la corba que fa el mur en el xamfrà circular. 
 
De planta intermèdia a planta coberta 
Mitjançant una escala de mà que s'ubicaria en la xemeneia del passadís d'accés a la torre, i 
que arribaria a l'interior del matacà. 
 

Altres elements 
 
Llar de foc o cuina 
En la planta intermèdia, hi havia una llar de foc empotrada en el mur amb una xemeneia que 
anava directa a l'exterior, sortint dins el gruix del parapet de defensa de coberta, en aquest 
cas, en el racó del mur que es feia servir per escalfar les bales dels projectils.  
 
Forn per escalfar les bales de canó  
Segons els plànols obtinguts, seria un espai obert en el gruix del propi parapet defensiu. 
 

 
Forn per escalfar bales de canó de la torre d’Alcaufar. 
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7. Estat actual 
 
La torre de Son Bou està totalment derruïda, des de que al 1808, la torre fou volada per la 
tripulació d’una nau anglesa, la fragata Imperieuse.  
 
No hi ha cap inconvenient per poder visitar les restes de la torre de Son Bou, ja que 
aquestes estan situades dins l'espai públic limitat per la llei de costes, i tampoc s'ha de 
creuar per cap zona privada per accedir-hi, tant des de Son Bou com des de Sant Tomàs. 
 
Sobre la documentació fotogràfica que s'exposarà a continuació, no se sap del cert si part 
d'ella pertany encara a la mateixa torre de defensa costanera de Son Bou, o formen part 
d'una trinxera que s'utilitzà durant la Guerra Civil Espanyola, que es construí amb les restes 
de la torre. 

                    Mur exterior que forma la trinxera anteriorment mencionada. 
 

Interior de l'espai que resta en peu.                                     Porta d'accés a l'espai únic interior. 
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          Obertura encarada a sud, en direcció al mar. 
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8. Materials 
 
Evidentment es desconeix amb precisió quins materials es devien aplicar per fer la torre de 
Son Bou, però sabent com es construïren les torres d'Alcaufar i de Punta Prima, i en la zona 
on es troba la torre, podríem pràcticament assegurar que la torre estava construïda gairebé 
en la seva totalitat amb marès i morter de calç com a lligam.  
 
Els voltants d'on s'ubicava la torre de Son Bou esta composat  per un terreny format 
principalment per marès, una roca formada per restes d'organismes marins de petites 
dimensions i grans de quars o fragments d'altres roques. La matriu sol ser llimosa i el ciment 
de tipus carbonàtic. Es formà a Menorca durant el Miocè, fa entre 25 i 5 milions d'anys, dins 
del Terciari o Era Cenozoica. 
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9. Breu ressenya històrica 
 
D'aquesta torre, construïda entre 1804 i 1805 (RO de 17 de Gener de 1804) pels enginyers 
espanyols i de la qual s'ha localitzat en els arxius militars de l'illa el disseny original, no s'ha 
conservat gairebé res, ja que al 1808, després de tres anys de la seva construcció, i quan 
encara no tenia guarnició ni artilleria, va ser volada per la tripulació d'una nau còrsica 
anglesa, la fragata Imperieuse, comandada per Lord Cochrane. S'ha conservat el diari del 
capità de la fragata, on explica la destrucció de la fortificació el 4 d'Abril de 1808, i un atac 
del mateix vaixell a la caserna construïda pels anglesos anteriorment, i guarnida aleshores 
per tropes espanyoles,  i situada entre Macarella i Cala Galdana. 
 
L'inventari de 1815 fa esment que la torre de Son Bou se construyó en el año de 1805 de 
Real Orde, era circular y su objeto para oponerse a un desembarco que podria haver 
intentado cualquier buque por aquellas playas; y en el año 1807 la voló una fragata de S.M. 
Británica, estaba sin artillar. (Arxiu del Museu Històric Militar de Menorca). 
  



Estudi històric-constructiu de les torres de defensa costanera de l’illa de Menorca 

 

85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TORRES DE DEFENSA COSTANERA TIPUS III 
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                 TORRE DE FELIPET 
 
 
 
 
 
 

 

 Fitxa d’Inventariat nº 5 
 

TALLER DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC      
EPSEB  
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1. Identificació de la torre 
 

Altres noms Torre de Felipet, Torre del Llatzaret. 
 

Lloc Illa del Llatzaret, port de Maó. 
 

Municipi Maó, Menorca. Illes Balears. 
 

Tipologia Torre de defensa costanera tipus III. 
Torre anglesa de grans dimensions. 

Època 
construcció 

Al 1799. 
 

Nacionalitat Anglesa. 
 

Disseny  Per l’enginyer militar Charles William Pasley. 
 

Direcció d'obra Capità d’enginyers Robert D’Arcy. 
 

Propietat Patrimoni de l’Estat, al Ministeri de Defensa. Regiment d’artilleria 92, 
Es Castell. 

Actuacions 
anteriors - 

Ús actual Sense ús.  
 

 

 
2. Situació i emplaçament 
 
Aquesta torre esta situada a la costa Est de l'illa, amb unes coordenades geogràfiques de 
39º 52' 20,60" N 4º 18' 23,21" E, a la punta de ses Lloses o de Felipet, a l'extrem més 
oriental de l‘illa del Llatzaret. Aquesta petita illa es troba a l’interior del port de Maó, i és la 
que està situada més a prop de la bocana, de les tres illes que hi ha dins d’aquest port. 
Aquesta torre està dins del terme municipal de Maó. 
 

 
           Plànol general de l'illa de Menorca. 
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La torre de Felipet, té a la banda nord, el penyal de la Mola, i on es pot observar la Fortalesa 
de la Mola. També, ubicada al extrem més a ponent del penyal, la torre de Cala Teulera. A 
la banda sud, la a torre queda en front del Castell de Sant Felip, actualment una base militar, 
i més al sud, la torre d’en Penjat. Tot aquest conjunt de fortificacions tenien la funció de 
protegir l’entrada del port de Maó. 
 

                                                        
                   Plànol emplaçament de la Torre de Felipet. 

 
Situada a la punta de ses Lloses o de Felipet, i amb una cota sobre el mar d’uns 2 metres, 
aquesta torre, juntament amb les abans mencionades, protegia l’entrada del port de Maó de 
les flotes enemigues. Sense cap mena de dubte, un dels punt més importants de defensar 
de l’illa de Menorca. 
 

                                                     
Plànol de punts de defensa de la torre de Felipet. 
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3. Dimensionat de la torre 
 

Forma exterior Torre de forma troncocònica. 

Forma interior Totes les plantes de la torre son de forma circular. 

Dimensions (m)  

Altura 9,60 

Altura fins parapet - 

Diàmetre exterior base 14,45  

Diàmetre interior base 8,40 

Diàmetre exterior coberta 13,40 

Diàmetre interior coberta 9,40 

Gruix mig del mur base 2,95 

  

Espais  

Planta baixa 3 espais (Polvorí, magatzem de queviures i altres) 

Altura planta - 

Diàmetre planta 8,40 

Planta intermèdia - 

Altura planta - 

Diàmetre planta - 

Planta coberta 1 espai (Plataforma artillera) 
Diàmetre plataforma 

artillera 9,40 

Espais interiors matacà - 

Altura parapet - 

Altura parapet en el matacà - 

  

Cisterna - 
* Les dimensions exposades es presenten en metres (m) 
* Les dimensions exposades poden variar en certs punts degut a la irregularitat de la construcció. 
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4. Descripció arquitectònica 
 
Torre de forma troncocònica formada antigament per dues plantes interiors, ja que el sostre 
de la planta intermèdia està totalment esfondrada, i una planta coberta, on es situava 
l'artilleria de defensa. La planta interior és amb la base de forma circular, i la qual està 
centrada respecte l’eix de la base de la torre. D’aquesta manera, la torre manté un gruix 
constant de mur en tot el seu perímetre. La planta coberta, també té la plataforma artillera de 
forma circular i centrada en l’eix de la torre, tot i que en la banda on hi ha el matacà, el 
parapet defensiu és més gruixut.  
 
La planta inferior esta dividida actualment en dos espais. Mitjançant un mur de carreus de 
marès d’aproximadament 60 cms de gruix, i orientat de nord a sud, es divideix la planta en 
dos espais pràcticament simètrics. Aquest mur té dues grans obertures cobertes per un arc 
de mig punt. En tota aquesta planta, no hi ha cap obertura amb l’exterior, ni per ventilar ni 
per il·luminar l’interior d’aquesta planta. Arrancant de l’orientació sud i pujant seguint el mur 
cap a sud-est, una escala corba servia per accedir a la planta intermèdia, avui en dia 
inexistent. 
 
A nivell de la teòrica planta intermèdia, hi ha una obertura en el mur que condueix a una 
escala de caragol per accedir a la planta coberta. En aquest mateix nivell, hi ha una obertura 
encarada a sud-est, just cap a la bocana del port de Maó. Just en la direcció oposada, 
encarada a nord-oest, sota del matacà exterior, hi havia la porta d’accés a la torre, i que es 
troba tapiada. 
 
La planta coberta està totalment rodejada per un parapet defensiu que està compost de 
dues alçades diferents. Una alçada inferior, que s’obre 180º amb l’eix orientat a nord-oest, i 
una de major alçada en la direcció contraria. Justament, el matacà defensiu de la porta 
d’accés, es troba situat en la part més baixa del parapet defensiu, en direcció nord-oest, 
creant un desnivell en l’alineació del parapet. L’arribada de l’escala de caragol a la planta 
coberta, es fa a l’interior del matacà, per tal de protegir l’accés de la guarnició a la 
plataforma artillera. En el parapet de major alçada, hi ha unes obertures empotrades en el 
mur, de no molta profunditat, i de les que es desconeix el seu ús. 
 
Exteriorment, la torre de Felipet té tot el parament exterior acabat amb carreus de marès 
col·locats a trencajunt. El mur segueix una lleugera pendent fins a sota del parapet de 
defensa, el qual ascendeix en vertical. El parapet defensiu està remarcat tant superior com 
inferiorment per una faixa. Orientat a nord-oest, com s’ha mencionat anteriorment, el matacà 
de defensa de la porta d’accés a la torre, el qual s’aixeca damunt de set cartel·les. 
Actualment, l’accés es fa a través d’una obertura en planta baixa. 
 
A part de la torre, robem altres construccions al voltant d’aquesta. A  la punta més oriental 
de l’illa, hi ha unes bateries a nivell de terra per a col·locar-hi varis canons, els quals 
quedarien encarats directament a l’entrada del port. Just davant de la porta d’accés actual, 
hi ha dos magatzems, antigament servien per guardar el material de defensa submarina, 
coberts per voltes de canó, i que foren construïts a finals del segle XIX. 
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                                     Torre de Felipet,amb els magatzems enfront de la porta d’accés actual. 

 
 

 
                                                Vista de la torre des del mar, amb les bateries de defensa exteriors. 
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5. Informació gràfica bàsica 
 

 
Plànols de la torre de Felipet dibuixats per F. Fornals, i reproduïts a Torres de defensa costera y 
atalayas de Menorca, del 1979. 
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6. Elements constructius 
 
Fonamentació 
Es desconeix si la torre descansa directament damunt del terreny, el qual no presenta 
pràcticament cap desnivell, o els murs estan lleugerament excavats en el terreny. 
 
 
Estructura / Tancament vertical 
L’estructura d’aquesta torre està formada per carreus de pedra de marès i morter de calç 
amb un gruix mig de 2,95 metres en la base. El mur arranca directament des del terreny 
amb una lleugera pendent, fins arribar a sota de la faixa inferior del parapet defensiu de 
coberta. Interiorment, els murs també estan acabats amb carreus de marès, mentre que la 
part central de les dues cares del mur, segurament està reomplert amb pedra irregular i 
morter de calç.  
 

 
           Parament exterior de la torre de Felipet acabat amb carreus de marès. 
 

Estructura horitzontal 
Torre de forma troncocònica de 3 plantes.  
 
Sostre Planta Baixa 
Actualment el sostre d’aquesta planta totalment esfondrat, pel que es desconeix exactament 
el sistema constructiu amb el que devia estar executat. Per la disposició del mur que es pot 
observar en l’interior de la torre, una de les opcions més viables seria la d’un sostre format 
per un entremat de bigues de fusta, amb una solera de peces de marès. Les bigues devien 
anar empotrades en els murs laterals i recolzades en la paret central que divideix la planta 
baixa. Però, degut a que no s’ha observat cap detall de possibles encastaments en el mur, ni 
tampoc se sap del cert si aquest mur és original de la torre, no es pot confirmar aquest 
sistema constructiu per aquest sostre. 
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                    Mur central ones recolzava el sostre de planta baixa. 

 
Sostre Planta Intermèdia 
Format per una volta esfèrica rebaixada a base de carreus de marès lligats amb morter de 
calç. En l’arrancada de la volta, a la part inferior, els carreus medeixen aproximadament 57 x 
28 cm, el que fa suposar unes peces de 28 cm de gruix, i a mesura que ascendeix la volta, 
els carreus van disminuint el llarg de la peça. Interiorment, el carcanyol de la volta està 
reomplert amb pedra irregular i morter de calç.  
 

                  
                 Volta esfèrica rebaixada de carrues de marès. 
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Coberta 
Formada per dos espais, la plataforma artillera i la galeria del matacà.  
 
Parapet de defensa 
El parapet defensiu està construït, tant interior com exteriorment, per una cara de carreus de 
pedra de marès, i reomplert amb pedra irregular, també de marès. Aquest element defensiu 
està format per dues alçades diferents. Des de l’exterior, el parapet de major alçada esta 
remarcat per dalt i per baix per dues faixes de pedra de marès. La faixa inferior d’aquest tros 
de parapet, té continuïtat en el parapet de menor alçada, però en aquest cas, forma la faixa 
de coronació. 
 

 
                    Parapet defensiu de dues alçades.  

 
Matacà 
Interiorment es desconeix exactament com està format aquest element defensiu, ja que no 
s’ha pogut accedir a la planta coberta d’aquesta torre. Però segons el plànol adjuntat en la 
documentació gràfica bàsica, aquest estaria format per un sol espai obert, segurament amb 
algun element de coberta de la galeria, però sense cap divisió amb la plataforma artillera.  
 
Exteriorment, el matacà es recolza damunt de 7 cartel·les, formada cada una d’elles per 
quatre carreus de marès empotrats al mur i que van agafant volada progressivament. Per 
damunt, la faixa que corona el parapet defensiu de menor alçada, marca el nivell des d’on es 
disparava, alçat del nivell de paviment de la plataforma artillera. I per damunt d’aquesta 
faixa, hi havia la galeria de protecció del matacà, actualment mig esfondrada. Tots aquests 
elements estan construïts amb carreus i peces de marès.   
 

 
                    Matacà de la torre de Felipet. 
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Paviments 
 
Paviment planta baixa 
Actualment aquesta planta està pavimentada amb una solera de formigó. Però segons el 
Tractat de C.W.Pasley, A Course of Elementery Fortification, interiorment les plantes 
s'acabaven pavimentant amb rajoles. 
 
 
Paviment planta intermèdia 
Degut a que ja no existeix aquesta planta, no es pot precisar el paviment que hi havia. Però 
segons el Tractat de C.W.Pasley, A Course of Elementery Fortification, interiorment les 
plantes s'acabaven pavimentant amb rajoles. 
 
Paviment coberta 
Degut a que no s’ha pogut accedir a la planta coberta, es desconeix exactament com està 
pavimentada la plataforma artillera, però segurament, aquesta es troba pavimentada a base 
de carreus de marès de grans dimensions i gruix, per tal de poder suportar una artilleria 
pesada. 
 
Acabats exteriors 
La cara exterior del mur esta totalment acabada  base de carreus de marès col·locats de 
llarg i de través a trencajunt. D’aquesta manera la peça col·locada a través lliga la cara 
exterior amb el reomplert del mur, reforçant la consistència de tot el mur. 
 

                              
Acabat exterior de carreus de marès. 

 
Acabats interiors 
Antigament, els murs interiors devien anar acabats amb un arrebossat de morter de calç. 
Actualment no té cap tipus d'acabat i es pot observar que tota la cara interior del mur està 
aixecada amb carreus de marès. 
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                                         Planta baixa sense cap revestiment.         
 

Accés principal 
Actualment s’accedeix a la torre per una obertura en la planta baixa, però antigament s’hi 
accedia a través d’un passadís ubicat en la planta intermèdia, el qual anava cobert amb una 
volta plana adovellada, feta de peces de marès. 
  
 

 
Porta principal d'accés a la torre situada a la 
planta intermèdia, actualment mig tapiada. 

 
Altres obertures 
Exteriorment s’observen varies obertures. Una de major dimensions orientada a sud-est, cap 
a la bocana del port, i una en planta baixa, de menor dimensions, encarada a sud. Però les 
dues obertures estan tapiades des de l’interior de la torre. La obertura ubicada en planta 
intermèdia està coberta per una volta plana adovellada, mentre que la de la planta bixa ho 
està per una volta plana amb el dintell d’una sola peça. Tot amb pedra de marès. 
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Obertura en planta intermèdia.                                                               Obertura en planta baixa.             
 
Escales interiors 
 
De planta baixa planta intermèdia 
Escala corba, la qual segueix el perímetre circular de l’interior del mur. L’escala està 
construïda amb peces de marès que van empotrades en el mur formant cada peça un gaó 
de l’escala.  
 

 
Escala corba que va seguint el mur. 

 
De planta intermèdia a planta coberta 
Escala de caragol a la qual s’hi accedeix des de la planta intermèdia. L’escala es troba 
empotrada dins el propi gruix del mur. 
 
Altres elements 
 
Magatzems exteriors 
Dos magatzems adossats coberts cada un per una volta de canó, els quals es troben just 
davant de l’entrada actual a la torre. 
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                    Magatzems just davant de l’accés a la torre. 

 
Bateria de canons. 
Parapet amb merlets per on surten els canons per defensar l’entrada del port. Tot costruit 
amb carreus de pedra de marès. 
 

 
Vista de l’artilleria que disposaven aquestes bateries.  

 

 
                                                      Vista de les bateries des del mar. 
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7. Estat actual 
 
Estructuralment, la torre es troba en bon estat, ja que no presenta esfondraments en els 
murs. Si que presenta exteriorment molts carreus de marès bastant erosionats, però aquests 
no han arribat a perdre suficient volum, i per tant resistència, com per acabar-se desprenent, 
i posteriorment esfondrar-se una part del mur. 
 
El matacà si que presenta un esfondrament d’una de les parts de la galeria, però no 
s’observa que pugui acabar caient tot l’element en breu. 
 
Interiorment, com ja s’ha comentat, ja no existeix el sostre de la planta baixa, degut a que 
aquest es devia esfondrar. A part d’això, en l’interior no s’observa tanta erosió del material 
com a l’exterior. 
 

          
Deteriorament per erosió dels carreus de marès del mur. 

 

 
Esfondrament parcial de la galeria del matacà. 
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8. Materials 
 
La torre de Felipet esta pràcticament construïda en la seva totalitat amb marès i morter de 
calç, ja que la zona de Menorca on es troba aquesta torre està formada per aquest tipus de 
roca. Per lo que normalment als voltant de la construcció es feia una pedrera de marès per 
anar extraient el material. Aquesta forma d'obtenir el material era molt freqüent a Menorca, 
on s'excavava el soterrani dels habitatges en el propi terreny, i s'extreia el marès en carreus, 
que posteriorment servien per a l'aixecament de la casa. Però en aquest cas, al situar-se la 
torre en una illa, es devia extreure el material o de la mateixa ubicació o s’extreia de 
pedreres lo més proper possibles, i es transportava part d’aquest amb petites embarcacions. 
 
Exteriorment el mur esta format per carreus treballats de pedra de marès. Una altra part 
fonamental de la torre, concretament tot el reomplert dels murs, que arriben a tenir un gruix 
mig de 3 metres, també esta format amb el mateix material, lligat amb morter de calç. La 
localització d'una pedrera a prop de la torre servia per abaratir el cost de la torre, així com la 
rapidesa de construcció d'aquesta, evitant llargs recorreguts pel transport fins a 
l'emplaçament definitiu de la torre.  
 
Els voltants de la torre de Felipet, com em comentat anteriorment, esta composat  per un 
terreny format principalment per marès, una roca formada per restes d'organismes marins de 
petites dimensions i grans de quars o fragments d'altres roques. La matriu sol ser llimosa i el 
ciment de tipus carbonàtic. Es formà a Menorca durant el Miocè, fa entre 25 i 5 milions 
d'anys, dins del Terciari o Era Cenozoica. 
 
Tot seguit, en aquest apartat s'exposen unes mostres obtingudes durant la visita a la torre 
dels materials que la composen. 
 

 
Mostra de marès. 
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9. Breu ressenya històrica 
 
La torre de Felipet és una de les quatre torres de grans dimensions que el tinent angles C. 
W. Pasley anomena en el seu tractat. 
 
No s’ha pogut localitzar el disseny original d’aquesta torre, ni posteriors modificacions 
realitzades al llarg del segle XIX. Per això, resulta difícil determinar exactament si la torre fou 
construïda tal i com ha arribat als nostres dies. 
 
En el diary de Mahó del capità Roca i Vinent (Arxiu Municipal de Maó) es diu que va ser 
construïda el 1799, però no es determinen més dades (Inventario del Patrimonio 
Arquitectónico de Interés Histórico Artístico. Madrid, 1979. Ficha n. PM-10-14). 
 
En l’informe del capità d’enginyers Robert D’Arcy al general Fox, datat a Maó el 19 de Juliol 
de 1800, es diu que s’ha consruït una torre a la península de Felipet, amb dos canons 
flanquejants per tal de protegir l’accés a la Mola pel seu istme, i batre l’enemic si es vol 
atacar el flanc del Fort George (Castell de Sant Felip).  
 
En un altre escrit dirigit per D’Arcy a Fox datat el 2 de Març del 1801, a Maó, es recomana 
fortificar encara més la punta de Felipet, complementant així la protecció que ja dóna la torre 
construïda anteriorment. 
 
Aquesta fortificació figura a l’inventari de 1803, torre de Felipet, i també en la de 1815, on es 
diu que es circular, esta situada à la espalda de su bateria à corta distancia de ells; siendo 
su objeto para oponerse a la entrada del puerto, como también ala de Cala Teulera y 
fondeadero y muelle de las Patentes Apestada y Sucia de este real Lazareto, se halla 
artillada y en buen estado.  
 
No figura relacionada, en canvi, en les llistes datades el 1867 i 1877 (Arxiu del Museu 
Històric Militar de Menorca) perquè aquesta fortificació no va ser entregada pel Ram de 
Guerra a Hisenda. Això es degut a que per la seva ubicació, la torre de Felipet encara tenia 
interès militar o estava massa a prop d’objectius militars importants, com la Fortalesa de la 
Mola. 
 
Actualment pertany a Ministeri de Defensa, sent Patrimoni de l’Estat, i està sense cap ús. 
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    TORRE D'EN PENJAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Fitxa d’Inventariat nº 6 
 

TALLER DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC      
EPSEB  
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1. Identificació de la torre 
 

Altres noms Torre d'en Penjat, Torre d'Stuart. 
 

Lloc Binissaida de sa torre. 
 

Municipi Es Castell, Menorca. Illes Balears. 
 

Tipologia Torre de defensa costanera tipus III. 
Torre anglesa de dimensions grans. 

Època Entre el 1798 i el 1799. Durant la 3ª ocupació britànica. 
 

Nacionalitat Anglesa 
 

Disseny  Enginyer Charles William Pasley.  
 

Direcció d'obra Capità d’enginyers Robert D’Arcy. 
 

Propietat Patrimoni de l'Estat. Ministeri de Defensa, Regiment d'Artilleria, 92. Es 
Castell. 

Actuacions 
anteriors 

Reformada al 1989. Es realitzà una actuació molt bàsica, on no es va 
restaurar el matacà. 

Ús actual Sense ús. La torre esta permanentment oberta. 
 

 

 
2. Situació i emplaçament 
 
Aquesta torre esta situada a la costa Est de l'illa, amb unes coordenades geogràfiques de 
39º 51' 33,94" N 4º 18' 13,86" E, dalt d'un turó anomenat del Penjat, d'aquí el nom definitiu 
d'aquesta torre, anomenada anteriorment torre d'Stuart, en referència al primer governador 
d'aquest període d'ocupació britànica.  
 

          Plànol general de l'illa de Menorca. 
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La torre està situada al sud de la Cala de Sant Esteve, des d'on s'hi arriba a través d'una 
desviació que es troba en el Camí de Cavalls, seguint sent camí sense asfaltar. Des de la 
Cala de Sant Esteve, seguint la carretera Me-2, s'arriba a Es Castell, nucli urbà que també té 
sortida dins el mateix Port de Maó. Quatre quilòmetres en direcció Nord-oest hi ha la capital 
de l'illa, Maó. 

                   Plànol emplaçament de la Torre d'en Penjat. 

 
Situada dalt del turó del Penjat o també dit turó del Turc, a una altitud de 35 metres per 
damunt del mar, aquesta torre principalment es va construir per evitar els atacs al Castell de 
Sant Felip des de la rereguarda, situat a l'altra banda de la Cala de Sant Esteve, al nord de 
la torre. També protegia l'entrada al Port de Maó. 
 

                   Plànol de punts de defensa de la Torre d'en Penjat. 
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3. Dimensionat de la torre 
 

Forma exterior Torre de forma troncocònica. 

Forma interior Totes les plantes de la torre son de forma circular. 

Dimensions (m)  

Altura 8,80 

Altura fins parapet 0,60 

Diàmetre exterior base 15,60  

Diàmetre interior base 8,60 

Diàmetre exterior coberta 13,70 

Diàmetre interior coberta 10,00 

Gruix mig del mur base 3,40 

  

Espais  

Planta baixa 3 espais (Polvorí, magatzem de queviures i altres) 

Altura planta 2,80 

Diàmetre planta 8,60 

Planta intermèdia 1 espai (Dormitori i menjador) 

Altura planta 3,20 

Diàmetre planta 7,80 

Planta coberta 1 espai (Plataforma artillera) 
Diàmetre plataforma 

artillera 10,00 

Espais interiors matacà - 

Altura parapet 0,60 

Altura parapet en el matacà - 

  

Cisterna Soterrada (No es poden determinar les mides) 
* Les dimensions exposades es presenten en metres (m). 
* Les dimensions exposades poden variar en certs punts degut a la irregularitat de la construcció. 
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4. Descripció arquitectònica 
 
Torre d'en Penjat és de troncocònica de base circular, formada per dues plantes interiors 
amb la base de forma circular i una planta coberta o plataforma artillera també de forma 
circular. L’eix de totes les plantes coincideix amb el propi eix de la torre, el que fa que hi hagi 
el mateix gruix de mur en tot el perímetre de la torre. 
 
La planta baixa es divideix actualment en dues estances, gràcies a un mur central amb una 
obertura coberta per un arc de mig punt, que deixa dos espais pràcticament simètrics. 
Aquest mur serveix com a mur de càrrega on es recolza el entranat de bigues de fusta que 
actualment cobreix aquesta planta. Segurament aquesta no era la distribució original de la 
torre, ja que habitualment estaven dividides en tres espais. Aquesta planta té tres espitlleres, 
dues encarades a nord-est, i que estan dins una de les estances, i l'altra obertura en direcció 
nord-oest, dins de l’estança restant. 
 
Mitjançant una escala corba que va resseguint la forma circular del mur, s'ascendeix a la 
planta intermèdia, arribant just davant d'on arranca l'escala de caragol que, empotrada dins 
el gruix del mur, arriba fins a la planta coberta.  
 
La planta intermèdia estava antigament dividida en dos espais mitjançant una paret que 
arrancava tot just al costat de la porta d'accés a la torre. En el sostre d’aquesta planta, que 
esta coberta per una volta esfèrica rebaixada, encara es poden veure marques de dita 
partició. Un dels espais era d'una superfície major, a la banda sud de la torre, a la qual arriba 
l'accés principal de la torre, a través d'un passadís que travessava el mur. Aquest espai 
consta d’una finestra encarada a sud-oest i una espitllera a sud. L'altra sala, de menor 
superfície, també hi havia una finestra a nord-est i una espitllera a nord-oest. Aquestes 
estances servien per l’allotjament de l’oficial i de la tropa. Actualment aquesta planta 
intermèdia esta composada per un sol espai. 
 
Per l'escala de caragol anteriorment mencionada, s'accedeix a la planta coberta, on 
antigament hi havia la galeria del matacà, i teòricament formant un espai separat de la 
plataforma artillera. Dins aquesta galeria s'hi pujava el material necessari a través d'una 
xemeneia que arranca a la meitat del passadís d'entrada a la torre. Avui en dia, el matacà 
esta totalment esfondrat i no es pot apreciar com estava construït aquest element. La 
plataforma artillera és de forma circular i esta rodejada per un parapet defensiu d'una alçada 
constant. L’interior de la planta coberta està composada per un pivot central, just en l’eix de 
la planta, on es devia fixar l’eix del canó giratori que posseïa aquesta torre. A partir d’aquest 
punt, un paviment lleugerament inclinat cap a l’exterior i una rasa perimetral, conduïen 
l’aigua pluvial cap els esaigües de la coberta. A través d’unes canonades a base de peces 
ceràmiques, s’evacuava l’aigua de coberta i es conduïa a la cisterna que hi havia excavada 
sota la torre. 
 
Exteriorment, la torre té un sòcol que sobresurt del mur en tot el perímetre de la torre. A 
partir del sòcol el mur ascendeix amb una pendent regular fins al parapet circular, el qual 
sobresurt del mur en tota la seva altura. El mur està construït a base de pedra irregular de  
marès, paredat, i morter de calç. Reforçat amb varies cadenes verticals de carreus de marès 
col·locats de llarg i de través. El matacà, el qual té la galeria de protecció esfondrada, es 
recolzava damunt de 5 cartel·les de marès, les quals encara es poden observar damunt de 
l’accés principal a la torre. 
 
Aquesta és de les poques torres que conserva l’accés a la torre original. Per tal de mantenir-
la lo més real possible, es construí una escala metàl·lica que simul·la la forma en que 
s’accedia a l’interior de la torre antigament. 
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La torre d'en Penjat esta rodejada per un fossat que cobreix 270º, des del sud fins a l'est, i 
limitat per dos murs de paret seca en aquestes mateixes direccions. El mur que va en 
direcció sud acaba quan arriba a un precipici, i l'altre, en direcció est, arriba fins al Fort de 
Marlborough. 
 

 
                                                 Torre troncocònica d'en Penjat, amb el mur que surt en direcció sud. 
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5. Informació gràfica bàsica 
 

                    Plànol reproduït per F. Fornals a Torres de defensa y atalayas de Menorca, de 1979. 
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6. Elements constructius 
 
Fonamentació 
Base circular de pedra irregular i morter per anivellar la base de la planta baixa. Aquesta 
base està recolzada directament damunt del terreny, el qual presenta un desnivell de est a 
oest d'aproximadament 60 cm. Respecte lalineació del mur, la base sobresurt entre 5 i 10 
cms de l’alineació del mur, en forma de sòcol. Les cadenes verticals de pedra de marès, les 
qusl es comentaran a continuació, en l’estructura vertical de la torre, també arranquen des 
d’aquest base, permetent un millor lligat entre la cimentació i l’estructura. 
 
Estructura / Tancament vertical 
L’estrucura vertical de la torre d’en Penjat es basa en uns murs de pedra irregular i morter 
de calç amb un gruix mig de 3,40 metres en la base, reforçats per cadenes verticals de 
carreus de marès d’aproximadament 70 x 30 x 30 cm col·locats de llarg i de través, el qual 
entra els 40 cm restants per lligar el mur exterior amb el reomplert interior. Tot el maerial 
emprat per a la construcció dels murs és a base de pedra de marès. 
 

 
                                                                Mur de paredat reforçat amb cadenes verticals. 

 
Estructura horitzontal 
Torre de forma troncocònica 3 plantes. Tant les plantes interiors com la planta coberta son 
de forma circular. 
 
Sostre Planta Baixa 
Sostre format per un entramat de bigues de fusta empotrades en els murs i recolzades, en la 
part central, damunt el mur de càrrega que divideix la planta baixa en dos. Les bigues estan 
col·locades de sud-est a nord-oest. Damunt, una solera de peces de marès acabada 
actualment amb una solera de formigó reglejat com a pavimnt final. Es desconeix si 
originalment el sostre estava acabat amb un entarimat també de fusta, o mitjançant una 
solera de peces de marès encadellades i rejuntades amb morter de calç. 
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            Sostre format per un entramat de bigues de fusta. 

 
Sostre Planta Intermèdia 
Aquesta planta està coberta per una volta esfèrica rebaixada a base de carreus de marès a 
trencajunt, i lligat amb morter de calç. Els carreus comencen en la base de la planta amb 
una longitud de peça d’aproximadament 65 cms, els quals es van reduïnt a mesura que 
ascendeixen les filades, fins arribar a la clau de la volta. Interiorment, el carcanyol de la volta 
està reomplert amb pedra de marès irregular i morter de calç.  
 

 
           Volta esfèrica rebaixada. 

 
Coberta 
Formada per dos espais, la plataforma artillera, rodejada pel parapet defensiu, i la galeria del 
matacà. 
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Parapet de defensa 
Exteriorment el parapet defensiu de la torre d’en Penjat sobresurt en tota la seva alçada de 
l’anivellació del mur estructural Aquest parapet està format per tres fillades de carreus de 
marès col·locats de llarg i de travès. La cara interior del parapet de defensa està acabat tant 
amb pedra irregular com amb carreus, tot de marès, i lligat també amb morter de calç. El 
gruix del parapet, està acabat amb pedra irregular.  
 

 
Parapet defensiu de carreus de marès. 

 

 
                                                                                                            Coronació del parapet de defensa. 

 
 
Matacà 
Actualment només queden 4 de les 5 cartel·les que suportaven la galeria d’aquest element 
defensiu. Cada cartel·la està formada per 4 peces de marès encastades en el mur, i que van 
agafant volada progressivament. Des de l’interior de la torre, en la planta coberta, s’observa 
l’espai que estava destinat a la galeria del matacà, el qual incloïa l’arribada de l’escala de 
caragol que ascendeix de la planta inferior. També dins d’aquest espai hi accedix la 
xemeneia que arriba des del passadís d’entrada a la torre.  
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Quatre de les cartel·les que resten del matacà original. 

 

 
                           Ubicació del matacà, amb l’arribada de l’escala de caragol de la planta inferior. 

 
Paviments 
 
Paviment planta baixa 
Actualment el paviment d’aquesta planta està acabat amb una solera de formigó reglejat. 
Però segons el tractat de l’enginyer C. W. Pasley, A Course of Elementery Fortification, el 
paviment daquesta planta anava acabat amb un enrajolat de peces ceràmiques. 
 
Paviment planta intermèdia 
Actualment el paviment d’aquesta planta està acabat amb una solera de formigó reglejat. 
Però segons el tractat de l’enginyer C. W. Pasley, A Course of Elementery Fortification, el 
paviment daquesta planta anava acabat amb un enrajolat de peces ceràmiques. 
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Paviment planta coberta 
El paviment d’aquesta planta està composat per dos espais amb diferents acabats. Centrat 
en l’eix d’aquesta planta, la plataforma artillera està composada per pedra treballada però de 
mides irregulars que va amb pendent cap a l’exterior de la torre. Aquesta plataforma està 
acabada amb un arrebossat de morter de Portland. Segurament, l’acabat original d’aquesta 
plataforma era a base de morter de calç. La rasa perimetral, que queda entre la plataforma i 
el parapet defensiu, està composada per peces de marès, les quals queden vistes. 
 

 
                   Rasa perimetral. 

 
Acabats exteriors 
El mur exterior actualment està sense revestir amb cap tipus de material, però antigament 
aquesta torre estava completament acabada amb morter de calç. En el parament encara es 
pot observar algunes restes de l’arrebossat, però es desconeix si aquest és encara original o 
d’alguna reforma posterior. 
 

 
                              Restes d’arrebossat de morer de calç. 

 



Estudi històric-constructiu de les torres de defensa costanera de l’illa de Menorca 

 

117 

Acabats interiors 
Les plantes interiors de la torre d’en Penjat anaven acabades amb un revestiment de morer 
de calç. Actualment, encara es troben restes de revestiment tant en els murs com en els 
sostres, peò al igual que en els murs exteriors, es desconeix si aquestes restes són del 
material aplicat en alguna reforma anterior o original. 
 
Accés principal  
Encarat a est, l’accés a la torre es fa a través dun passadís cobert per una volta plana 
adovellada formada per peces de marès. Els brancals del passadís també estan reforçats 
ambcarreus de marès col·locats de llarg i de través. Des de l’última reforma, al 1989, es pot 
accedir a la torre per l’accés original a ravés d’una escala metàl·lica que s’hi instal·lar. 
 

                           
Accés principal a la torre d’en Penjat.                                         Escala metàl·lica. 

 
Altres obertures 
En la torre d’en Penjat trobem dos tamanys dobertures, les quals estan cobertes cada una 
amb un sistema diferent. Les obertures de dimensions més grans, estan cobertes 
exteriorment per un arc a nivell, i interiorment per una vota de canó rebaixada, tot a base de 
peces de marès. Les obertures de menor dimensions estan cobertes en tota la seva llargada 
per llindes individuals formades per peces de marès.  
 

                  
Obertura coberta per un arc a nivell.                              Interiorment, coberta per una volta. 
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Obertura de menor dimensions en planta 
baixa. 

 
Escales interiors 
 
De planta baixa planta intermèdia 
Escala corba, la qual segueix el perímetre circular de l’interior del mur, i arranca des de la 
banda sud en direcció est. L’escala està construïda amb peces de marès que van 
empotrades en el mur formant cada peça un graó de l’escala. El tabic que actualment 
segueix la part interior de l’escala, no es pot precisar si és del disseny original de la torre o a 
partir que aquesta patís alguna actuació de reforma. 
 
De planta intermèdia a planta coberta 
S’accediex a la planta coberta a través d’una escala de caragol amb ànima, la qual té el gir a 
la dreta, i es troba encastada en el gruix del mur de la torre. Cada esglaó d’aquesta escala 
està feta amb una peça de marès, inclús l’ànima. 
 

  
Escala de caragol amb ànima encastada en el gruix del mur. 
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Altres elements 
 
Cisterna 
Encara que no s’ha pogut comprovar exactament l’existència d’una cisterna soterrada en la 
base de la torre d’en Penjat, la distribució dels desaigües a la planta coberta i les rases per 
on passaven les canonades ceràmiques que descendien fins a la planta baixa, demostren 
que si existeix uns cisterna sota la torre.  
 

 
Recollida d’aigües de la planta coberta. 

 

                                                                         
                                                                               Rases en els murs per on passaven les canonades. 
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Fossat 
La torre disposa d’un fossat i un terraplè executat amb pedra irregular sense lligar amb cap 
tipus de morter, anomenat paret seca. Aquest fossat cobeix la banda oest de la torre amb 
una profunditat màxima d’aproximadament  3,50 metres, i una amplada d’uns 5,00 metres. 
 

 
                                              Fossat de la torre d’en Penjat. 

 
Murs de protecció 
Dos murs de pedra irregular de marès lligada amb morter, antigament de calç, surten des de 
la torre per la protecció de soldats. Un d’aquests murs arranca des de davant de l’accés 
principal de la torre en direcció est. Aquest mur està els primers metres coronat amb peces 
de marès. L’altre mur arranca des de la banda nord de la torre en direcció al Fort de 
Marlborough, i està tot executat amb pedra irregular i morter, sense coronar.      
 

                    
Ram del mur en direcció est, sense coronat.                       Tram coonat amb peces de marès. 
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7. Estat actual 
 
Estructuralment, la torre d’en Penjat es troba avui en dia en un estat bastant bo. Tot i que 
presenta bastantes peces de marès del mur erosionades, aquestes no han perdut suficient 
volum, i per tant resistència, com per que hi puguin haver esfondrament a curt plaç. 
Interiorment, tampoc s’observen punts molt deteriorats en el mur, determinant, en conclusió, 
que estructuralment aquesta torre es troba en bon estat. Però un dels problemes que té 
aquesta torre és la brutícia i l’acumulació de residus, ja que al estar permanentment oberta, 
s’aprofita la torre per passar-hi la nit.   
 
Al 1989, s’intervingué breument en aquesta torre, ja que, tot i reforçar-se el sostre de planta 
baixa amb una solera nova de formigó, consolidant-se algunes peces de marès del mur, i 
construint-se l’escala d’accés a la torre. No s’intervingué en el matacà, el qual necessitaria 
una refoma completa. Un altre element important on caldria actuar-hi és el passadís d’accés 
a la torre, ja que el desgast de les peces de marès d’aquest element poden acabar 
esfondrent-se. 
 

                                         
                                          Elements més deteriorats de la torre d’e Penjat. 
 

        
Residus en la planta baixa.                           Els murs interiors es troben pintats de “grafitis”. 
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8. Materials 
 
La torre d’en Penjat està pràcticament construïda en la seva totalitat amb marès i morter de 
calç, ja que la zona sud de Menorca esta formada per aquest tipus de roca. Per lo que 
normalment als voltant de la construcció es feia una pedrera de marès per anar extraient el 
material. Aquesta forma d'obtenir el material era molt freqüent a Menorca, on s'excavava el 
soterrani dels habitatges en el propi terreny, i s'extreia el marès en carreus, que 
posteriorment servien per a l'aixecament de la casa. 
 
Exteriorment el mur esta format per carreus treballats i pedra irregular, tot construït amb 
marès. Una altra part fonamental de la torre, concretament tot el reomplert dels murs, que 
arriben a tenir un gruix mig de 3,40 metres, també esta format amb el mateix material, lligat 
amb morter de calç. La localització d'una pedrera aprop de la torre servia per abaratir el cost 
de la torre, així com la rapidesa de construcció d'aquesta, evitant llargs recorreguts pel 
transport fins a l'emplaçament definitiu de la torre. 
 
Els voltants de la torre d’en Penjat, com em comentat anteriorment, esta composat  per un 
terreny format principalment per marès, una roca formada per restes d'organismes marins de 
petites dimensions i grans de quars o fragments d'altres roques. La matriu sol ser llimosa i el 
ciment de tipus carbonàtic. Aquest tipus de roques es formà a Menorca durant el Miocè, fa 
entre 25 i 5 milions d'anys, dins del Terciari o Era Cenozoica. 
 

Tot seguit, en aquest apartat s'exposen unes mostres obtingudes durant la visita a la torre 
dels materials que la composen. 
 

 
Mostra de pedra de marès. 
 

 
Una altra prespectiva de la mateixa mostra. 
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9. Breu ressenya històrica 
 
Aquesta torre es construí just després de la recuperació per part dels anglesos de Menorca, 
per ordre del general Stuart, primer governador britànic d'aquesta nova etapa de domini 
anglès.  
 
La torre d'en Penjat és del model de torre anglesa de dimensions grans, del tipus III, 
dissenyada per l'enginyer militar C.W. Pasley i construïda pel capità d'enginyers Robert 
D'Arcy. 
 
Segons un informe del capità D'Arcy al general Fox, datat a Maó el 19 de Juliol de 1800, 
s'havia de reforçar la torre Stuart, que juntament amb el Fort de Marlborough, pretenia 
protegir les tropes i el material del Fort George, Sant Felip, i reduir les possibilitats ofensives 
de l'enemic. 
 
El 1803 es publicà una breu descripció de les característiques de la torre Stuart, com 
exemple de les Martello towers menorquines, dient que el canó a barbeta situat a la 
plataforma artillera pot ser emprat per batre qualsevol punt al voltant de la torre, essent molt 
difícil que l'enemic pugui entrar i prendre la torre. Es donen dades, en aquesta descripció, de 
la guarnició: un sergent, dotze homes i queviures per deu dies. (WALSH, 1803, pàg. 15-16; 
KERRIGAN, 1983, pàg. 193) 
 
Figura a l'inventari de 1815 on es diu: es circular, esta sobre una altura poco distante del 
mar, a tiro de fusil de la batería de San Carlos à la costa del Sud, siendo su objeto el mar, 
hallandose artillada y en buen estado. 
 
també esta en l'inventari  de 1867 on es diu: tiene foso en dos tercios de su perímetro y una 
cisterna debajo del piso inferior de la torre. A la relació de 1877, surt entre les torres que el 
ram de Guerra entregà al cos de carrabiners el 28 de Juny de 1867. (Arxiu Històric Militar de 
Menorca). 
 
El Novembre de 1946 es firmà l'acta d'incautació de la torre per part de l'Estat, Ministeri 
d'Hisenda, i el 31 de Març de 1947, es produí la cessió a l'Exèrcit, després de declarar-se el 
seu interès com a punt grafomètric.  
 
Actualment segueix pertanyent a l'Estat, al Ministeri de Defensa, i la torre esta abandonada i 
oberta al qualsevol visita. 
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  TORRE DE FORNELLS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Fitxa d’Inventariat nº 7 
 

TALLER DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC      
EPSEB  
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1. Identificació de la torre 
 
 

Altres noms Torre de Sa Punta, Torre de s'Enderrossall des Guix, Torre de Tirant. 
 

Lloc Santa Agnès, cap de Fornells. 
 

Municipi Es Mercadal, Menorca. Illes Balears. 
 

Tipologia Torre de defensa costanera tipus III.  
Torre anglesa de grans dimensions. 

Època Entre el 1801 i el 1802. Durant la 3ª ocupació britànica.  
 

Nacionalitat Anglesa 
 

Disseny Enginyer Charles William Pasley.  
 

Direcció d'obra Capità d’enginyers Robert D’Arcy. 
 

Règim jurídic Pertany al Consell Insular de Menorca, al Departament de Cultura, 
Patrimoni i Educació. 

Actuacions 
anteriors Reformada i convertida en museu l’any 1999. 

Ús actual Dins de la Xarxa Menorca Monumental, és un museu de la pròpia torre 
i de l'època de la seva construcció. 

 

 
2. Situació i emplaçament 
 
La torre de Fornells esta ubicada al nord de l'illa de Menorca., amb unes coordenades 
geogràfiques 40º 3' 41,00" N 4º 7' 48,93" E. Esta emplaçada al cap de Fornells, el qual 
separa la badia de Tirant, a l'oest del cap, amb la badia de Fornells, a l'est, a la qual 
s'accedeix a través d'un estret pas que per la banda est esta limitada per Sa Mola de 
Fornells. Antigament hi havia el Castell de Sant Antoni en la mateixa ubicació que avui en 
dia hi ha la torre. La torre de Fornells pertany al terme municipal de Es Mercadal. 
 

         Plànol general de l'illa de Menorca. 
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La torre es troba al nord de la població de Fornells, a uns 350 metres. A través de la Me-15 
s'accedeix a Mercadal, just al sud de Fornells i al centre de l'illa, on ja es pot circular per la 
carretera principal de l'illa, la Me-1. Antigament, per Mercadal, passava el camí d'en Kane, 
via principal de transport i circulació de l'illa i la via més ràpida per accedir d'una banda a 
l'altre d'illa abans de l'actual carretera. El camí d'en Kane fou promogut i finalment instaurat 
per el governador anglès Richard Kane, que va estar al cap de l'illa en la primera ocupació 
britànica, del 1713 al 1756. 
 

                           Plànol emplaçament de la Torre de Fornells. 

 
Des de la torre de Fornells, a una altitud de 40 metres damunt del nivell del mar, i 
aproximadament a 120 metres del mar per totes bandes, cobria l'entrada al port de Fornells 
a través del pas que hi ha entre el cap de Fornells i Sa Mola de Fornells, a la cara est del 
port. Per l'Oest vigilava la Cala de Tirant, un altre punt de possibles desembarcaments 
enemics. 

                 Plànol de punts de defensa de la Torre de Fornells. 
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3. Dimensionat de la torre 
 

Forma exterior Torre de forma troncocònica. 

Forma interior Les plantes baixa i primera són de forma octogonal, en canvi la 
planta coberta és de forma circular. 

Dimensions (m)  

Altura 11,00 

Altura fins parapet - 

Diàmetre exterior base 20,30 (Inclosa la part atalussada de la torre) 

Dimensions interior base Planta octogonal de 9,60 x 9,60. 

Diàmetre exterior coberta 15,60 

Diàmetre interior coberta 12,40 

Gruix mig del mur base 5,40 (Inclosa la part atalussada del mur) 

Gruix mig del mur base 2,60 (Sense part atalussada) 

  

Espais  

Planta baixa 3 espais (Polvorí, magatzem de queviures i altres) 

Altura planta - 

Dimensions estances - 

Planta intermèdia 3 espai (Dormitori oficial, sala neutra i menjador) 

Altura planta - 

Dimensions planta - 

Planta coberta 2 espai (Plataforma artillera i galeria matacà) 
Diàmetre plataforma 

artillera 12,40 

Espais interiors matacà - 

Altura parapet - 

Altura parapet en el matacà - 

  

Cisterna Soterrada  
* Les dimensions exposades es presenten en metres (m) 
* Les dimensions exposades poden variar en certs punts degut a la irregularitat de la construcció. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Estudi històric-constructiu de les torres de defensa costanera de l’illa de Menorca 

 

129 
 

4. Descripció arquitectònica 
 
Torre de forma troncocònica formada per dues plantes interiors i una planta coberta on es 
situa l'artilleria de defensa. Amb la particularitat que la planta baixa, per l'exterior, esta 
rodejada d'un talús independent a la torre que arranca des de just sota la porta d'accés a la 
planta intermèdia i va descendent en dues pendents diferents, una més pronunciada, en 
primer tram i després més reduïda, permetent molt més gruix al mur en la part inferior. 
 
Interiorment les plantes baixa i intermèdia, per la qual s'accedeix a la torre, son de forma 
octogonal, pràcticament com un quadrat amb les cantonades acabades en xamfrà, dibuixant 
d'aquesta manera la planta octogonal. 
 
La planta baixa esta dividida en tres espais o estances. Mitjançant un mur de càrrega que 
talla la planta de nord a sud, divideix en dos la superfície de la planta, posteriorment, un altre 
mur, sense funció portant, divideix l'estança ubicada a l'est en dos espais més. Al xamfrà 
ubicat al nord-oest, hi ha una espitllera que surt de l'estança de major superfície de la planta 
baixa. A través d'una escala situada en l'estança nord-est, que arranca enganxada al mur 
central i gira cap a l'est seguint el mur interior de la cara nord, s'accedeix a la planta 
intermèdia. 
 
La planta intermèdia també esta dividida en tres espais. Dividida la planta per un mur central 
en direcció d'est a oest, i després l'estança que queda al nord, dividida de nou en dos espais 
simètrics. Cap d’aquests murs té funció portant. Els dos espais de menor superfície, que son 
de forma quadrada però amb una cantonada retallada en xamfrà, estava un d'ells destinat a 
l'accés des de la planta inferior i l'altre al dormitori de l'oficial destacat a la torre. Totes dues 
estances tenen una finestra . L'estança restant, encarada a sud i que cobreix la meitat de la 
planta, és de forma rectangular amb dos cantonades, les encarades a sud, retallades en 
xamfrà, era els dormitoris de la tropa i la cuina de la torre. Aquesta estança també té dues 
finestres, una a cada xamfrà, orientades a sud-est i sud-oest. 
 
A la cara sud de la planta intermèdia hi havia l'accés original a la torre. I un cop dins la torre, 
al costat esquerra hi ha una columna que sobresurt de l'alineació de la paret sud. A l'interior 
hi ha una escala de caragol amb gir a la dreta per accedir a la planta coberta.  
 
La planta coberta esta composada per dos espais. Una galeria on hi ha el matacà de 
defensa de la porta d'accés a la torre, amb quatre espitlleres verticals i dues a mitja alçada, i 
la plataforma artillera. Aquesta esta composada per dues plataformes artilleres, on hi havia 
els canons al damunt, i que estan alçades del nivell de la resta de coberta. Empotrat en el 
mur, a la banda sud-est, hi ha un espai per escalfar les bales dels canons abans de ser 
llençades. A la banda nord, hi ha una obertura al terra, una xemeneia que descendeix fins a 
la cisterna, per proveir-la d'aigua. 
 
Exteriorment, com s'ha comentat anteriorment, la torre té la peculiaritat de tenir un reforç 
atalussat al voltant de la planta baixa, amb dues pendents diferents. Després el mur 
ascendeix amb un mínim pendent fins arribar a sota el parapet de defensa, el qual és d'una 
altura constant en tot el seu perímetre, però que esta format per tres faixes de mig bocell o 
arrodonides que van sobresortint progressivament, després té dos trams rectes, més 
profund el superior, i acabat amb una peça de coronació també arrodonida. 
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Torre atalussada de Fornells. 
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5. Informació gràfica bàsica 
 

         Plànols de la restauració de la torre de Fornells dibuixats per l'arquitecte Francisco Sintes Olivar. 
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6. Sistemes i elements constructius 
 
Fonamentació 
Segons la secció dels plànols aixecats per l'arquitecte Franciso Sintes Olivar, el mur interior, 
sense contar el talús, estaria empotrat en el propi terreny. Igualment,  el terreny on es situa 
la torre de Fornells no presenta cap desnivell considerable. 
 
Estructura / Tancaments verticals 
Com la majoria de les torres angleses, formada per murs de pedra i morter de calç 
reforçades per cadenes verticals a llarg i través, aproximadament cada 2 metres, que arriben 
fins a sota del parapet de defensa de la coberta. Posteriorment es va construir l'atalussat 
exterior, sense anar lligat al mur interior o estructura principal. Aquest talús esta format amb 
dues pendents diferents, la inferior més pronunciada i que arriba fins a l'alçada de la porta 
d'accés a la torre, i la resta de talús, aproximadament 1,20 metres, té una pendent 
pràcticament vertical, i s'acaba amb una coronació d'un quart de cilindre de marès. La 
majoria del talús esta acabat amb carreus de marès, tot i que també trobem espais 
reomplerts amb paredat de pedra, com les zones entre les cadenes verticals.  
 
Interiorment els murs estan acabats amb carreus de marès, tot i que també trobem certes 
parts amb paredat irregular. 
 

Mur de pedra reforçada amb cadenes verticals La primera planta esta exteriorment 
atalussada amb mescal de carreus i paredat. 

 
Estructura Horitzontal 
Torre de forma troncocònica de base circular de 3 plantes. Les plantes baixa i intermèdia 
son de forma octogonal, mentre que la planta coberta és circular. La torre té una cisterna 
soterrada en el terreny. 
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Sostre cisterna  
Excavada directament en el terreny, consta de dues voltes d’ansa-paner de carreus de 
marès recolzades en els laterals al terreny, començant la volta amb les primeres dovelles ja 
de marès a una alçada de 2 metres. En la part central hi ha un mur, amb dos obertures d'arc 
rebaixat picat directament a la roca. A partir d'aquesta estructura arranquen les dovelles de 
carreus de marès per formar les dues voltes amb les generatrius que segueixen la direcció 
de nord a sud,  com de la porta d'accés a la banda contraria. 
 

 
Cisterna soterrada coberta per dues voltes d’ansa-paner formades amb carreus de marès. 

 

         
Pilar central excavat en el terreny.                Accés a la cisterna des de la planta baixa. 
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Sostre planta baixa 
Sostre a base de dues voltes d’ansa-paner feta de carreus de marès i recolzada en els murs 
laterals i en un mur de càrrega central també fet de carreus de marès. Les generatrius 
d'aquestes voltes segueixen també la direcció de  nord a sud, com la cisterna. 
 

Sostre de volta d’ansa-paner rebaixada. Museu complementat amb 
elements de la època. 

 
Sostre planta intermèdia 
Sostre format per una volta d’ansa-paner de carreus de marès. La volta d'aquesta planta 
segueix una generatriu de est a oest, contraria a les anteriors mencionades. 
 

                Sostre cobert per una volta d’ansa-paner de marès. 
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Coberta 
 
Parapet de defensa 
Exteriorment el parapet defensiu de la torre de Fornells sobresurt de l'alineació del mur amb 
tres faixes circulars de marès que van agafant volada a mesura que va pujant el nivell, 
sobresortint cada faixa més que la inferior. La coronació, tota en la mateixa alçada, esta 
rematat amb una peça de marès rectangular amb la part superior arrodonida. Interiorment, 
executat amb pedra irregular reforçat amb cadenes verticals de carreus de marès a llarg i 
través, coronat amb carreus de marès acabats de forma rectangular i amb pendent cap a 
l'exterior. Empotrat en el mur del parapet hi ha un espai que servia per escalfar les bales, 
aquest espai esta tot acabat amb carreus de marès. 
 

        Faixes del parapet defensiu de forma circular. 
 

 

Interior del parapet de paredat i cadenes verticals. Coronat amb 
carreus de marès. 
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Matacà 
Executat per complet amb carreus de marès. Recolzat damunt cinc cartel·les modulades de 
forma circular, que permeten l'espai a quatre espitlleres verticals, i dues més a mitja alçada, 
que surten a mitja altura del parapet defensiu. El matacà esta orientat en direcció sud i 
protegit interiorment per una galeria coberta per una volta de canó en baixada de carreus de 
marès.  
Matacà recolzat damunt 5 cartel·les modulades.     Galeria del matacà coberta per una volta de canó. 

 

 
           Galeria del matacà des de la terrassa exterior. 

Paviments 

Paviment planta baixa 

Actualment, i després de la reforma del 1999, la planta baixa esta pavimentada amb rajoles 
ceràmiques de color teula. Segons el Tractat de C.W.Pasley,  A Course of Elementery 
Fortification, les torres estaven pavimentades amb rajoles, tal i com es va reformar la torre 
de Fornells. 

            Paviment format per rajoles ceràmiques. 
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Paviment planta intermèdia 

En aquesta planta ens trobem amb la mateixa situació que en la planta baixa, comentat en 
el punt anterior. 

                     Paviment format per rajoles ceràmiques. 

Paviment planta coberta 
Pavimentat amb pedra irregular i rejuntat amb morter de calç. Les dues plataformes artilleres 
també estan pavimentades amb pedra irregular i rematats els perímetres amb carreus de 
marès. A la coberta hi ha formats varis desaigües per conduir l'aigua cap als desaigües que 
descendeix fins a la cisterna, aquests canals estan també revestit amb pedra irregular.  
 

                  Plataforma artillera pavimentada amb pedra irregular. 

 

Acabats exteriors 
Antigament estava tota la torre arrebossada amb morter de calç, exceptuant les faixes i la 
coronació del parapet de defensa. Després de la reforma, es va deixar tot el talús sense 
arrebossar, i la part de mur entre el talús i el parapet defensiu, s'ha arrebossat i pintat 
excepte les cadenes verticals. El parapet defensiu s'ha deixat sense revestir. 
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Tota la torre esta amb el material de construcció vist, excepte el 
paredat entre cadenes verticals del mur central. Arrebossat i 
pintat. 

 
Acabats interiors 
Totes les estances de les plantes interiors de la torre s'han deixat sense revestir, mostrant la 
pedra vista. 
 

Tot l'interior de la torre esta sense revestir, deixant veure la 
pedra de construcció. 
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Accés principal  
Tot i que actualment s'accedeix per la planta baixa de la torre, antigament s'accedia a la 
torre per un passadís situat a la banda sud de la planta intermèdia. Aquest passadís està 
cobert per una volta plana adovellada i reforçada amb brancals també de marès, col·locats 
intercalats de llarg i de través. 
 

                            Accés principal a la torre just sota el matacà, per protegir-la. 
 
 Altres obertures 

Les obertures en planta baixa que arranquen des de els xamfrans i es van reduint a mesura 
que van travessant el mur i el talús, formada per brancals de marès i cobertes per una peça 
de marès amb la funció de dintell. A l'exterior tenen una secció de 20 x 20 cm. Les obertures 
de planta baixa son de majors dimensions, però també es va reduint la secció a mesura que 
travessa el mur.  
 

Obertura d'una finestra de planta intermèdia.                  Espitllera de planta baixa.                     
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Escales interiors 

 
De planta baixa a planta intermèdia 
L'escala arranca amb tres graons paral·lels al mur que divideix la planta baixa en dos,  fent 
un replà per girar just en la cantonada que es crea del creuament del mur central amb el mur 
de la cara nord. Seguint el mur nord i el xamfrà nord-est, la escala ascendeix fins a la planta 
intermèdia. L'escala esta pavimentada amb rajoles ceràmiques de colr teula, com la resta de 
paviments. 

                    Escala amb arrancada adossada al mur central. 
 
De planta primera a planta coberta 
A través d'una escala de caragol amb ànima construïda tota amb pedra de marès que arriba 
dins la galeria del matacà. L'escala d’aquesta torre no es troba encastada en el gruix del 
mur, sinó rodejada per un mur de pedra, irregular en la part baixa i de carreus en la superior, 
on s’encasten els esglaons de l’escala, recolzats en l’ànima en la part central. 
 

                     A través d'una escala de caragol envoltada d'un tub d'escala. 
 



Estudi històric-constructiu de les torres de defensa costanera de l’illa de Menorca 

 

141 
 

Altres elements 
 
Cisterna 
Excavada directament en el subsòl de la torre. Antigament aquesta cisterna estava 
impermeabilitzada mitjançant un encalat, a base de calç hidràulica i aigua. La cisterna de la 
torre de Fornells té unes dimensions d’aproximadament 8 x 10 metres, amb una alçada en la 
generatriu de la volta de gairebé 3 metres.  
 

                    Cisterna soterrada per acumular aigua. 
 
Desaigües 
Actualment a la planta coberta s'han format unes canals perimetrals a la planta coberta i 
unes altres que rodegen les plataformes artilleres, totes conduint l'aigua cap a varis 
desaigües ubicats a nord i a est. Les conduccions descendeixen empotrades en el mur i avui 
en dia expulsen l'aigua directament a l'exterior de de la torre, mitjançant uns desaigües de 
marès. És difícil suposar si aquests desaigües son originals o posteriors a la reforma, ja que 
la intenció de la cisterna soterrada era poder recollir la major quantitat d'aigua possible. 
 

                
Canals de la planta coberta.                                                            Desaigua de marès. 
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Forn per escalfar les bales de canó 
Espai encastat en la part interior del parapet de defensa, d’aproximadament 60 cms de 
profunditat. Aquest espai queda cobert per un arc de mig punt format per peces de marès. 
Tant els brancals de l’arc, com el fogar, com el paviment interior, també estan acabats amb 
peces de marès. 
 

 
                   Forn empotrat en el parapet de defensa. 
 

Conducte de subministrament a coberta 
Conducte que ascendeix des de la planta baixa a coberta, formant una xemeneia a base de 
carreus de marès. En la planta intermèdia disposa d’un abeurador per poder-hi posar aigua. 
 

  
Obertura de conducte en la planta coberta. 

                                                                 
                                                                      Abeurador en la planta intermèdia. 
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7. Estat actual 
 
La torre de Fornells es va restaurar pràcticament per complet l’any 1999. Des de llavors, 
aquesta torre es va incloure dins de la Xarxa Menorca Monumental, i es va convertir en un 
museu de la història de les torres i talaies de Menorca, i del propi port de Fornells. També es 
recrea la vida en una torre d’aquestes durant el segle XVIII, amb elements característics 
d’aquella època.  
 
Però abans de habilitar-la com a museu, la torre de Fornells necessità una reforma molt 
intensa. Exteriorment, la torre es trobava molt deteriorada, amb gran quantitat de carreus 
totalment erosionats, sobretot els de la banda orientada a sud. I el matacà i la galeria 
d’aquest element, estaven totalment esfondrats. Interiorment es desconeix l’estat exacte en 
que es trobaven els diferents sostres i espais. 
 
Desprès de la intensa actuació, i gràcies a donar-li un ús concret a la torre, que implica un 
manteniment constant, aquesta es manté avui en dia en perfecte estat.  
 

 
Imatge frontal de la torre de Fornells abans de la reforma. 

 

 
                                                    Part posterior de la torre abans de la reforma. 
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8. Materials 
 
La torre de Fornells esta principalment construïda amb marès. En el cas d’aquesta torre, 
podem observar dues varientats d’aquest material, que varia molt depenent del lloc de 
l’extracció. Per tant, trobem per una banda un marès amb tons molt rogencs, que forma el 
gran talús que rodeja aquesta torre, i el qual és més poròs. I per l’altra banda un marès amb 
tonalitats més blanquinoses, molt més dur, menys poròs i resistent. Amb aquest darrer 
marès es van construir, en la última reforma, tant les cadenes verticals, com tot el parapet 
de defensa. Tots aquests elements, van lligats amb morter de calç. 
 
Però una part fonamental de la torre, concretament tot el reomplert dels murs, que arriben a 
tenir un gruix molt important, està format per pedra extreta de les rodalies de la torre. 
Antigament s’actuava d’aquesta manera per tal d'abaratir el cost de la torre i construir amb 
més rapidesa, evitant l'extracció de molta més quantitat de marès i el posterior transport fins 
a l'emplaçament definitiu de la torre.  
 
Els voltants de la torre de Fornells esta composat  per un terreny format per dolomies, que 
són roques sedimentaries carbonatades, aparentment molt semblants a les calcàries, però 
en lloc de estar compostes principalment per carbonat de calci, hi predomina el carbonat de 
magnesi. Aquest darrer element l’aporta la Dolomita, [CaMg(CO3)2], la qual ha de tenir un 
percentatge superior al 50% en la roca. En el cas que la roca no arribés a aquest 
percentage, la roca seria una calcària dolomítica. Aquest tipus de roques es formaren a 
Menorca durant el Juràssic, fa entre 180 i 120 milions d'anys, dins del Mesozoic o era 
secundària 
 
Tot seguit, en aquest apartat s'exposen unes mostres obtingudes durant la visita a la torre 
dels materials que la composen. 
 

          
Mostra de marès.                                                         Mostra de Dolomia. 
 

 
Mostra de morter de calç. 
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9. Breu ressenya històrica 
 
La torre de Fornell és una de les torres construïdes pels anglesos de dimensions grans, 
tipus III. 
 
No s'ha localitzat plànols originals de la torre, només una referència documental sobre la 
necessitat de construir la torre a l'entrada del port de Fornells, sobre el turó que domina el 
fort, Castell de Sant Antoni, a la boca del port i la badia de Tirant. Aquesta referència es 
troba en un escrit dirigit al general Fox pel capità d'enginyers Robert D'Arcy, datat a Maó el 2 
de Juny de 1801, per lo que la torre de Fornells va ser construïda posterior a la data 
esmentada. 
 
La torre esta documentada a l'inventari de fortificacions de 1803 on rep la denominació de 
torre del Andarrosy del Guix.  
 
A l'inventari de 1815 se l'anomena torre de la Punta i es diu d'ella que es circular: esta 
situada a la espalda de dicha bateria, cuyo objeto es para oponerse a la entrada y fondadero 
del puerto, se halla artillada con cañón de cureña giratoria y en buen estado. 
 
També figura relacionada en els inventaris de 1867 i 1877, de l'Arxiu del Museu Històric 
Militar de Menorca, citada com torre del cabo de Fornells, entre les fortificacions que el ram 
de Guerra entregà  al cos de carrabiners el 28 de Juny de 1867. 
 
Entre els anys 1966 i 1967 el Patrimoni de l'Estat, el Ministeri d'Hisenda, la va vendre a 
particulars. 
 
A principis de la dècada dels 90 la torre encara era de propietat particular i la construcció es 
trobava en un estat bastant ruïnós. L'any 1994 l'Ajuntament d'Es Mercadal la va comprar, 
per dos anys més tard cedir-la al Consell Insular de Menorca per un període de 30 anys, 
amb la condició de assumir les obre de rehabilitació i gestionar el museu projectat.  
 
Actualment pertany al Consell Insular de Menorca, al Departament de Cultura, Patrimoni i 
Educació, i esta dins la Xarxa Menorca Monumental, és un museu de la pròpia torre i de 
l'època de la seva construcció, que gestions la mateixa entitat. 
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          TORRE DE SA MESQUIDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Fitxa d’Inventariat nº 8 
 

TALLER DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC      
EPSEB  
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1. Identificació de la torre 
 
 

Altres noms Torre de Sa Mesquida. 
 

Lloc Punta de sa Torre, Sa Mesquida. 
 

Municipi Maó, Menorca. Illes Balears. 
 

Tipologia Torre de defensa costanera tipus III. 
Torre anglesa de grans dimensions. 

Època 
construcció 

Al 1799. Durant la 3ª ocupació britànica.  
 

Nacionalitat Anglesa 
 

Disseny  Dissenyada per l'enginyer Charles William Pasley  
 

Direcció d'obra Capità d’enginyers Robert D’Arcy. 
 

Propietat Propietat privada. Inscrita al Registre de la Propietat de Maó (tom 
1263, foli 76, finca 5.817, insc. 4a). Certificat del 31-5-1988. 

Actuacions 
anteriors 

Es desconeix quan es va actuar en aquesta torre, però es va tancar la 
porta original a planta intermèdia i s'obrí una nova en planta baixa.  

Ús actual Ús particular de la,propietat. 
 

 

 
2. Situació i emplaçament 
 
Situada a l'est de l'illa, amb unes coordenades geogràfiques 39º 54' 50,03" N 4º 17' 11,16" E, 
damunt d'un turó, anomenat actualment de sa torre, situat entre la platja de Cala Mesquida, 
que queda al nord, i “sa ranconada” de sa Mesquida, just al sud de la torre, on hi ha un petit 
embarcador. La torre pertany al municipi de Maó. 
 

            Plànol general de l'illa de Menorca. 
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La torre, de propietat privada, té una casa situada a escassos metres, i que teòricament era 
el cos de guàrdia de la torre. S'accedeix a la torre per un camí particular d'una altra casa 
d'estiueig situada més a l'oest de la torre. El nucli urbà més proper és la urbanització de Sa 
Mesquida, a 800 metres al sud de la torre, i molt poc habitada en els mesos d'hivern. Per 
una carretera secundaria s'arriba a la Me-3, carretera que uneix Maó amb la Fortalesa de la 
Mola, a la banda nord del Port de Maó. Seguint aquesta carretera pocs quilòmetres s'arriba 
a la capital Maó. 
 

                         Plànol d'emplaçament de la Torre de Sa Mesquida. 

 
Des de la situació de la torre, a una altura respecte el mar de 15 metres, es controlava els 
possibles desembarcaments de les flotes enemigues en la Cala Mesquida, que fou on les 
tropes espanyoles, amb el Duc de Crillón a cap davant , desembarcaren al 1781 per 
conquerir Menorca, i que els anglesos no van tardar en protegir. També servia com a punt 
de vigilància o observació de flotes que arribessin pel nord en direcció al Port de Maó. 
 

                       Plànol de punts de defensa de la Torre de Sa Mesquida. 
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3. Dimensionat de la torre 
 

Forma exterior Torre de forma troncocònica de planta circular. 

Forma interior Totes les plantes de la torre son de forma circular. 

Dimensions (m)  

Altura 13,95 

Altura fins parapet 10,10 

Diàmetre exterior base 13,95 

Diàmetre interior base 8,15 

Diàmetre exterior coberta 12,50 

Diàmetre interior coberta 7,50 

Gruix mig del mur base 2,90 

  

Espais  

Planta baixa 1 espai 

Altura planta - 

Dimensions estances - 

Planta intermèdia - 

Altura planta - 

Diàmetre planta - 

Planta coberta 1 espai (Plataforma artillera) / 3 espais (galeria matacà) 
Diàmetre plataforma 

artillera - 

Espais interiors matacà 3 espais. 

Altura parapet 1,50 (sortida canó) 

Altura parapet en el matacà  2,10 (banda matacà) 

  

Cisterna - 
* Les dimensions exposades es presenten en metres (m) 
* Les dimensions exposades poden variar en certs punts degut a la irregularitat de la construcció. 
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4. Descripció arquitectònica 
 
Torre de forma troncocònica formada actualment per una planta interior i una planta coberta, 
on es situava l'artilleria de defensa, tot i que antigament aquesta torre posseïa una planta 
intermèdia, avui en dia esfondrada. Interiorment, la torre té un sol espai de forma circular. 
L’eix d‘aquesta planta correspon amb l’eix de la base circular de la torre, el que permet un 
gruix constant de mur a tot el voltant de la torre. La planta coberta està formada per la 
plataforma artillera o terrassa, zona destinada a la ubicació de l'artilleria, de forma circular, i 
una galeria a la banda oest, amb tres espais interiors. 
 
La planta interior, que antigament devia estar formada per dues plantes, no té cap divisió 
interior, i no s'ha pogut obtenir ni observar cap documentació, escrita o gràfica, de les 
divisions interiors d'aquesta torre. Tampoc s'ha pogut observar “in situ” cap marca 
relacionada amb alguna antiga partició. Però si es poden contemplar les obertures que 
presenta la torre, demostrant que com a mínim, interiorment la torre estava dividida en dues 
plantes. 
 
De la planta baixa surten tres espitlleres i la porta actual d'accés a la torre, que podia ser 
antigament una espitllera. Les obertures en l'interior son de 60 x 60 cm i van reduint la seva 
secció a mesura que travessen el mur. Estan situades cada 90º, així, l'espitllera situada en 
la direcció de nord-est, té una a la banda oposada, al sud-oest, i igual passa amb les altres 
dues, de nord-oest a sud-est. 
 
En la planta intermèdia, hi ha dues finestres, una damunt la porta d'entrada actual a la torre, 
a la banda sud-est, i una altra a sud-oest. Les obertures situades en aquesta planta són de 
major secció que les inferiors, tot i que també van reduint a seva superfície a mesura que 
arriben a la part exterior de la torre. 
 
A través d'una escala de caragol empotrada en el mateix gruix del mur, s'accedeix a una de 
les estances de la galeria del matacà, la qual serveix bàsicament de replà d'accés a aquesta 
planta, i que esta situada enmig de les altres dues. A través d'una porta s'accedix a l'estança 
que devia servir com a cos de guàrdia, amb una llar de foc. L'altre estança devia ser un 
dormitori. La planta de la galeria té una forma trapezoïdal amb una de les cares circulars, ja 
que va resseguint el perímetre de la torre. A la cara interior de l'estança nord, hi ha una porta 
per accedir a la plataforma artillera. 
 
La plataforma artillera és de forma circular, tot i que està tallada la seva superfície per la 
galeria del matacà. Tot el parapet defensiu, des de nord a sud, segueix una mateixa 
alienació, mentre que a oest, degut al matacà, el parapet canvia d'alçada. Exteriorment, es 
pot accedir a damunt de la galeria del matacà a través d'una escala feta amb pedres 
empotrades en el lateral de la galeria, formant d’aquesta manera una escala. Damunt de la 
galeria, hi ha un altre parapet defensiu d'un metre d'alçada amb una obertura semblant  a un 
merlet, des d'on també es podia disparar i protegir-se. 
 
Exteriorment, la torre descansa sobre una base que sobresurt, format un sòcol perimetral a 
la torre. A partir d'aquí comença la pendent dels murs fins arribar a la coronació del parapet 
defensiu, que va agafant volada, mentre que en la part frontal de la torre hi ha el matacà 
recolzat damunt 15 cartel·les.  
 
Sense cap mena de dubte, el matacà de la torre de Sa Mesquida és el més peculiar de tots 
els que s’han construït a Menorca. Amb una gran extensió, recolzat damunt de 13 cartel·les, 
cobreix pràcticament una quarta part del diàmetre de la torre. A part, ‘eleva més de dos 
metres per damunt de la planta coberta. Des de l’interior,  a part de les espitlleres verticals 
creades entre les cartel·les, s’obren fins a 5 finestres, de diferents dimensions, per tal de 
poder defensar millor la torre d’atacs terrestres. 
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Davant de la torre, mirant el mar, hi ha una bateria amb diverses troneres per a canons a 
barbeta, i a la banda de terra, o l'oest, un edifici que actualment s'utilitza com a habitatge, i 
que es va construir com a cos de guàrdia de la bateria propera a la torre. 
 
 

Torre de forma troncocònica de base circular de Sa Mesquida. 
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5. Informació gràfica bàsica 
 

Plànol de la torre de Sa Mesquida reproduït per F. Fornal a Torres de defensa y atalays de Menorca, 
del 1979. 
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6. Elements constructius 
 
Fonamentació 
Base circular formada per perda i morter de calç, reforçada per la continuació de les 
cadenes verticals de l'estructura fetes de carreus de marès. Aquesta base sobresurt 10 cm 
de l'alineació del mur i té una alçada que varia entre 1,00 i 1,40 metres. Interiorment, la base 
esta reomplerta amb pedra irregular. Aquesta base descansa directament damunt del 
terreny, que presenta un desnivell d'uns 30 – 40 cm. 
 

                                   Base circular de pedra irregular. 
 
Estructura / Tancament vertical 
Murs de pedra irregular, paredat, i morter de calç amb un gruix mig de 2,95 metres en la 
base, reforçada  per cadenes verticals de carreus de marès de llarg i de través, 
aproximadament cada metre, el que permet una millor unió entre el reomplert interior, de 
pedra irregular, i les cadenes verticals, al introduir-se una part de les cadenes més 
profundament al mur. A partir de la base circular de cimentació es marca el pendent de la 
façana, fins arribar a sota la coronació del parapet de defensa de la plataforma artillera. En 
la part frontal, el mur segueix aquesta ascensió amb pendent en dos trams laterals al 
matacà, el qual no presenta pendent. Dins de la torre, en planta baixa esta acabada amb 
paredat de pedra dels voltants de la torre i cadenes verticals de marès, també col·locades de 
llarg i de través, mentre que a partir de la planta intermèdia, esta fet amb carreus de marès.  
 

Mur de pedra irregular amb cadenes verticals        Murs interiors, de pedra irregular de la zona en 
de reforç.                                                             la planta baixa, i de carreus de marès en la planta  
          intermèdia. 



Estudi històric-constructiu de les torres de defensa costanera de l’illa de Menorca 

 

155 

Estructura horitzontal 
Torre de forma troncocònica actualment de 2 plantes.  
 
Sostre Planta Baixa 
Aquest sostre actualment no existeix, ja que devia esfondrar-se i no s'ha reconstruït. 
Tampoc no s'ha trobat cap tipus d'informació, ja sigui escrita o gràfica, sobre com estava 
construït el sostre d'aquesta planta. En la visita “in situ” tampoc es van poder observar restes 
que indiquessin algun sistema constructiu concret. 
 
Sostre Planta Intermèdia 
Format per una volta esfèrica rebaixada a base de carreus de marès col·locats de llarg i a 
trencajunts, i que es van reduint de mida a mesura que s'aproximen a la clau, i lligats amb 
morter de calç. Interiorment reomplert amb pedra irregular dels voltants de la torre i morter 
de calç. En la clau de la cúpula esfèrica hi ha una inscripció de l'any de construcció de la 
torre: 1799. 
 
 

 
                                            Volta esfèrica de carreus de marès.                       
 
Coberta 
Formada per dos espais, la plataforma artillera i la galeria del matacà. Cada espai marcat 
per una alçada en el parapet exterior de defensa. 
 
Parapet de defensa 
La plataforma artillera esta rodejada per un parapet defensiu d'una alçada constant de 1,70 
metres amb un radi de gir de 270º, que va des de nord-oest, encarant la platja de Cala 
Mesquida, fins a sud-oest, on trobem l'embarcador anteriorment mencionat. El parapet esta 
format per un primer tram fet amb pedra irregular, de 70 cm d'altura, remarcat superiorment 
amb un cordó  de carreus de marès de 33 cm de gruix i damunt va intercalant espais de 
carreus de marès amb d'altres acabats amb pedra irregular, de 67 cm. A la banda oest hi ha 
la galeria del matacà, que presenta una altra alçada molt més elevada. 
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Interior del parapet format per tres trams diferents. Amb pedra irregular i 
carreus de marès. 

 
Exteriorment, el parapet de defensa esta composat per la continuació del mateix mur 
d'estructura, no remarcant amb una faixa on comença exactament la planta coberta. La 
coronació esta executada amb una filada de carreus de marès que es van intercanviant 
entre peces de llarg i de través, a vegades dues de seguides i altres una individual. Aquesta 
fila de peces de marès va agafant volada cap a l'exterior. I finalment esta acabada la 
coronació amb una peça de 15 cm de gruix col·locada de pla, formant l'acabat del parapet.  

              Coronació exterior del parapet defensiu de peces de marès. 
 
Matacà 
Exteriorment, el matacà es recolza damunt de 13 cartel·les de marès, formades per cinc 
carreus cada una que van empotrades al mur i van agafant volada. Hi ha 6 de les cartel·les 
que ascendeixen fins a la part de dalt del matacà per suportar la coberta de la galeria del 
matacà, formada per 3 voltes rebaixades de carreus de marès, cada una d'una distancia 
diferent. La volta de l'esquerra, vist el parapet frontalment, cobreix l'espai format per 7 
cartel·les, la central, 3 cartel·les, i la dreta, cinc cartel·les. Per damunt de les voltes de la 
coberta, es forma un sostre pla que acaba sent una plataforma protegida per un parapet d'un 
metre d'alçada format per pedra irregular de la zona i lligat amb morter de calç, i amb un 
espai obert a nord-est. 
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El matacà esta compost per 8 espitlleres verticals, que estan cobertes per arcs de mig punt 
que van recolzades en les cartel·les i formades amb peces irregulars però treballades de 
pedra extreta del voltant o amb peces ceràmiques. A partir d'aquí trobem dos profunditats en 
el matacà, una recolzada damunt dels arcs mencionats, que donen la volada al matacà, i 
una altra que segueix el mateix pendent del mur inferior.  A part de les espitlleres verticals, 
també hi ha 5 finestres, dues de més grans en la part més profunda del matacà, i tres de 
menor secció en la part frontal. Una de les finestres era antigament la porta d'accés a la 
torre, convertida avui en dia en una finestra. 
 
Interiorment, la galeria del matacà esta composada per tres espais. Un de central on arriba 
l'escala de caragol des d'on hi devia haver la planta intermèdia, i que té una finestra. Des 
d'aquest espai, s'accedeix a una sala amb llar de foc coberta per una volta de canó, 
s'observen dues cartel·les que ajuden a suportar-la, fetes de marès. Des d'aquesta sala es 
pot accedir a la plataforma artillera o a una altra sala, també coberta amb una vola de canó, 
de menor tamany, ja que la sala és més petita que l'anterior. Des de cada sala s'observen 
les espitlleres cobertes pels arcs de mig punt, actualment tapiades, a la part baixa del mur 
exterior.   
 
Els murs del matacà estan formats tant amb pedra irregular lligada amb morter de calç, la 
part frontal i els laterals, com amb carreus de marès, el mur posterior que limita la plataforma 
artillera. La galeria esta coberta per voltes de canó rebaixades i reforçades amb carreus de 
marès formant una coberta plana. 
 

             Matacà recolzat sobre 13 cartel·les. 
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Detall dels diferents elements coberts per arcs i voltes.      Lateral del matacà sobresortint de  
                                                                                             l’anivellació del mur.    

 

 
Espai interior galeria del matacà. 

 

     
Espitlleres tapiades.                                  Mur posterior de la galeria del matacà. 
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Paviments 
 
Paviment planta baixa 
Actualment la planta esta coberta per una capa de sorra, i sota no hi ha cap tipus de 
paviment, només s'aprecia el propi terreny,  a diferència del que deia C.W.Pasley, en el seu 
tractat, A Course of Elementery Fortification, on interiorment les plantes s'acabaven 
pavimentant amb rajoles.   

                                       Paviment acabat amb una capa de sorra. 

Paviment coberta 
La galeria del matacà està pavimentada amb grans llosses de pedra irregular i rejuntada 
amb morter. 

                              Paviment de l’interior de la galeria. 
 
La plataforma artillera també esta pavimentada amb grans pedres irregulars i rejuntada amb 
morter de calç. En l'últim metre abans de tocar el parapet, les pedres del paviment son de 
menor tamany. Tota la plataforma artillera té una lleugera pendent cap a al perímetre 
exterior. 
 

  
                                  Detall paviment de la plataforma artillera. 
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La coberta de la galeria, esta pavimentada amb peces ceràmiques, segurament d'una 
reforma que es devia realitzar per evitar que entrés aigua a la galeria.  
 

                        Paviment sostre galeria format per peces ceràmiques. 
 
Acabats exteriors 
Antigament, segons estudis, a les torres se'ls hi aplicava un acabat de morter de calç per 
evitar tant el deteriorament de la pedra com per dificultar la possibilitat que l'escalessin els 
enemics. Aquesta torre també duia mesclat pedra esmicolada de les rodalies. A la torre de 
Sa Mesquida encara s'observen restes del revestiment exterior. 
 
 

Acabat exterior d'arrebossar de morter de calç amb àrid format de pedra del voltant de la torre. 
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Acabats interiors 
Antigament acabat també amb un arrebossat de morter de calç. Encara es troben restes del 
revestiment aquest en varis punts de l'interior de la torre. 

Restes del revestiment interior de morter de calç, tant en la planta interior com dins la galeria del 
matacà. 
 
Accés principal 
L'accés a la torre estava situat a l'alçada de la planta coberta, accedint-se directament a la 
galeria del matacà, en direcció oest. Actualment aquesta porta ha estat mig tapiada i 
convertida en una finestra, i l'accés a la torre es fa a través d'una obertura en planta baixa. 
 

                       Antiga porta d'accés a la torre convertida en finestra. 
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Altres obertures 
De la planta baixa surten tres espitlleres i la porta actual d'accés a la torre, que podia ser 
antigament una espitllera. Les obertures en l'interior son de 60 x 60 cm i van reduint secció a 
mesura que travessen el mur. Estan situades, que des de l'interior, tens una obertura cada 
90º, així, l'espitllera situada en la direcció de nord-est, té una a la banda oposada, al sud-
oest, i igual passa amb les altres dues, de nord-oest a sud-est. 
 
A nivell d'on hi devia haver la planta intermèdia, hi ha dues finestres, una damunt la porta 
d'entrada a la torre, a la banda sud-est, i una altra a sud-oest. 

Obertura exterior de planta intermèdia i nou                          Finestres des de l'interior de la torre. 
accés a la torre. 
 
Escales interiors 
 
De planta baixa planta intermèdia 
No hi ha indicis de quin tipus d'escala hi devia haver per accedir de planta baixa a la planta 
intermèdia, ni per documentació ni després de la visita a la torre. Les altres torres d’aquest 
tipus, posseïen una escala corba adossada al mur, però en aquest cas, degut també a les 
reformes interiors que ha patit la torre, i a la de material que hi ha acumular en aquesta 
planta, no s’ha pogut apreciar cap indici d’aquest tipus d’escala. Actualment s’accedix al 
forat de l’escala de caragol amb una escala de fusta. 
 
De planta intermèdia a planta coberta 
Escala de caragol amb ànima, amb gir cap a la dreta, formada per complet amb pedra de 
marès. Aquesta es troba empotrada dins el propi gruix del mur, situada a la banda oest de la 
torre, accedint directament a l'estança ubicada en la part central de la galeria del matacà. 
 



Estudi històric-constructiu de les torres de defensa costanera de l’illa de Menorca 

 

163 

  
Accés a l’escala de caragol amb ànima, encastada en el mur, i formada per peces de marès. 

 
Altres elements 
 
Cisterna 
Es desconeix si aquesta torre tenia una cisterna soterrada en el terreny per acumular aigua. 
 
Llar de foc o cuina 
En l'estança principal de la galeria del matacà hi ha una llar de foc empotrada en el mur 
lateral, i coberta per una gran peça de marès que sobresurt en forma de lleixa. Interiorment, 
el fogar està tot acabat amb peces de marès. 

                                             Llar de foc de la galeria del matacà. 
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Desaigües 
Formats amb marès, evacuen l'aigua de la torre directament a l'exterior. No se sap amb 
seguretat si es una reforma o realment eren així. 
 

 
                                                 Desaigua de marès. 
 
Troneres per canons 
Davant de la torre hi ha una plataforma defensada per un parapet de dos nivells i pavimentat 
amb grans pedres on s'ubicaven varis canons per reforçar l'armament de la torre de Sa 
Mesquida. 

Plataforma de defensa exterior a la torre de Sa Mesquida. 
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Cos de guàrdia 
Situada a l'oest de la torre, una construcció que servia per descansar i emmagatzemar 
materials la tropa destinada a a les troneres mencionades anteriorment. L'edifici estava 
aixecat amb pedra irregular, amb les cantonades i obertures reforçades amb carreus de 
marès i estava forma per dues estances. 
 

               Cos de guàrdia convertir en habitatge annex a la torre. 
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7. Estat actual 
 
La torre de Sa Mesquida és de propietat privada, i actualment, l'edifici que era el cos de 
guàrdia, és l'habitatge dels actuals propietaris. Aquest edifici està totalment reformat i 
adequat per poder-hi viure tot l‘any, però la torre en sí, s’utilitza per part dels propietaris com 
a magatzem i sala de calderes per a la calefacció a gasoil de la casa. 
 
Aquesta torre a tingut un petit manteniment al llarg dels anys, tot i que no molt intens. 
L’última actuació per part dels propietaris fous en la coberta de la galeria del matacà, la qual 
va ser impermeabilitzada i enrajolada de nou per evitar entrades d’aigua de pluja a l’interior 
de la torre.   
 
Estructuralment, la torre de Sa Mesquida es conserva en bon estat, tot i que, segons els 
propietaris, no s’ha intervingut mai en la consolidació dels murs. Sí es poden apreciar peces 
de marès de la façana erosionades, però al estar la torre formada principalment per  lloselles 
i gresos, les quals no tenen un grau elevat de porositat, aquests no pateixen pràcticament 
l’erosió que afecta tant perjudicialment al marès. 
 
 

         
Peces de marès erosionades.                                      Revestiment de façana totalment erosionat. 
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8. Materials 
 
La torre de Sa Mesquida està principalment construïda amb pedra irregular extreta de les 
rodalies de la torre, d’aquí el destacat color negre d’aquesta torre, i morter de calç com a 
lligam. Aquests dos materials composen gran part del volum d’aquesta torre, format 
bàsicament, pel reomplert dels murs, que arriben a tenir un gruix mig de 2,95 metres. En 
aquella època es construïa d’aquesta manera per tal d'abaratir el cost de la torre, així com la 
rapidesa de construcció d'aquesta, evitant l'extracció de molta més quantitat de marès i el 
posterior transport fins a l'emplaçament definitiu de la torre.  
 
Però la pedra de marès també està present en aquesta torre de Sa Mesquida, ja que forma 
tant la base dels elements estructurals, com son les cadenes verticals, el sostre de la planta 
intermèdia, o les cartel·les de suport del matacà volat. 
 
Però, com ja s’ha comentat, una part fonamental de la torre, és la pedra extreta dels voltants 
de la torre. Aquest terreny està composat per capes intercalades entre lloselles, roques 
sedimetàries dominantment argiloses que solen exfoliar-se en petites lloses, i que a 
Menorca normalment són de color gris plom o negre, i gresos, també una roca sedimentària 
detrítica amb una alta proporció de gra mitjà de color gris. Aquestes roques es formaren a 
Menorca durant el Carbonífer-Devonià, entre 400 i 270 milions d'anys, dins del Paleozoic o 
Era primària. 
 

 Tot seguit, en aquest apartat s'exposen unes mostres obtingudes durant la visita a la torre 
dels materials que la composen. 
 

      
Mostra de pedra de marès.                                        Mostra de llosella. 
 

      
Mostra de gres.                                                          Mostra del revestiment de morter de calç. 
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9. Breu ressenya històrica 
 
Sense cap dubte la torre de Sa Mesquida és una de les torres construïdes pels anglesos 
durant la 3ª ocupació britànica de l'illa de Menorca, per la inscripció que es troba en la clau 
de la cúpula esfèrica del sostre de l'antiga planta intermèdia, que data del 1799. A més es 
una de les torres denominades del tipus grans, tipus 3, que fou dissenyada per C. W. Pasley 
i dirigida la seva construcció per l'enginyer Robert D'Arcy. 
 
Aquesta torre figura en l'inventari de 1803, torre y cuerpos de guardia de la Mesquita.  
 
També es localitza en l'inventari de 1815, on diu que está situada à la espalda de la primera 
batería, es circular y tiene su parapeto y explanada para cañon de cureña giratoria, se halla 
sin artillar y en buen estado; siendo su objeto para oponerse al fondeadero y 
desembarcadero de su playa y cala.    
 
En les relacions del 1867 i 1877, surt com una de les fortificacions que s'han d'entregar a 
Hisenda després d'haver estat suprimit el cos de torrers, que depenia del Ram de Guerra. 
L'inventari de 1867 diu que tiene a su pie una batería a barbeta, dos cuerpos de guardia, y 
dos más entre esta batería y otra flanqueante que hay algo separada de la torre hacia el sur; 
todo en muy mal estado. 
 
S'acordà la seva venta en subhasta pública, BOE 19-12-1972; BOP 22-2-1973, i al 1980 
passà a ser propietat privada.   
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TORRES DE DEFENSA COSTANERA TIPUS IV 
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               TORRE D'ADDAIA 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Fitxa d’Inventariat nº 9 
 

TALLER DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC      
EPSEB  
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1. Identificació de la torre 
 

Altres noms Torre d'Addaia, Torre de Cala Molí, Torre de Macaret. 
 

Lloc Fontanilles, Urbanització d'Addaia. 
 

Municipi Es Mercadal, Menorca. Illes Balears. 
 

Tipologia Torre de defensa costanera tipus IV.  
Torre anglesa de dimensió petita. 

Època Del 1800. Durant la 3ª ocupació britànica. 
 

Nacionalitat Anglesa. 
 

Disseny  Enginyer Charles William Pasley.  
 

Direcció d'obra Capità d’enginyers Robert D’Arcy. 
 

Propietat 
Privada.  
Inscrita en el Registre de la propietat de Maó (tom 829, foli 28, finca 
3.218, insc. 2a) Certificat del 31-5-1988. 

Actuacions 
anteriors 

Restaurada al 1973 pels propietaris. No es reposà el matacà original i 
es va eliminar del tot. 

Ús actual Habitatge unifamiliar d'estiueig. 
 

 

 
2. Situació i emplaçament 
 
La torre d'Addaia esta situada dins la urbanització d'Addaia, al nord-est de l'illa, amb unes 
coordenades geogràfiques de 40º 0' 42,98” N, 4º 12' 4,10” E, pràcticament a la punta del 
entre la Cala Molí i la Cala d'Addaia. Justament en aquest punt desembarcà al 1798 el 
general Stuart per conquerir l'illa i establir la tercera dominació Britànica. La torre eprtany al 
terme municipal d'Es Mercadal. 

       Plànol general de l'illa de Menorca. 
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Com s'ha mencionat anteriorment, la torre esta dins la urbanització d'Addaia, sortint 
d'aquesta, i a través d'una carretera secundaria, la Me-11, s'accedeix ala carretera que uneix 
Maó, a est, i Fornells, al nord de l'illa. Actualment es pot arribar a la torre amb vehicle rodat 
sense cap problema, ja que aquesta està dins d'una parcel·la envoltada d'edificis unifamiliars 
d'estiueig. 
 

                          Plànol emplaçament de la Torre d’Addaia. 

 
Des de la torre d'Addaia es controlava i es defensava els possibles desembarcaments a la 
Cala Molí, situada a l'esquerra de la torre, i la Cala d'Addaia, a la dreta. La torre esta situada 
amb un desnivell respecte del mar de 8 metres. 
 

            Plànol de punts de defensa de la Torre d’Addaia. 
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3. Dimensionat de la torre 
 

Forma exterior Torre de forma troncocònica. 

Forma interior 
Les plantes interiors són de forma rectangular, però amb les 
cares lleugerament arrodonides, mentre que la planta coberta 
és totalment circular. 

Dimensions (m)  

Altura 9,40 

Altura fins parapet 8,25 

Diàmetre exterior base 12,21  

Diàmetre interior base 6,60 

Diàmetre exterior coberta 11,20 

Diàmetre interior coberta 6,00 

Gruix mig del mur base 2,80 

  

Espais  

Planta baixa 3 espais (Polvorí, magatzem de queviures i altres) 

Altura planta - 

Diàmetre planta - 

Planta intermèdia 1 espai (Dormitori i menjador) 

Altura planta - 

Diàmetre planta - 

Planta coberta 1 espai (Plataforma artillera) 
Diàmetre plataforma 

artillera 6,00 

Espais interiors matacà  

Altura parapet - 

Altura parapet en el matacà - 

  

Cisterna Soterrada (No es poden determinar les mides) 
* Les dimensions exposades es presenten en metres (m). 
* Les dimensions exposades poden variar en certs punts degut a la irregularitat de la construcció. 
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4. Descripció arquitectònica 
 
Torre de forma troncocònica formada per dues plantes interiors i una planta coberta on es 
situa l'artilleria de defensa. Interiorment les plantes baixa i intermèdia, per la qual s'accedeix 
a la torre, son de forma rectangular, on dues de les cares paral·leles són totalment rectes, 
mentre que les perpendiculars a aquestes són lleugerament circulars o arrodonides, obrint-
se cap a l'exterior. Aquestes dues plantes interiors estan lleugerament desplaçades de l’eix 
central de la torre cap a l’orientació sud-oest, en direcció contraria al mar. Així, s’aconseguia 
més gruix en el mur orientat al mar, i donava més protecció i resistència davant atacs 
provinents de flotes enemigues. D’aquesta manera, el mur de la banda nord-est té un gruix 
aproximat de 2,80 metres, mentre que en la banda oposada, per on teòricament s’accedia a 
la torre, seria d’uns 2,30 metres. La planta coberta, de forma circular, sí esta centrada 
respecte l’eix que dibuixa la base de la torre.   
 
Paral·lelament a les cares rectes, la planta baixa estava dividida per la meitat mitjançant un 
mur que servia a la vegada de paret de càrrega per el sostre d'aquesta mateixa planta. 
Aquest mur dividia la planta de nord-est a sud-oest. Una de les particions restants d'aquesta 
divisió, la ubicada a la banda sud-est, es torna a dividir mitjançant una altra paret, en aquest 
cas perpendicular al mur central de càrrega i paral·lela a les cares ovalades. Aquesta nova 
partició en principi no tenia cap funció portant respecte el forjat de la planta superior. 
D'aquesta manera, la planta baixa de la torre estava composada per tres estances, una que 
tindria aproximadament una superfície corresponent a la meitat de la planta, i les altres una 
quarta part de la superfície de la planta cada una.  
 
Totes les estances d'aquesta planta tenen una obertura amb l'exterior. L’estança ubicada en 
orientació sud, de dimensions petites i la qual se suposa que seria el polvorí, posseeix una 
obertura només per a ventilar-se. Mitjançant una obertura molt estreta, que es bifurca en 
l'interior del mur, evitant així que entri qualsevol cosa llençada des de l'exterior. Les altres 
estances disposen d'espitlleres per poder ventilar, il·luminar i defensar la torre, les quals van 
reduint la secció de l'obertura a mesura que aquesta travessa el mur. Aquestes espitlleres 
estan orientades en direcció nord-est i nord-oest, just e direcció a les entrades de les cales 
que protegia aquesta torre. En un racó de la sala principal d'aquesta planta, hi ha un espai 
empotrat en el mur, segurament era una obertura per recollir l'aigua de dins la cisterna 
soterrada.  
 
A través d'una trapa, i amb una escala de mà mòbil de fusta, s'accedia a la planta intermèdia 
de l'interior de la torre, la qual també té la mateixa forma que la planta inferior. De forma 
rectangular, amb dos cares paral·leles rectes, i les altres dues lleugerament arrodonides, 
obrint-se cap a l’exterior de la torre. Aquesta planta estava formada per un sol espai. En la 
cara interior orientada a sud-est, i que és de forma ovalada, hi ha el passadís d’entrada a la 
torre. Segurament, des de l’interior del passadís, i a través d’una xemeneia oberta dins el 
gruix del mur, s’accedia mitjançant una escala mòbil a la planta coberta. En els plànols  
aconseguits de la torre, que pertanyen al 1803, no s'observa una secció de la planta 
intermèdia, però en la visita exterior que es va poder fer de la torre, es va poder observar 
una obertura sola obertura en aquesta planta en direcció oest. 
 
Actualment, la torre ja no conserva el matacà defensiu de l’entrada principal de la torre, per 
aquest motiu, la descripció de la planta coberta o plataforma artillera es basa en els plànols 
que es mostren en el següent punt.  
 
D’aquesta manera, la planta coberta o plataforma artillera és de forma circular, i centrada en 
l’eix de la torre. La plataforma esta rodejada per un parapet defensiu amb una alçada regular 
en tot el seu perímetre. Aquest espai principal era on s'ubicava l'armament de defensa de la 
torre. Empotrat en el propi gruix del parapet defensiu, hi havia un espai dedicat a escalfar les 
bales dels canons abans de ser projectades contra els vaixells enemics. Encarat a sud-oest, 
just damunt de la porta d'accés de la planta intermèdia, hi havia el matacà. Aquest element 
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defensiu sobresortia del perímetre exterior de la torre, agafant volada per formar 4 espitlleres 
de defensa vertical de la porta. El matacà estava cobert o protegit per una galeria, on hi 
havia l’arribada a la planta coberta des de la planta inferior.  
   
Exteriorment, la torre té un sòcol perimetral que sobresurt entre 5 i 10 cm de la pendent 
regular amb que s’aixeca el mur. Aquest sòcol segurament marca el nivell de paviment de la 
planta baixa. A partir d’aquest sòcol, el mur segueix una pendent constant fins arribar al 
parapet defensiu de coberta, remarcat amb dues faixes. La faixa inferior marca l'inici de la 
planta coberta i és de forma rectangular. La faixa superior, forma part de la coronació del 
parapet defensiu, també de forma rectangular, la qual té una lleugera pendent cap a 
l’exterior de la torre.  
 

Torre de forma troncocònica de base circular amb les dues faixes 
remarcant el parapet defensiu. 
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5. Informació gràfica bàsica 
 

 Plànols obtinguts del relat de Thomas Walsh “Journal of the late campaign in Egypt”, del 1803. 
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6. Sistemes i elements constructius 
 
Fonamentació 
La Fonamentació de la torre esta formada per una base circular de pedra irregular, per tal 
d’anivellar la base de la planta baixa, i recolzada directament damunt del terreny. El terreny 
on s’assenta aquesta torre té un desnivell de est a oest d'uns 40 cm.  
 

 
           Cimentació formada per una base de pedra que sobresurt de l'alineació del mur. 
 

                   Base per anivellar el petit desnivell del terreny. 
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Estructura / Tancament vertical 
L’estructura vertical de la torre, i a l’hora tancament exterior, esta formada per un mur de 
pedra que té un gruix mig de 2,80 metres. Aquest mur esta dividit en tres parts, dos murs 
d’uns 35 cm de gruix, un a l’exterior i un altre a l’interior, i una part central de reomplert.  
 
El mur exterior esta format de pedra de marès irregular, paredat, i morter de calç. Aquest 
mur està reforçat per cadenes verticals de carreus de pedra de marès de 68 x 26 x 26 cm, 
variables, i col·locats de llarg i de través. D’aquesta manera, la peça de través entra els 40 
cm restants per lligar el mur exterior amb el reomplert interior. Intercalades amb les cadenes 
verticals, unes altres cadenes formades per peces de marès de 26 x 15 cms, col·locades en 
vertical. Degut a que no s’ha pogut accedir a l’interior de la torre, es desconeix com esta 
acabada la part interior del mur. Aquesta pot ser per carreus de marès o per paredat. El 
reomplert interior del mur, esta compost de pedra extreta dels voltants de la torre i lligada 
amb morter de calç. 
 

 
Mur exterior de pedra i morter de calç reforçat amb cadenes verticals de marès. 

 
Estructura horitzontal 
Torre de forma troncocònica de 3 plantes. Les plantes interiors son de forma rectangular, 
amb dues de les cares paral·leles totalment rectes, mentre que les perpendiculars a 
aquestes són lleugerament circulars o arrodonides. La planta coberta és de forma circular. 
 
Sostre Planta Baixa 
El sostre de la planta baixa que es descriu a continuació  és una suposició, ja que no s’ha 
pogut accedir a l’interior de la torre, i ens basem en els plànols de la documentació gràfica 
bàsica. Així, segons el que podem observar en els plànols, el sostre de planta baixa estaria 
format per bigues de fusta empotrades en els murs i recolzades en la part central damunt el 
mur de càrrega que dividia la planta baixa en dos. Damunt es desconeix si estava acabat 
amb un entarimat també de fusta o mitjançant una solera de peces de marès encadellades i 
rejuntades amb morter de calç. 
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Sostre Planta Primera 
En aquesta planta es dona el mateix cas que en el punt anterior. Per tant, segons plànols, se 
suposa que el sostre de la planta intermèdia esta format a base d'una sola volta de canó de 
peces de pedra de marès. La generatriu d’aquesta volta de canó estaria formada en la 
direcció de nord-est a sud-oest. Reomplert interior amb pedra extreta dels voltants de la 
torre o d'una pedrera pròxima a la torre, i agafada amb morter de calç.  
 
Coberta 
 
Parapet de defensa 
Executat amb peces irregulars de pedra de marès i reforçat amb la continuació de les 
cadenes verticals de carreus de marès del mur. El parapet defensiu està remarcat en tot el 
seu perímetre per dues faixes de peces de marès, les quals sobresurten aproximadament 
entre 5 i 10 cm de l’alineació del mur. La coronació del parapet segueix una alçada constant, 
excepte on antigament hi devia haver la galeria del matacà i el forn per escalfar les bales 
dels canons, espai que en la part interior del parapet és més alta. La coronació esta 
acabada amb peces de marès amb pendent cap a l'exterior.  

Dues faixes rectangulars ressegueixen el parapet defensiu de coberta. Exteriorment la 
coronació segueix una mateixa anivellació, mentre que interiorment té dues alçades 
diferents. 

 
Matacà 
Actualment no existeix el matacà de la torre d'Addaia, ja que en les reformes realitzades al 
1973, va ser eliminat aquest element tant característic de les torres de defensa. 
 
Segons els plànols obtinguts del tractat de Thomas Walsh “Journal of the late campaign in 
Egypt”, del 1803, el matacà estava recolzat damunt 5 cartel·les, permetent espai per a 4 
espitlleres. Segurament, aquest element estava construït totalment amb peces de marès, 
també amb les faixes que el remarcaven tant superior com inferiorment. 
 
Paviments 

Es desconeix qualsevol informació sobre els paviments interiors i de coberta d'aquesta torre. 
Segons el Tractat de C.W.Pasley,  A Course of Elementery Fortification, interiorment les 
plantes s'acabaven pavimentant amb rajoles.   
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Acabats exteriors 
Antigament tota la façana de la torre devia estar arrebossada de morter de calç. 
Segurament, per motius estètics, s'eliminà durant la reforma del 1973 l'arrebossat exterior 
que protegia de les inclemències meteorològiques la façana.  
 

           Pedra vista, sense cap tipus d'arrebossat exterior. 
 
Accés principal  
La porta d'accés a la torre, que estava situada en la planta intermèdia, segons indiquen els 
plànols mostrats en la Documentació gràfics bàsica, també fou convertida en una finestra. 
Pel que s’observa exteriorment de la torre, l’accés principal devia estar cobert per una volta 
plana adovellada, construïda amb peces de marès. La volta plana estava formada per tres 
peces, la clau i dues dovelles laterals, les quals es recolzaven sobre els brancals laterals de 
la obertura, també construïts amb peces de marès. Els carreus de marès dels brancals 
estaven col·locats de llarg i de través. 
 

Actualment hi ha una finestra en planta intermèdia.      Detall del dintell de marès. 
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Altres obertures 
En planta baixa hi ha tres obertures i en la planta intermèdia només una. Totes estan 
cobertes per una volta plana formada de peces de marès, reforçats els brancals i l'ampit 
també amb peces de marès. La volta plana esta formada per una sola peça de marès que 
cobreix tota l’amplada de la obertura, recolzant-se directament en els brancals laterals. 
 

                                    
Obertura en planta baixa.                                          Obertura en planta intermèdia i planta baixa. 

 
Escales interiors 
 
De planta baixa a planta intermèdia 
Segons plànols, al no identificar-se cap tipus d'escala ni empotrada en el mur i d’obra 
resseguint el perímetre d’aquest, se suposa que s’accedia a la planta baixa des de la planta 
intermèdia mitjançant una escala mòbil de fusta a través d'una trapa. 
 
De planta primera a planta coberta 
Accés amb una escala de mà mòbil de fusta a través d'una xemeneia ubicada dins el gruix 
del mur en el passadís d'accés a la torre, que accedeix directament sota el matacà de 
coberta.     
 
Altres elements 
 
Desaigües 
Exteriorment s'observen uns desaigües de la coberta que evacuen directament l'aigua a 
l'exterior, però es pot apreciar que son peces de marès amb poc desgast o erosió, per lo que 
deuen ser de la reforma realitzada a la torre. 
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Desaigua de marès de la coberta.  

 
Cisterna 
No es pot assegurar que aquesta torre tingués una cisterna soterrada, però l’observació d’un 
espai obert en la planta baixa, recorda el pou d’accés a la cisterna d’altres torres. 
 
Forn per escalfar les bales de canó  
Segons els plànols obtinguts, seria un espai empotrat dins el gruix del propi parapet 
defensiu, cobert amb peces de marès per protegir tant la pólvora com els projectils. 
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7. Estat actual 
 

Exteriorment la torre es conserva en molt bon estat des de la reforma que van dur a terme 
els actuals propietaris de la torre al 1973. L’inconvenient és, que degut a la falta de legislació 
i control de béns històrics a Menorca, en aquell moment, la reforma que es realitzà a la torre 
no va ser intentant conservar els elements originals d’aquesta. 
 
Per aquest motiu, i per facilitat a l’hora de rehabilitar una edificació d’aquestes 
característiques, la torre no posseeix el matacà original, al igual que es modificar l’accés 
principal a la torre, a través d’una nova obertura en planta baixa. 
 
Segurament l’interior de la torre també està molt canviat, ja que actualment és un habitatge 
d’estiu, però no s’ha pogut accedir-hi. 
 

 
           Torre d’Addaia que actualment és de propietat privada.                           
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8. Materials 
 
La torre d'Addaia està principalment construïda amb marès i morter de calç, que forma tant 
la base dels elements estructurals, com son les cadenes verticals o els sostres de les 
diferents plantes, com els elements més decoratius, com les faixes exteriors. 
 
Però una part fonamental de la torre, concretament tot el reomplert dels murs, que acaba 
sent el paredat entre cadenes verticals, i que arriben a tenir un gruix mig de 2,80 metres, 
esta format per pedra extreta de les rodalies de la torre, per tal d'abaratir el cost de la torre 
com la rapidesa de construcció d'aquesta, evitant l'extracció de molta més quantitat de 
marès i el posterior transport fins a l'emplaçament definitiu de la torre.  
 
Els voltants de la torre d'Addaia esta composat  per un terreny format per margues, que és 
una roca sedimentària intermèdia entre les roques detrítiques i les no detrítiques, i que 
contenen entre un 35 i un 65% de minerals argilosos i un percentatge important de carbonat 
de calci. Aquest tipus de roca es formà a Menorca durant el Triàsic, entre 230 i 180 milions 
d'anys, dins del Mesozoic o Era secundaria.  
 

Tot i això, degut a la reforma que es va fer a la torre el 1973, part de les roques de reomplert 
i marès de les cadenes verticals, podria ser de nova pedrera, no tenint res a veure amb 
l'original. 
 
Tot seguit, en aquest apartat s'exposen unes mostres obtingudes durant la visita a la torre 
dels materials que la composen. 
 

    
Mostra de pedra de marès.                                          Mostra de marga.   
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9. Breu ressenya històrica 
 
La Torre d’Addaia és el prototip de torre “petita” dissenyada per l'enginyer militar C.W. 
Pasley, la qual fou aixecada sota la direcció del capità d'enginyers Robert D'Arcy.  
 
Aquesta torre figura en l'inventari de 1803, torre de Adaya, i també en la de 1815, on es diu 
que esta situada sobre la punta que divide el puerto de Addaya con Cala Molí, es circular, 
està artillada con un cañón de cureña giratoria, siendo su objeto para oponerse a ambas 
entradas, y se halla en buen estado. 
 
També la tenim a l'inventari de 1867, on es diu que té dos cossos de guàrdia, un per a un 
oficial i un altre per a la tropa, ambdós en molt mal estat. 
 
A l'inventari de 1877 figura entre les torres entregades pel Ram de Guerra al cos de 
carrabiners el 28 de juny de 1867, després de la supressió del cos de torrers (VIDAL, 1931, 
Arxiu del Museu Històric Militar de Menorca). 
 
Segons un document de la Delegació d'HIsenda de Menorca, datat el 16 de Febrer de 1923, 
l'Ajuntament d'Es Mercadal utilitzava aquesta torre per a l'organització de colònies escolars 
durant l'estiu. 
 
El Jutjat de primera instància de Palma dictà sentència el 27 de Juliol de 1967 a favor de 
l'Estat com a propietari de la torre. 
 
Els anys 1972-1973 el Patrimoni de l'Estat, Ministeri d'Hisenda, n'acordà la venta i fou 
adquirida per Addaya, S.A. el 1973. 
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  TORRE DE L’ILLA DE SES SARGANTANES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Fitxa d’Inventariat nº 10 
 

TALLER DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC      
EPSEB   
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1. Identificació de la torre 
 

Altres noms Torre de l’illa de Ses Sargantanes. 
 

Lloc Illa de Ses Sargantanes, Port de Fornells. 
 

Municipi Es Mercadal, Menorca. Illes Balears. 
 

Tipologia Torre de defensa costanera tipus IV.  
Torre anglesa de dimensió petita. 

Època 
construcció 

Entre el 1801 i el 1802. Durant la 3ª ocupació britànica.. 
 

Nacionalitat Anglesa. 
 

Disseny  Enginyer Charles William Pasley.  
 

Direcció d'obra Capità d’enginyers Robert D’Arcy. 
 

Propietat Pertany al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, sota la 
Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar. 

Actuacions 
anteriors Actuacions puntuals.  

Ús actual Abandonada. 
 

 

 
2. Situació i emplaçament  
 
La torre de l’illa de Ses Sargantanes està situada a la punta nord de l’illa de Ses 
Sargantanes, amb unes coordenades geogràfiques de 40º 2' 51,33" N 4º 8' 10,71" E. 
Aquesta petita illa està a l’interior de la badía de Fornells, i pertany al terme municipal d’Es 
Mercadal. 
 

                                                                                    
Plànol general de l'illa de Menorca.. 
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El nucli urbà més proper a la torre és la població de Fornells. A través de la Me-15 
s'accedeix a Mercadal, just al sud de Fornells i al centre de l'illa, on ja es pot circular per la 
carretera principal de l'illa, la Me-1. Antigament, per Mercadal, passava el camí d'en Kane, 
via principal de transport i circulació de l'illa i la via més ràpida per accedir d'una banda a 
l'altre d'illa abans de l'actual carretera. El camí d'en Kane fou promogut i finalment instaurat 
per el governador anglès Richard Kane, que va estar al cap de l'illa en la primera ocupació 
britànica, del 1713 al 1756. 
 

 
                                  Plànol emplaçament de la Torre de l’illa de Ses Sargantanes. 
 
Des del cap on s’ubica la torre, a una altitud per sobre el nivell del mar de 6 metres, es 
controlava, juntament amb la torre de Fornells, l’entrada de les flotes enemigues a l badia de 
Fornells.  
 

                                                      
Plànol de punts de defensa de la Torre de l’illa de Ses Sargantanes.. 
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3. Dimensionat de la torre 
 

Forma exterior Torre de forma troncocònica. 

Forma interior Les plantes i la planta coberta són de forma circular. 

Dimensions (m)  

Altura 8,60 

Altura fins parapet - 

Diàmetre exterior base 12,50 

Diàmetre interior base - 

Diàmetre exterior coberta 11,20 

Diàmetre interior coberta 6,00 

Gruix mig del mur base - 

  

Espais  

Planta baixa 2 espais (Dormitori i magatzem de queviures) 

Altura planta - 

Dimensions estances - 

Planta intermèdia - 

Altura planta - 

Dimensions planta - 

Planta coberta 1 espai (Plataforma artillera) 
Diàmetre plataforma 

artillera 6,00 

Espais interiors matacà - 

Altura parapet - 

Altura parapet en el matacà - 

  

Cisterna - 
* Les dimensions exposades es presenten en metres (m). 
* Les dimensions exposades poden variar en certs punts degut a la irregularitat de la construcció. 
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4. Descripció arquitectònica 
 
La torre de l’illa de Ses Sargantanes és de forma troncocònica, formada per una planta 
interior i una planta coberta, on es situava l'artilleria de defensa. Interiorment, la planta baixa 
és de forma circular, i es desconeix si, com altres torres d’aquesta tipologia, té la base de la 
planta desplaçada en direcció a l’interior de l’illa, ampliant d’aquesta manera el gruix de 
protecció enfront d’atacs naviliers. La planta coberta també és de forma circular. 
 
La planta baixa, a la qual s’hi accedeix pujant quatre esglaons, està dividida en dos espais o 
estances. Mitjançant un mur orientat de est a oest, es divideix aquesta planta en els dos 
espais mencionats, i que a l’hora servirà per reforçar el sostre d’aquesta planta, la qual està 
coberta per una volta de canó amb la generatriu orientada com el mur divisori, d’est a oest. 
Segurament aquests espais servien per l’allotjament de les tropes i emmagatzemar 
queviures. Aquesta planta interior, a part de l’accés principal, el qual està encarat a nord-est, 
només posseeix una sola obertura, encarada a sud, d’aproximadament 80 x 60 cms.  
 
A través d’una xemeneia vertical, que s’obre en el sostre del passadís d’entrada a la torre, 
s’accedia a la planta coberta, amb l’ajuda d’una escala de mà mòbil. Aquesta planta, de 
forma circular,està completament rodejada per un parapet de defensa d’una alçada i gruix 
constant. La plataforma artilleria, tenia d’un pivot en el centre per la col·locació i moviment 
d’un canó giratori. 
 
Exteriorment, la torre descansa damunt d’una base de pedra irregular que sobresurt 
aproximadament 10 cms al voltant de la torre, formant un sòcol perimetral. A partir d’aquest 
sòcol, arranca el mur estructural, construït amb pedra irregular i reforçat amb cadenes 
verticals de carreus de marès. Aquest mur ascendeix amb una lleugera pendent  just fins a 
sota de la faixa inferior que remarca el parapet defensiu. Aquest element, també està 
remarcat superiorment per una altra faixa, que a l’hora el corona. Ambdues són fetes a base 
de pedra de marès.  
 
Però aquesta torre disposa de varis elements que la fan molt peculiar enfront les altres 
torres. Davant de la torre, en direcció nord, la torre té un pati que queda limitat pel sud, est i 
oest, per varis murs de pedra, i pel nord, encarada a la bocana del port, per una bateria de 
carreus de marès per disposari fins a tres canons. 
 
Els elements més característics d’aquesta espai tancat són dos cossos afegits que 
sobresurten del cos principal de la torre com dues ales. Aquests cossos estan construïts 
seguint el mateix criteri que la resta de la torre, pedra irregular i remarcats els elements 
constructius amb pedra de marès. Un d’aquests cossos surt de la torre en direcció est, 
mentre que l’altre ho fa en direcció nord. El primer, d’uns 5 metres de llargada per 2,5 
metres de gruix, té una obertura coberta per un arc de mig punt, i a través de la qual 
s’accedeix al pati anteriorment mencionat. Damunt d’aquesta obertura, hi ha una xemeneia 
que servia per llençar objectes des de la coberta als possibles enemics que volguessin 
entrar a l’interior del pati. L’altre cos, té una llar de foc empotrada en el gruix del propi mur.  
 
Seguint l’alineació del primer mur i enllaçat a ell, un mur de menor alçada de pedra i morter, 
segueix fins arribar a una casamata soterrada construïda de carreus de marès, i la qual 
servia com a polvorí. Aquest polvorí queda situat a la banda sud-est del recinte de la torre. 
Exteriorment, està protegir per la banda est amb un mur atalussat de pedra irregular. Des de 
l’interior, després de descendre per una escala de pedra de marès, s’accedeix a dos espais 
coberts per voltes de canó.  
 
A la part frontal de la torre de l’illa de Ses Sargantanes, i tancant el pati, hi ha un conjunt de 
troneres d’una bateria per a canons, la qual apunta directament a la bocana del port.   
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A la punta nord de l’illa, hi ha un mur de contenció de carreus de marès, que també serveix 
per donar més resistència al conjunt de la fortificació. 
 

                                                                 
                                                                   Torre de l’illa de Ses Sargantanes vista des del mar. 

 

 
                                                                                                                    Vista posterior de la torre. 
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5. Informació gràfica bàsica 
 

             
Croquis de la torre de l’illa de Ses Sargantanes dibuixat per F. Fornals a Torres de 
Defensa y Atalayas de Menorca. 1979. 
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6. Sistemes i elements constructius 
 
Fonamentació 
La Fonamentació de la torre esta formada per una base de forma circular que sobresurt del 
diàmetre exterior del mur entre 5 i 10 cm. Aquesta base esta formada per pedra irregular 
extreta dels voltants de la torre i lligada amb morter de calç. Reforçada per la continuació de 
les cadenes verticals formades per carreus de marès cada 3 metres, i lligades també amb 
morter de calç. El cos afegir encarat a nord descansa damunt d’una base feta de carreus de 
marès.  
 

                  
 Cadena vertical de pedra de marès arrancant                    Base de la cimentació del cos afegit.  
 des de la cimentació.                                                       
 
Estructura / Tancament vertical 
L’estructura vertical de la torre, i a l’hora tancament exterior, esta formada per un mur de 
pedra irregular extreta de les rodalies i morter de calç. Aquest mur està reforçat per cadenes 
verticals de carreus de pedra de marès de 70 x 30 x30 cm col·locats de llarg i de través. 
D’aquesta manera, la peça de través entra els 40 cm restants per lligar el mur exterior amb 
el reomplert interior.  
 

                                 
Reforços de cadenes verticals.                                                 Detall d’una cadena vertical. 
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Estructura horitzontal 
Torre de forma troncocònica de 2 plantes. Planta baixa i planta coberta de forma circular. 
 
Sostre Planta Baixa 
Sostre format a base d'una sola volta de canó de peces de pedra de marès recolzades 
directament en la part interna del mur exterior. Reomplert interior amb pedra extreta dels 
voltants de la torre i agafada amb morter de calç.  
         
Coberta 
 
Parapet de defensa 
El parapet de defensa està executat amb peces irregulars de pedra i lligada amb morter de 
calç. Tant superior com inferiorment, el parapet està remarcat per una faixa formada per 
peces de marès, la qual sobresurt aproximadament entre 5 i 10 cm de l’alineació del mur.  
Les cadenes verticals del mur estructural continuen fins a sota de la faixa de coronació, 
travessant tota l’alçada del parapet defensiu.  
 

 
Faixes del parapet de defensa i Coronació del parapet amb peces de marès amb pendent cap a 
l'exterior. 
 
Matacà 
Aquesta torre no posseeix aquest element defensiu tant característic d’aquestes 
fortificacions. 
 

Paviments 

Paviment planta baixa 

Segons el Tractat de C.W.Pasley,  A Course of Elementery Fortification, interiorment les 
plantes s'acabaven pavimentant amb rajoles.  Però es desconeix exactament com està 
pavimentada la plana interior d’aquesta, ja que no es va poder accedir a l’interior, i tampoc 
s’ha trobar res en documentació escrita.   
         
Paviment planta coberta 
Segurament aquesta planta estava acabada amb pedra de marès irregular, amb peces de 
grans dimensions, però amb la cara exterior treballada, per tal de poder formar un paviment .    
 
Acabats exteriors 
Arrebossat de morter de calç. Encara es troben petits fragments que no s'han erosionat amb 
el pas del temps i les inclemències meteorològiques. 
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                      Restes del revestiment exterior que duia la torre. 
 
Acabats interiors 
Segurament la planta interior de la torre estava arrebossada amb morter de calç.  
 
Accés principal  
L’accés a la torre es fa a través d’un passadís cobert per una volta plana formada per 
dovelles d’aproximadament 1 metre d’altura, tot construït amb peces de marès. Els brancals 
de la porta estan reforçats amb carreus de marès col·locats de llarg i de través. Actualment 
està l’accés tancat amb un porta. 
 

           

Accés a la torre des del pati interior.                                               Detall de l’accés. 
                       

Altres obertures 
La única obertura està coberta per una volta plana formada, on la llinda està formada per 
una sola peça empotrada en el mur.  
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  Única obertura de la planta interior.. 

 
Escales interiors 
 
De planta baixa a planta coberta 
Accés amb una escala de mà mòbil de fusta a través d'una xemeneia ubicada en el 
passadís d'accés a la torre.   
 
Altres elements 
 
Cisterna 
Aquesta torre disponia de dos aljubs que estaven fora de la zona de la torre. Un d’ells estava 
a pocs metres al sud de la torre, mentre que l’altre estava situat a l’altre banda de l’illa de 
Ses Sargantanes, Avui en dia no es conserva cap de les due cisternes.  
  
Contraforts 
Dos cossos adossats a la pròpia estructura de de la torre i seguint el mateix criteri 
constructiu que aquesta. Aixecats amb pedra irregular extreta de les rodalies i morter de 
calç. Aquests cossos també tenen les cadenes verticals de reforç cada certs metres, tot i 
que el cos orientat a est, per qual s’accedeix al pati, està totalment forrat amb carreus de 
marès a partir d’aproximadament 1,50 metres del terreny. En canvi, l’altre cos, només està 
forrat amb carreus la part interior, la que es pot observar des de l’interior del pati. 
Superiorment, els dos cossos estan remarcats com el parapet defensiu de la torre, amb 
dues faixes a base de pedra de marès, les quals s’uneixen en la part exterior del cos degut a 
la pendent que tenen cap a l’exterior. El cos per on s’accedeix al pati, té una obertura 
coberta per un arc de mig punt a base de peces de marès. Aquest contrafort guanya 
amplada de gruix a partir d’on arranca l’arc de mig punt anteriorment mencionat, gràcies a 
unes impostes d’un quart de bocell que permeten que des d’aquest punt, el mur agafi 
volada. Aquest arc, posseeix una xemeneia en el sostre que comunica amb la planta 
coberta, i es per on es defensava aquesta entrada. L’altre cos, orientat a nord, té una llar de 
foc encastada en ell, coberta per un arc rebaixat de peces de marès. Tot l’interior del fogar 
de la llar de foc està executat amb peces de marès. 
 



Estudi històric-constructiu de les torres de defensa costanera de l’illa de Menorca 
 

198 

 
                    Vista de la torre des de l’interior del pati, amb els dos contraforts. 
 

                                     
Detall de l’accés al pati.                                                               Llar de foc. 
 
Polvorí 
Excavat en el terreny i cobert per dues voltes de canó. Exteriorment està molt protegit per tot 
un mur de defensa de pedra irregular en forma de talús. El mur de protecció del polvorí 
cobreix tota la cara est de la fortificació. 
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               Vista exterior del mur de protecció del polvorí..   
 
Troneres en bateria 
Quatre troneres paral·leles, que permeten tres espais per a canons, de forma trapezoïdal, 
formen la bateria al nord de la torre. Aquestes troneres, d’aproximadament 1 metre d’alçada, 
estan fetes a base de carreus de marès en tot el perímetre, i reomplert amb pedra irregular. 
 

 
Troneres. 
 

 
                                                      Pati interior, rodejat per mur, amb la base dels canons en el centre. 
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7. Estat actual 
 
Actualment la torre de l’illa de Ses Sargantanes està abandonada. Tot i això, en aquesta 
torre s’hi ha intervingut, per part dels antics propietaris, puntualment.  
 
Interiorment, es desconeix exactament l’estat en que es troba la torre, però des de l’exterior, 
es pot considerar que la torre està en un estat de conservació mig. Estructuralment la torre 
es troba en bon estat, amb algunes peces de marès bastant erosionades, però que es 
podria considerar un percentatge molt baix, i que de moment no afecta a possibles 
despreniments. En canvi, els dos contraforts, revestits exteriorment amb carreus de marès, 
es troben molt més deteriorats, i on ja es poden observar despreniments de varies peces. 
 
                                                        

        
Peces de marès erosionades en el mur.                    Erosió i despreniments de pedres del contrafort.  
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 8. Materials 
 
La torre de l’illa de Ses Sargantanes està principalment construïda amb pedra irregular i 
morter de calç. Aquesta tipus de pedra acaba formant el gran gruix dels murs estructurals de 
la torre, per tant, per tal d'abaratir el cost de la torre i construir amb més rapidesa, evitant 
l'extracció de molta més quantitat de marès i el posterior transport fins a l'emplaçament 
definitiu de la torre, s’extreia aquesta grn quantitat de pedra de les rodalies de la torre. 
 
Els voltants de la torre de l’illa de Ses Sargantanes, incluint tot tel cap de Fornells, està 
composat  per un terreny format per dolomies, que són roques sedimentaries carbonatades, 
aparentment molt semblants a les calcàries, però en lloc de estar compostes principalment 
per carbonat de calci, hi predomina el carbonat de magnesi. Aquest darrer element l’aporta 
la Dolomita, [CaMg(CO3)2], la qual ha de tenir un percentatge superior al 50% en la roca. En 
el cas que la roca no arribés a aquest percentage, la roca seria una calcària dolomítica. 
Aquest tipus de roques es formaren a Menorca durant el Juràssic, fa entre 180 i 120 milions 
d'anys, dins del Mesozoic o era secundària 
 
Tot seguit, en aquest apartat s'exposen unes mostres obtingudes durant la visita a la torre 
dels materials que la composen. 
 

       
Mostra de marès.                                                          Mostra de Dolomia. 
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9. Breu ressenya històrica 
 
La torre de l’illa de Ses Sargantanes és una torre molt peculiar de les denominades torres de 
dimensions petites, catalogades en la tipologia IV. Aquesta fou dissenyada per l'enginyer 
militar C.W. Pasley, i fou aixecada sota la direcció del capità d'enginyers Robert D'Arcy.  
 
Aquesta torre ja figura en un informe enviat pel mateix capità D’Arcy al general Fox, datat del 
2 de Juny del 1801, on es diu que l’illa de les Sargantanes ha de ser considerada com la 
clau del port de Fornells i que caldria construir-hi una torre bensòlida ja que l’actual fort allà 
existent només pot ser considerat com una defensa temporal perque no és a prova de 
projectils i es pot incendiar.  
 
Aquesta torre figura en l'inventari de fortificacions del 1803, però es parla de pavellones, 
casa fuerte de madera y torre de la isleta de la Sargantana, i es diu que la torre y almasen 
de polvora en posesion o a cargo de la Real Artilleria. 
 
A l’inventari de 1815 es comenta que a la torre de la isleta, es circular: esta situada a la orilla 
del mar, cuyo objeto es para oponerse à la entrada y fondeadero del puerto; e igualmente a 
la villa en caso de ser tomada por el enemigo, se halla sin artillar y en buen estado, con 
parapet y esplanada para cañón de cureña giratoria.  
 
També figura a la relació de 1867, i es diu: esta torre y un espaldón cierran la gola de una 
batería que tiene delante; al otro extremo de esta islahay un cuerpo de guardia y pabellones 
de ofiiales en mal estado y dos cisternas bastante deterioradas. 
 
En la relació de fortificacions del 1877, consta entre les fortificacions que van ser entregades 
pel Ram de guerra al cos de carrabiners el 28 de Juny de 1867, deprés de la supressió 
delcos de torrers. 
 
El Jutjat de primera instància de Palma dictà sentència el 17-9-1970 a favor de l'Estat 
(Hisenda) com a propietari de la torre. El Ministeri d'Hisenda decidí la venda el novembre de 
1972 i pel Decret 191/1973, de l'1 de febrer, finalment aquesta fou comprada per particulars. 
 
Actualment pertany a l'Estat, concretament al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient, sota la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar, ja que la torre esta 
dins del domini públic marítim-terrestre definit en el Real Decret 1471/1989 de l'1 de 
Desembre del 1989.  
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  TORRE DE RAMBLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Fitxa d’Inventariat nº 11 
 

TALLER DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC      
EPSEB   
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1. Identificació de la torre 
 

Altres noms Torre de Rambla, Torre de sa Torreta o Torre dels Tamarells. 
 

Lloc Predi de Sa Torreta de Tramuntana. 
 

Municipi Maó, Menorca. Illes Balears. 
 

Tipologia Torre de defensa costanera tipus IV.  
Torre anglesa de dimensió petita. 

Època 
construcció 

Entre el 1799 i el 1802. Durant la 3ª ocupació britànica.. 
 

Nacionalitat Anglesa. 
 

Disseny  Enginyer Charles William Pasley.  
 

Direcció d'obra Capità d’enginyers Robert D’Arcy. 
 

Propietat Pertany al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, sota la 
Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar. 

Actuacions 
anteriors No s'hi ha actuat mai. 

Ús actual Abandonada. 
 

 

 
2. Situació i emplaçament  
 
La torre de Rambla està situada al Nord-est de la illa de Menorca, amb unes coordenades 
geogràfiques de 39° 57′ 46″ N 4° 15′ 55″ E, a l’extrem del Cap de Rambla, també anomenat 
Cap dels Tamarells, dins el terme municipal de Maó. 
 

         Plànol general de l'illa de Menorca. 
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El nucli urbà més proper a la torre és la població d’Es Grau, a uns 2 kilòmetres al Sud des 
de la torre, a través de camins no asfaltats. Però les primeres cases d'aquesta població es 
daten de finals del segle XIX, per tant, la població més propera que abans es trobava en cas 
d’un desembarc per la zona Nord-est de la illa, era directament la capital Maó, a 12 
kilòmetres al Sud de la torre. Actualment, per accedir a la torre, es fa a través d’un camí no 
asfaltat des de la població d’Es Grau, des d'on, a través d'una carretera secundaria, es pot 
accedir a Maó. 

                  Plànol emplaçament de la Torre de Rambla. 

 
Des del cap on s’ubica la torre, a una altitud per sobre el nivell del mar de 25 metres, es 
controlava el possible desembarc de les flotes enemigues en les cales des Tamarells, just al 
Sud de la torre, a la cala de Sa Torreta, ubicada a l’oest, i varies cales situades a la cara 
oest de l’illa d’en Colom. Un altre punt important de la zona és la platja d’Es Grau, però 
aquesta no té prou profunditat per al desembarc de vaixells de gran calat. 
 

                  Plànol de punts de defensa de la Torre de Rambla. 
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3. Dimensionat de la torre 
 

Forma exterior Torre de forma troncocònica. 

Forma interior Les plantes baixa i primera són de forma octogonal, en canvi la 
planta coberta o plataforma d'artilleria és de forma circular. 

Dimensions (m)  

Altura 8,80 

Altura fins parapet - 

Diàmetre exterior base 11,40 

Diàmetre interior base Planta octogonal de 6,10 x 5,60. 

Diàmetre exterior coberta 10,50 

Diàmetre interior coberta 6,25 

Gruix mig del mur base 2,10 – 2,60. 

  

Espais  

Planta baixa 3 espais (Polvorí, magatzem de queviures i altres) 

Altura planta 2,20 

Dimensions estances 2,8 x 6,10 / 2,5 x 2,8 / 2,5 x 3. 

Planta intermèdia 1 espai (Dormitori i menjador) 

Altura planta 2,70 

Dimensions planta - 

Planta coberta 1 espai (Plataforma artillera) 
Diàmetre plataforma 

artillera 6,00 

Espais interiors matacà - 

Altura parapet - 

Altura parapet en el matacà - 

  

Cisterna Soterrada (No es poden determinar les mides) 
* Les dimensions exposades es presenten en metres (m). 
* Les dimensions exposades poden variar en certs punts degut a la irregularitat de la construcció. 
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4. Descripció arquitectònica 
 
Torre de forma troncocònica formada per dues plantes interiors i una planta coberta on es 
situava l'artilleria de defensa. Interiorment, les plantes baixa i intermèdia són de forma 
octogonal, però amb les cares o arestes de dimensions irregulars, pràcticament com un 
rectangle amb les cantonades acabades en xamfrà, dibuixant d'aquesta manera la planta 
octogonal. Aquestes dues plantes interiors estan lleugerament desplaçades de l’eix central 
de la torre cap a l’orientació sud, en direcció contraria al mar. Així, s’aconseguia més gruix 
en el mur orientat al mar, i donava més protecció i resistència davant atacs provinents de 
flotes enemigues. D’aquesta manera, el mur de la banda nord té un gruix aproximat de 2,60 
metres, mentre que en la banda oposada, per on s’accedeix a la torre, és de 2,20 metres. La 
planta coberta, de forma circular, sí esta centrada respecte l’eix que dibuixa la base de la 
torre.   
 
La planta baixa esta dividida en tres espais o estances. Mitjançant un mur de carreus de 
marès de 30 cm de gruix, orientat de nord a sud, es divideix aquesta planta en dos espais, i 
que a l’hora servirà com a paret de càrrega per suportar el sostre d'aquesta mateixa planta. 
Posteriorment, i sense tenir aquesta paret divisòria cap funció portant, l’espai ubicat a la 
banda est es divideix de nou en dos espais mitjançant un altre mur de carreus de marès de 
30 cm de gruix. D’aquesta manera, queda definitivament una estança que ocupa la meitat de 
la superfície de la planta i dos estances més que cada una ocupa una quarta part de la 
planta. Des de cada xamfrà de la planta, arranca una espitllera que es va reduint de secció 
així que s'apropa a l'exterior de la torre, per tant,  en l'estança principal, la de major tamany, 
s'ubiquen dues espitlleres, mentre que a les altres dues estances només en surt una de 
cada una. L'accés a la planta superior es realitzava a través d'una trapa situada a l’estança 
nord-est de la torre, amb una escala de mà. Just a l’esquerra de la obertura per accedir a la 
planta baixa, hi ha un pou que dona a la cisterna que estava soterrada en el terreny, just 
sota la torre, i que s’omplia mitjançant unes canonades ceràmiques empotrades en el gruix 
del mur i que recollien l’aigua de la planta coberta o plataforma artillera. 
 
La planta intermèdia també és de forma octogonal, amb quatre cares més llargues i amb les 
cantonades acabades en xamfrà. Aquesta planta esta formada per una sola estança. En la 
cara orientada a sud, en direcció cap a terra endins, hi ha un passadís que travessa els més 
de 2 metres de gruix del mur i per on s’accedia a la torre mitjançant una escala de mà. Dins 
d’aquest passadís hi ha una xemeneia de forma quadrada per on s'accedeix a la plataforma 
artillera o coberta, també amb l’ajuda d’una escala de mà. En la cara ubicada a l’est de la 
planta intermèdia, a la dreta de la paret amb l'accés a la torre, trobem una obertura o 
finestra, i just al costat un espai empotrat en el mur de 30 cm de profunditat per on 
descendeixen dos desaigües ceràmics des de la coberta. Un devia anar directament a la 
cisterna ubicada sota la planta baixa i l'altre devia ser un punt de recollida d'aigua en la 
mateixa planta. A la cara oposada, orientada a oest, també hi ha una finestra, tot i que es de 
dimensions més reduïdes que l’anterior. En el xamfrà orientat a sud-oest, hi ha construït una 
llar de foc, tant per escalfar la planta com per cuinar, amb una xemeneia empotrada en el 
mur que evacuava el fum a la planta coberta. 
 
La planta coberta o plataforma artillera és de forma circular. La plataforma esta rodejada per 
un parapet defensiu amb una alçada regular en tot el seu perímetre. Aquest espai principal 
era on s'ubicava l'armament de defensa de la torre. Encarat a sud, just damunt de la porta 
d'accés de la planta intermèdia, hi ha el matacà. Aquest element defensiu sobresurt del 
perímetre exterior de la torre, agafant volada per formar 3 espitlleres de defensa vertical de 
la porta. El matacà esta cobert o protegit per una galeria, i també hi ha l’arribada a la planta 
coberta des de la planta inferior.  
 
Exteriorment, la torre té un sòcol perimetral que sobresurt entre 5 i 10 cm de la pendent 
regular amb que s’aixeca el mur. Aquest sòcol marca el nivell de paviment de la planta 
baixa, i degut al gran desnivell del terreny, més de 1,65 metres de la banda oest a est. A 
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partir d’aquest sòcol, el mur segueix una pendent constant fins arribar al parapet defensiu de 
coberta, remarcat amb dues faixes. La faixa inferior marca l'inici de la planta coberta i és de 
forma rectangular. La faixa superior, forma part de la coronació del parapet defensiu, també 
de forma rectangular, la qual té una lleugera pendent cap a l’exterior de la torre.  
 
 

              Torre de forma troncocònica.                                                                      
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5. Informació gràfica bàsica 
 

Croquis de la torre de Rambla dibuixat per F. Fornals a Torres de Defensa y Atalayas de 
Menorca. 1979. 
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6. Sistemes i elements constructius 
 
Fonamentació 
La Fonamentació de la torre esta formada per una base de forma circular que sobresurt del 
diàmetre exterior del mur entre 5 i 10 cm. Aquesta base esta formada per pedra irregular 
extreta dels voltants de la torre i lligada amb morter de calç. Reforçada per la continuació de 
les cadenes verticals formades per carreus de marès cada 3 metres, i lligades també amb 
morter de calç.   
 

 Cadena vertical de pedra de marès arrancant               Base de la cimentació que sobresurt de  
 des de la cimentació.                                                      l'anivellació del mur. 
 

 Orientació est. Zona amb un desnivell de 
1,65 metres.                                              
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Estructura / Tancament vertical 
L’estructura vertical de la torre, i a l’hora tancament exterior, esta formada per un mur de 
pedra que té un gruix mig de 2,20 metres. Aquest mur esta dividit en tres parts, dos murs 
d’uns 35 cm de gruix, un exterior i un interior, i una part central de reomplert.  
 
El mur exterior esta format de pedra de marès irregular, paredat, i morter de calç. Aquest 
mur està reforçat per cadenes verticals de carreus de pedra de marès de 70 x 30 x30 cm 
col·locats de llarg i de través. D’aquesta manera, la peça de través entra els 40 cm restants 
per lligar el mur exterior amb el reomplert interior. La part interior del mur, esta formada 
principalment per carreus de marès, juntament amb peces de forma irregulars de grans 
dimensions però amb la cara exterior treballada, tot lligat amb morter de calç. El reomplert 
interior del mur, esta compost de pedra extreta dels voltants de la torre i lligada amb morter 
de calç. 

Carreus de través empotrats dins el reomplert.         Cadena vertical de carreus de pedra de  
                                                                       marès i acabat amb pedra de marès irregular. 

Reomplert amb pedra de la zona on es 
construeix  la torre. 
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Estructura horitzontal 
Torre de forma troncocònica de 3 plantes. Planta baixa i planta intermèdia en forma 
octogonal i planta coberta en forma circular. 
 
Sostre Planta Baixa 
Sostre a base de dues voltes d’ansa-paner de peces de pedra de marès de 60 x 30 x 15 cm, 
recolzades en la part central en un envà de carreus de marès 70 x 30 x 30 cm, que divideix 
l'espai en dos. Per damunt la volta, reomplert amb pedra extreta dels voltants de la torre i 
agafada amb morter de calç. Tant la paret central de càrrega com les generatrius de les 
voltes estan orientades en la direcció de nord a sud.  
 

              Dues voltes d’ansa-paner recolzades en la paret de càrrega central. 
 

              Cantonada de la planta acabada en xamfrà, donant la forma octogonal a la sala. 
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 Peça de pedra de marès de la volta.                             Paret de càrrega central.       
               

                                 Reomplert part central entre les dues voltes. 
 



Estudi històric-constructiu de les torres de defensa costanera de l’illa de Menorca 
 

214 

Sostre Planta Primera 
Sostre a base d'una sola volta d’ansa-paner de peces de pedra de marès de 60 x 30 x 30 cm 
recolzades directament en la part interna del mur exterior. Reomplert interior amb pedra 
extreta dels voltants de la torre i agafada amb morter de calç. La generatriu de la volta 
també esta alienada en direcció de nord a sud, com les voltes de la planta inferior. 

        Volta d’ansa-paner. 
 
Coberta 
 
Parapet de defensa 
El parapet de defensa està executat amb peces irregulars de marès. Tant superior com 
inferiorment, el parapet està remarcat per una faixa formada per peces de marès de 60 x 30 
x 30 cm, la qual sobresurt aproximadament entre 5 i 10 cm de l’alineació del mur.  Per 
damunt de la faixa superior, unes peces de marès d’uns 10 cms de gruix, i de llargada de tot 
el gruix del parapet defensiu, coronen aquest element constructiu donant una lleugera 
pendent cap a l’exterior de la torre.  
 

Faixes del parapet de defensa i Coronació del parapet amb peces de marès amb 
pendent cap a l'exterior. 
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Matacà 
El matacà de la torre està construït totalment amb carreus de pedra de marès. Aquest 
element està recolzat damunt 4 cartel·les formades cada una per 3 peces de marès, amb la 
punta exterior acabada en quert de bocell, i empotrades al mur. D’aquesta manera, la peça 
inferior està pràcticament tota ella empotrada en el mur, mentre que les altres van agafant 
volada progressivament, recolzades en la peça inferior i empotrades també en el mur. 
Interiorment, una volta rebaixada de peces de marès col·locades a trencajunts, cobreix la 
galeria del matacà, permetent ubicar-se a l'interior d’aquest. 
 

Matacà de quatre mènsules i tres                                Element defensiu de l'accés principal   
espitlleres.                                                                    a la torre. 

               Coberta del matacà per una volta amb peces a trencajunts. 
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Paviments 

Paviment planta baixa 

Actualment formada per una capa de sorra directament sobre la base de pedra irregular. Es 
desconeix si aquest era el paviment que hi havia a la torre en el moment de la seva 
construcció, però segons el Tractat de C.W.Pasley,  A Course of Elementery Fortification, 
interiorment les plantes s'acabaven pavimentant amb rajoles.   

         Paviment format per una capa de sorra. 
 
Paviment planta intermèdia 
Actualment formada per una capa de sorra, directament damunt de les peces de marès que 
formen les voltes de canó de la planta inferior. En aquesta planta ens trobem en el mateix 
cas que en l'apartat anterior. 

                              Paviment format per una capa de sorra. 
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Paviment planta coberta 
La plataforma artillera esta pavimentada amb peces de marès irregular però amb les cares 
treballades. Rejuntat amb morter de calç, i amb una lleugera pendent per desaiguar la 
planta.   
 
Acabats exteriors 
Arrebossat de morter de calç. Encara es troben petits fragments que no s'han erosionat amb 
el pas del temps i les inclemències meteorològiques. 

Acabat exterior de morter de calç totalment  
deteriorat. 

 
Acabats interiors 
Arrebossat de morter de calç. En la planta baixa encara es poden trobar petits fragments de 
l'arrebossat, en canvi en la planta intermèdia s'observa clarament part de l'antic arrebossat 
en la volta de canó.  
 

En el mur central de planta baixa es pot observar restes de 
morter de calç. 



Estudi històric-constructiu de les torres de defensa costanera de l’illa de Menorca 
 

218 

               Sostre planta intermèdia. 

 
Accés principal  
Accés a la torre a través d’un passadís cobert per una volta plana formada per dovelles amb 
reclau, tot construït amb peces de marès. La volta es recolza en els murs laterals del 
passadís, format també per carreus de pedra de marès. Exteriorment, l’accés està reforçat 
amb carreus de marès que formen una cadena cantonera. L'accés principal es tancava 
mitjançant una porta de fusta ubicada en la part exterior de la torre, agafada amb uns golfos 
de ferro a la cadena cantonera.  
 
 

                     Detall del dintell format per una volta plana. Frontisses de subjecció de la 
                      porta a la part superior esquerra. 
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 Accés en la planta intermèdia, reforçada per 
cadenes verticals. 

 
 
Altres obertures 
En la planta baixa hi ha 4 espitlleres d’aproximadament 30 x 30 cm d’obertura, que es van 
reduint de secció a mesura que arriben a l’exterior. Aquestes obertures estan cobertes a tot 
el seu llarg amb carreus de pedra de marès, formant una volta plana o a nivell, recolzada en 
els brancals també construïts amb carreus de marès. Exteriorment, les obertures estan 
vallades amb un ferro vertical empotrat a la pedra.  
 

 Barra de ferro de protecció en obertura 
de planta baixa. 
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En la planta intermèdia hi ha dues obertures, una encarada a l'est i l'altre a oest. La primera 
de 60 x60 cm, i la segona més reduïda, aproximadament de 60x40 cm. Ambdues obertures 
estan cobertes per una volta plana formada per dovelles amb reclau i recolzada damunt 
brancals, tot construït amb carreus de marès.  
 
Escales interiors 
 
De planta baixa a planta intermèdia 
Accés a través d’una trapa ubicada en la cara est de la planta intermèdia, i mitjançant una 
escala de mà mòbil de fusta.  
 
De planta primera a planta coberta 
Accés amb una escala de mà mòbil de fusta a través d'una xemeneia ubicada en el 
passadís d'accés a la torre, que accedeix directament sota el matacà de coberta.   

    Obertura d'accés a planta baixa des de la                  Accés a planta coberta just sota el matacà. 
    planta intermèdia. 
 
Altres elements 
 
Cisterna 
Aquesta torre disponia d’una cisterna soterrada, de la qual no es poden determinar les 
dimensions. 
  
Desaigües 
Empotrats en el mur i canalitzacions mitjançant peces ceràmiques que descendien de 
coberta fins a dins de la cisterna. En la planta intermèdia hi ha un espai empotrat en el mur  
just per on passen els desaigües, possiblement destinat a punt de recollida d'aigua quant 
plovia. Una altre opció es que fos un punt on es bifurques el desaigua, d'aquesta manera, 
després de les primeres pluges, que es deixava evacuar l'aigua a través d'un desaigua que 
anava directament a l'exterior, es canviava la direcció de l'aigua, i un cop baixava neta, es 
conduïa a la cisterna. 
 



Estudi històric-constructiu de les torres de defensa costanera de l’illa de Menorca 
 

221 

 

Desaigües ceràmics.                                             Rasa empotrada en el mur per passar els desaigües.      
 
Llar de foc o Cuina 
La llar de foc està empotrada en el mur de la torre. Amb un fogar d’entre 30 i 40 cms de 
profunditat, i cobert per peces de marès. El fumeral de la llar de foc desemboca en el gruix 
del parapet defensiu de la planta coberta. 
 

                                              Xemeneia en p anta intermèdia.   
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7. Estat actual 
 
Actualment la torre de Rambla està totalment abandonada, a part d’això, tampoc s’ha 
realitzat cap actuació de manteniment des de la seva construcció fa més de 200 anys. 
D’aquí el mal estat en que es troba aquesta torre, amb la possibilitat de despreniments de 
les pedres del mur o l’esfondrament del sostre de la planta baixa, degut a l’erosió que han 
patit les perdes de marès que la formen.  
 
Una obertura formada a través del mur i apuntalada amb fustes, de manera molt precària, 
permet accedir a la planta baixa. Aquesta obertura debilita l’estructura de la torre, provocant 
constantment caiguda de material i pèrdua de resistència en aquest punt. 
 
Un altre element que es troba en molt mal estat és el matacà, el qual també pot esfondrar-se 
en qualsevol moment.   
                                                        
 

      
                 Accés a la torre per  la planta baixa.         Accés a la planta intermèdia. 
 

 
                                                  Despreniments de pedres de l’exterior.  
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 8. Materials 
 
La torre de Rambla esta principalment construïda amb marès i morter de calç, que forma 
tant la base dels elements estructurals, com son les cadenes verticals o els sostres de les 
diferents plantes, com els elements més decoratius, com les faixes exteriors. 
 
Però una part fonamental de la torre, concretament tot el reomplert dels murs, que arriben a 
tenir un gruix mig de 2,20 metres, esta format per pedra extreta de les rodalies de la torre, 
per tal d'abaratir el cost de la torre com la rapidesa de construcció d'aquesta, evitant 
l'extracció de molta més quantitat de marès i el posterior transport fins a l'emplaçament 
definitiu de la torre.  
 
Els voltants de la torre de Rambla esta composat  per un terreny format bàsicament per 
lloselles, roques sedimentàries dominantment argiloses que solen exfoliar-se en petites 
lloses, i que a Menorca normalment són de color gris plom o negre, intercalades entre 
gresos, també una roca sedimentària detrítica amb una alta proporció de gra gruixut de color 
gris. Aquestes roques corresponen a una sèrie turbidítica formada durant el Carbonífer-
Devonià, entre 400 i 270 milions d'anys, dins del Paleozoic o Era primària. 
 
Tot seguit, en aquest apartat s'exposen unes mostres obtingudes durant la visita a la torre 
dels materials que la composen. 
 

 
Mostra de marès.                                                       Mostra de gres. 

 
                                      
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mostra de morter de calç. 
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9. Breu ressenya històrica 
 
La Torre de Rambla és el prototip de torre “petita” dissenyada per l'enginyer militar C.W. 
Pasley, la qual fou aixecada sota la direcció del capità d'enginyers Robert D'Arcy.  
 
Aquesta torre figura en l'inventari de fortificacions del 1803, com a torre de la Bufera,  i del  
1815, on es diu: torre circular situada sobre una altura a la misma orilla del mar con objeto 
de oponerse a su fondeadero inmediato, se halla artillada con un cañón de cureña giratoria y 
en buen estado. L'inventari de fortificacions es troba a l'Arxiu del Museu Militar de Menorca. 
 
També figura a la relació de 1867, entre les fortificacions que el Ram de Guerra havia 
d'entregar a Hisenda.  
 
El Jutjat de primera instància de Palma dictà sentència el 17-9-1970 a favor de l'Estat 
(Hisenda) coma propietari de la torre. El Ministeri d'Hisenda decidí la venda el novembre de 
1972 i pel Decret 191/1973, de l'1 de febrer, s'acordà la venda directa de la torre als 
germans Lillo Florit (BOE, núm.38, 13-2-1973). 
 
Actualment pertany a l'Estat, concretament al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient, sota la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar, ja que la torre esta 
dins del domini públic marítim-terrestre definit en el Real Decret 1471/1989 de l'1 de 
Desembre del 1989.  
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     TORRE DE SANITJA 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Fitxa d’Inventariat nº 12 
 

TALLER DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC      
EPSEB   
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1. Identificació de la torre 
 

Altres noms Torre de Sanitja 
 

Lloc Predi de Santa Teresa, Port de Sanitja. 
 

Municipi Es Mercadal, Menorca. Illes Balears. 
 

Tipologia Torre de defensa costanera tipus IV.  
Torre anglesa de dimensió petita. 

Època Al 1800. Durant la 3ª ocupació britànica.  
 

Nacionalitat Anglesa 
 

Disseny  Enginyer Charles William Pasley  
 

Direcció d'obra Capità d’enginyers Robert D’Arcy. 
 

Règim jurídic Pertany al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, sota la 
Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar. 

Actuacions 
anteriors No s'hi ha actuat mai. 

Ús actual Abandonada 
 

 

 
2. Situació i emplaçament 
 
La torre de Sanitja es troba al nord de l'illa, amb unes coordenades geogràfiques de 40º 4' 
24,60" N 4º 5' 1,65" E. Situada a l'extrem més nord del cap que separa el Port de Sanitja i 
Cala Torta, a l'est del Cap de Cavalleria, dins el terme municipal d'Es Mercadal. 
 

                                                                   Plànol general de l'illa de Menorca. 
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El nucli urbà més proper a la torre és Fornells, situat al nord de l'illa i a l'est de la torre, al 
qual s'hi accedeix des de Maó per la carretera Me-7 o des de Es Mercadal per la Me-15.  
Després, en direcció el Cap de Cavalleria, fins al Port de Sanitja, després, per arribar a la 
torre, cal fer un tram de camí sense asfaltar per on no hi poden circular vehicles.  
 

                  Plànol emplaçament de la Torre de Sanitja. 

 
Des d'aquest punt, es controlava els possibles desembarcaments en el Port de Sanitja, i des 
d'on un cop desembarcats, es podia accedir a Fornells. La torre esta situada a una altitud 
respecte del mar de 15 metres, i cobreix tant el Port de Sanitja, a l'est, com Cala Torta, a 
l'oest. 
 

                                                            Plànol de punts de defensa de la Torre de Sanitja. 
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3. Dimensionat de la torre 
 

Forma exterior Torre de forma troncocònica. 

Forma interior Les plantes baixa i primera són de forma octogonal, en canvi la 
planta coberta o plataforma d'artilleria és de forma circular. 

Dimensions (m)  

Altura 10,00 

Altura fins parapet - 

Diàmetre exterior base 12,50  

Diàmetre interior base Planta octogonal de 5,60 x 6,12 

Diàmetre exterior coberta 11,40 

Diàmetre interior coberta 6,00 

Gruix mig del mur base 2,90 

  

Espais  

Planta baixa 3 espais (Polvorí, magatzem de queviures i altres) 

Altura planta 2,50 

Dimensions estances 3,16 x 3,06 / 2,33 x 3,06 / 5,60 x 2, 99. 

Planta intermèdia 1 espai (Dormitori i menjador) 

Altura planta 2,00 

Dimensions planta 5,50 x 6,20  

Planta coberta 1 espai (Plataforma artillera) 
Diàmetre plataforma 

artillera 6,00 

Espais interiors matacà  

Altura parapet - 

Altura parapet en el matacà - 

  

Cisterna Soterrada (No es poden determinar les mides) 
*Les dimensions exposades es presenten en metres (m) 

    * Les dimensions exposades poden variar en certs punts degut a la irregularitat de la construcció. 
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4. Descripció arquitectònica 
 
La torre de Sanitja es basa en un sol cos de forma troncocònica, composta per dues plantes 
interiors i una planta coberta on es situa l'artilleria de defensa. Interiorment les plantes baixa 
i intermèdia, per la qual s'accedeix a la torre, son de forma octogonal, pràcticament com un 
rectangle amb les cantonades acabades en xamfrà, dibuixant d'aquesta manera la planta 
octogonal. Mentre que la planta coberta és de forma circular. Les plantes interiors estan 
desplaçades cap a sud, en direcció a l’interior de l’illa. D’aquesta manera, el gruix del mur és 
més gruixut, i per tant més resistent en front de possibles atacs, en la banda encarada al 
mar, en direcció nord, des d’on aquesta torre podia ser atacada per les flotes enemigues que 
intentessin desembarcar a les proximitats d’aquesta.  
 
La planta baixa esta dividida en tres espais o estances. Dividida per un mur perpendicular a 
les cares més llargues de l'octògon que forma la planta, en direcció de nord a sud, i que 
servirà com a paret de càrrega per suportar el sostre d'aquesta planta, format per dues 
voltes de canó amb les generatrius paral·leles al mur central. Posteriorment, i sense tenir 
aquesta nova paret divisòria cap funció portant, un dels espais es divideix de nou en dos 
espais, quedant definitivament una estança que ocupa la meitat de la superfície de la planta 
i dos estances més que equivalen cada una a una quarta part del total de l'espai. Des de dos 
dels xamfrans de la planta, arranca una espitllera que es va reduint de secció així que 
s'apropa a l'exterior de la torre, una en direcció nord-est i l'altre en direcció sud-oest. 
Empotrat en el mur de la banda oest hi ha l'accés a la cisterna soterrada a través d’un pou. 
L'accés a la planta superior es realitzava a través d'una trapa situada en una de les estances 
de menor tamany, la situada en la part nord-est de la torre, amb una escala de mà. 
 
La planta intermèdia també és de forma octogonal, amb quatre cares més llargues i amb les 
cantonades acabades en xamfrà. Aquesta planta esta formada per una sola estança coberta 
per una volta de canó orientada de est a oest. En una de les cares allargades, encarada a 
sud, s'ubica el passadís d'accés a la torre, des d'on a través d'una xemeneia quadrada a mig 
passadís, s'accedeix a la plataforma artillera o coberta amb una escala de mà. En el xamfrà 
ubicat just a la dreta de la paret amb l'accés a la torre, trobem una obertura enfocada al fons 
del Port de Sanitja, al sud-est de la torre. En la paret de la banda est, hi ha dos espais 
empotrats en el mur, d'uns 30 cm de profunditat, que no s'ha esbrinat exactament la seva 
utilitat. A la cara oest d'aquesta planta de la torre, hi ha una obertura encarada a oest, i en el 
xamfrà nord-oest hi ha la llar de foc o cuina.  
 
La planta coberta o plataforma artillera és de forma circular. S'accedeix a ella a través de la 
xemeneia anteriorment mencionada i amb arribada dins la galeria que cobria el matacà, el 
qual estava encarat a sud. A la banda nord de la coberta hi ha la plataforma artillera on 
s'ubicava l'armament, rodejada per un mur d'altura constant. 
 
Exteriorment, la torre té un sòcol que rodeja tot el perímetre i sobresurt de l'alineació del 
mur. A partir d’aquest sòcol, el mur ascendeix amb una lleugera pendent fins arribar a sota 
del parapet defensiu de coberta, remarcat amb dues faixes, una que marca l'inici de la planta 
coberta i l'altre com a coronació del parapet defensiu.  
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                                                      Torre de Sanitja, de forma troncocònica de planta circular. 
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5. Informació gràfica bàsica 
 
 

 Croquis de la torre de Sanitja reproduït de F. Fornals a Torres de defensa y alatayas de Menorca, 
del 1979. 
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6. Sistemes i elements constructius 
 
Fonamentació 
La torre de Sanitja es recolza damunt d’una base circular de pedra irregular, extreta dels 
voltants de la torre, per anivellar la base de la planta baixa. Aquesta base, va recolzada 
directament damunt del terreny irregular, tot i que aquest no presenta gaire desnivell. 
Reforçada per la continuació de les cadenes verticals de pedra de marès, i lligat amb morter 
de calç. La cimentació sobresurt del diàmetre de mur de la torre entre 5 i 10 cm. 
 

Base de pedra irregular reforçada per les cadenes verticals. 

 
Estructura / Tancament vertical 
Murs formats per pedra irregular, paredat, la qual s’ha extret dels voltants de la ubicació de 
la torre, i morter de calç, amb un gruix mig de 2,90 metres. El mur està reforçat 
estructuralment per cadenes verticals de carreus de pedra de marès de 70 x 30 x 30 cm 
col·locats de llarg i de través, la qual entra els 40 cm restants per lligar el mur exterior amb el 
reomplert interior, i acabat  exteriorment entre cadenes verticals amb marès irregular, sense 
treballar. Les cares interiors dels murs estan acabades també amb carreus de marès.  
 

                          
Mur exterior de pedra i morter de calç reforçat                           Detall d’una cadena vertical. 
amb cadenes verticals de marès. 
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Estructura horitzontal 
Torre de forma troncocònica de 3 plantes. Planta baixa i planta intermèdia en forma 
octogonal i planta coberta en forma circular. 
 
Sostre Planta Baixa 
Sostre a base de dues voltes d’ansa-paner de peces de pedra de marès de 60 x 30 x 15 cm, 
recolzades en la part central en un mur de carreus de pedra de marès 70 x 30 x 30 cm, que 
divideix l'espai en dos. Per damunt la volta, el carcanyol està reomplert amb pedra extreta 
dels voltants de la torre i agafada amb morter de calç. Tant la paret central de càrrega com 
les generatrius de les voltes estan orientades en la direcció de nord a sud.  
 

Volta d’ansa-paner i cantonada acabada en xamfrà formant la planta octogonal. 
 

           Mur de càrrega central de marès. 
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Sostre Planta Primera 
Sostre a base d'una sola volta d’ansa-paner de peces de marès de 60 x 30 x 30 cm. 
Reomplert interior amb pedra extreta dels voltants de la torre i agafada amb morter de calç. 
La generatriu de la volta esta alienada en direcció de est a oest, just al contrari de les voltes 
de la planta inferior. 
 

 
             Volta d’ansa-paner. Espais empotrats en el mur que suposen un interrogant la seva utilitat. 
 
Coberta 
 
Parapet de defensa 
Executat amb pedra irregulars del voltant de la torre, i remarcat entre dues faixes de peces 
de marès, sobresortint aproximadament entre 5 i 10 cm de forma rectangular. La coronació 
del parapet segueix una alçada constant, i acabada amb peces de marès i amb pendent cap 
a l'exterior. El parapet de defensa segueix la mateixa alineació que el mur, sense sobresortir, 
excepte les faixes.  
 

Parapet d'altura constant remarcat per dues faixes.         Detall peça coronació parapet. 
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Matacà 
El matacà esta totalment derruït, i ens els plànols obtinguts no remarca els elements de 
suport del matacà ni el número d'espitlleres que devia tenir.  
 

              El matacà es troba actualment totalment esfondrat.. 
 

Paviments 

Paviment planta baixa 

Actualment formada per una capa de sorra directament sobre la base de pedra irregular. 
Segons el Tractat de C.W.Pasley,  A Course of Elementery Fortification, interiorment les 
plantes s'acabaven pavimentant amb rajoles.   
 

                                                         Paviment de planta baixa. 
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Paviment planta intermèdia 
Actualment formada per una capa de sorra per anivellar, directament damunt de les peces 
de marès que formen les voltes de canó de la planta inferior. En aquesta planta ens trobem 
en el mateix cas que en l'apartat anterior. 
 

 
                                  Paviment format per una capa de sorra. 

 
Paviment planta coberta 
Segurament acabat amb peces de marès d’un gruix considerable, per reforçar la planta 
coberta, ja que hi havia de descansar al damunt l'armament de defensa. Rejuntat amb 
morter de calç i amb una lleugera pendent pels desaigües.   
 
Acabats exteriors 
Arrebossat de morter de calç. Encara es troben petits fragments que no s'han erosionat amb 
el pas del temps i les inclemències meteorològiques. 
 

Restes de l'acabat exterior ja gairebé deteriorat del tot. 

 
Acabats interiors 
Arrebossat de morter de calç. En la planta baixa encara es poden trobar petits fragments de 
l'arrebossat, en canvi en la planta intermèdia s'observa clarament part de l'antic arrebossat 
en la volta de canó i en les parets.  
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Restes d'arrebossat tant en la planta baixa com en la intermèdia. 
 
Accés principal  
Accés situat a la planta intermèdia, encarat a Sur. Exteriorment reforçada amb grans blocs 
de marès que formaven una cadena cantonera i coberta amb una volta plana formada per 
dovelles, tot construït amb peces de marès. Al llarg de tot el passadís d'entrada, Els brancals 
de la volta també estan formats amb carreus de marès. Segurament l'accés principal es 
tancava mitjançant una porta de fusta ubicada en la part exterior de la torre, agafada amb 
unes frontisses de ferro a la cadena cantonera.  
         

                                    
Passadís d’entrada a la torre cobert per una volta plana adovellada formada per peces de marès. 
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Altres obertures 
En els xamfrans ubicats en el nord-est i en el sud-oest hi ha dues finestres, de 30 x 30 i que 
van reduint la secció a mesura que travessen el mur. En la planta intermèdia, hi ha una 
obertura d'uns 90 x 90 cm aproximadament, i des d'on es pot veure el fons del Port de 
Sanitja. Encarada a oest, hi ha una altra obertura de de mides semblants. 

Finestra de planta baixa que interfereix amb una 
cadena vertical. 

 

Escales interiors 
 
De planta baixa a planta intermèdia 
Accés a través d’una trapa ubicada al nord-est de la planta intermèdia, mitjançant una 
escala de mà mòbil de fusta.  
 

             Trapa d'accés de planta baixa a planta intermèdia. 
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De planta primera a planta coberta 
Accés amb una escala de mà mòbil de fusta a través d'una xemeneia ubicada dins el gruix 
del mur en el passadís d'accés a la torre, que accedeix directament sota el matacà de 
coberta.     
 
Altres elements 
 
Cisterna 
Soterrada. Obertura per a l’obtenció de l’aigua de la cisterna situada a la cara oest del mur 
de planta baixa.  

             Obertura en el mur d'accés al pou de la cisterna. 

 
Llar de foc o Cuina 
Ubicada en la cara nord-oest interior de la planta intermèdia i empotrada al mur. Tota la 
superfície interior del fogar està construïda amb peces de marès. 
 

 
                                     Llar de foc encastada en el mur. 
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7. Estat actual 
 
Actualment, la torre de Sanitja està totalment abandonada. I a part d’això, per part de cap 
dels diferents propietaris que ha tingut la torre,ja siguin particulars com públics, no han 
intervingut en el seu manteniment per tal de no arribar a l’estat en que es troba avui en dia 
aquesta torre. 
 
Com s’ha pogut observar en la documentació fotogràfica aportada fins ara en aquesta fitxa, 
la torre de Sanitja es troba en molt mal estat, ja que els diferents elements estructurals de la 
torre estan molt deteriorats, el que provoquen despreniments constants de material, i en 
conseqüència pèrdua de resistència en aquest elements. A la llarga, evidentment to taixò pot 
acabar amb l’esfondrament parcial o total de la torre de Sanitja. 
 
Però sense cap mena de dubte, l’element que pot preocupar més pel seu mal estat, és el 
mur estructural, ja que, tot i l’important gruix que té, és la base de sustentació de tota la 
torre. Aquest mur avui en dia ha perdut, degut a l’erosió i posteriors despreniments de les 
pedres, part del seu volum inicial i resistència. I seguirà aquest procés fins que hi hagi una 
actuació que consolidi el material dels murs. 
 
Per una altra banda, el matacà de la torre ja està totalment esfondrat, el que ja requerirà una 
actuació completa de reforma en cas que es vulgui recuperar l’estat original de la torre.  
 
Interiorment, els diferents sostres encara es mantenen intactes, tot i que no es pot garantir, 
sense un estudi previ, la seva resistència davant de possibles càrregues.  
 

 
                               Despreniments en el mur de la torre. 
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 8. Materials 
 
Com la majoria de les torres de defensa, la base principal de la torre de Sanitja és el gruix 
dels seus murs estructurals, que arriben a tenir un gruix de 2,20 metres. Aquests murs estan 
formats bàsicament amb pedra irregular, i lligada posteriorment amb morter de calç.  
D’aquesta manera, el volum principal de material petri d’aquesta torre està compost de 
pedra extreta de les rodalies de la torre, per tal d'abaratir el cost d’aquesta, així com la 
rapidesa de construcció, evitant l'extracció de molta més quantitat de marès i el posterior 
transport fins a l'emplaçament definitiu de la torre. 
 
Però, també s’observa, ja que destaca pel canvi de color, la utilització de pedra de marès, en 
aquest cas de tons molt rogencs. En aquesta torre el marès forma tant la base dels elements 
estructurals, com son les cadenes verticals o els sostres de les diferents plantes, com els 
elements més decoratius, com les faixes exteriors. 
 
Per tant, la base de la torre de Sanitja és la pedra extreta dels voltants de la torre. Aquest 
terreny està format per dolomies, que són roques sedimentaries carbonatades, aparentment 
molt semblants a les calcàries, però en lloc de estar compostes principalment per carbonat 
de calci, hi predomina el carbonat de magnesi. Aquest darrer element l’aporta la Dolomita, 
[CaMg(CO3)2], la qual ha de tenir un percentatge superior al 50% en la roca. En el cas que la 
roca no arribés a aquest percentage, la roca seria una calcària dolomítica. Aquest tipus de 
roques es formaren a Menorca durant el Juràssic, fa entre 180 i 120 milions d'anys, dins del 
Mesozoic o era secundària 
 
Tot seguit, en aquest apartat s'exposen unes mostres obtingudes durant la visita a la torre 
dels materials que la composen. 
 

            
Mostra de Dolomia.                                                        Mostra de Marès 

 

 
Mostra de morter de calç. 
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9. Breu ressenya històrica 
 
La Torre de Sanitja és el prototip de torre “petita” dissenyada per l'enginyer militar C.W. 
Pasley, la qual fou aixecada sota la direcció del capità d'enginyers Robert D'Arcy.  
 
Aquesta torre figura en l'inventari de fortificacions del 1803, on diu que la torre de Sa Nitcha 
se compone de iguales efectos que la de Cala Molí y se ignora el paradero de su llave. El 
cuerpo de guardia del oficial está sin puertas ni ventanas y la sisterna es llena de agua.    
 
En l'inventari de 1815 diu: De Cala Senicha... es circular: esta situada sima punta de dicha 
cala para oponerse è su entrada, tiene su parapeto y esplanada para un cañón de curerña 
giratoria, à la que se pusieron tres astas de madera para hacer señales siempre que 
conviniera, y que nunca se ha verificado, y se halla sin artillar y en buen estado. 
 
També figura a la relació de 1867, entre les fortificacions que el Ram de Guerra havia 
d'entregar a Hisenda, i segons  la relació de 1877, va ser entregada al cos de carrabiners el 
28 de Juny de 1867. 
 
El Jutjat de primera instància de Palma dictà sentència el 2 d'Abril de 1969 a favor de l'Estat 
(Hisenda) com a propietari de la torre. El Ministeri d'Hisenda decidí la venda el 1979 als 
germans d'Olivar i Despujol. 
 
Actualment pertany a l'Estat, concretament al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient, sota la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar, ja que la torre esta 
dins del domini públic marítim-terrestre definit en el Real Decret 1471/1989 de l'1 de 
Desembre del 1989.  
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                    TORRE DELS FREUS 
 
 
 
 
 
 

 

 Fitxa d’Inventariat nº13 
 

TALLER DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC      
                                                                                                  EPSEB  
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1. Identificació de la torre 
 

Altres noms Torre dels Freus, Torre d'Erskine, Torre de la Princesa.  
 

Lloc La Mola. 
 

Municipi Maó, Menorca. Illes Balears. 
 

Tipologia Torre de defensa costanera tipus IV.  
Torre anglesa de dimensió petita. 

Època Al 1799. Durant la 3ª ocupació britànica.  
 

Nacionalitat Anglesa 
 

Disseny  Enginyer Charles William Pasley  
 

Direcció d'obra Capità d’enginyers Robert D’Arcy. 
 

Propietat Patrimoni de l'Estat. Ministeri de Defensa. Regiment d'Artilleria, 92. Es 
Castell. 

Actuacions 
anteriors 

A mitjans segle XIX se li va reforçar el sostre de planta coberta i se li 
va obrir una obertura en la planta intermèdia per tal de poder ampliar 
l'armament de la torre. 

Ús actual 
Sense cap ús. Forma part de la Fortalesa de la Mola, zona d'interès 
cultural de Menorca, i es pot visitar dins el recorregut per la Fortalesa. 
 

 

 
2. Situació i emplaçament 
 
La torre dels Freus es troba a l'est de l'illa, amb unes coordenades geogràfiques de 
39° 52′ 42″ N4° 18′ 54″ E. Situada a l'extrem nord de la Mola, penyal on s'aixecà a mitjans 
del 1800 la Fortalesa de la Mola, per la defensa del Port de Maó. La torre dels Freus pertany 
al terme municipal de Maó. 
 

              Plànol general de l'illa de Menorca. 
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Actualment ubicada dins el recinte militar de la Fortalesa de la Mola, a la qual s'hi accedeix 
per una carretera asfaltada, la Me-3, des de la rotonda ubicada al fons del Port de Maó, i per 
on també es pot entrar al mateix nucli de Maó per la banda de ponent del port. Aquesta 
carretera, la Me-3, transcórrer pel nord del Port de Maó, passant per la urbanització de Cala 
Llonga. Trencant en direcció nord per la mateixa carretera, es pot arribar a la Cala 
Mesquida, on hi ha una altra de les torres construïdes pels anglesos. 
 

                   Plànol emplaçament de la Torre dels Freus. 
 

La torre dels Freus, a una altura respecte del mar de 45 metres, controlava els possibles 
desembarcaments de les flotes enemigues en la Cala d'Els Freus, situada al nord de la torre. 
Des d'aquest punt també es vigilava l'accés per terra al penyal de la Mola, juntament 
reforçada amb la torre de Cala Teulera, al sud-oest del penyal. 
 

           Plànol de punts de defensa de la Torre dels Freus. 
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3. Dimensionat de la torre 
 

Forma exterior Troncocònica 

Forma interior Les plantes baixa i primera són de forma octogonal, en canvi la 
planta coberta o plataforma d'artilleria és de forma circular. 

Dimensions (m)  

Altura 9,20 

Altura fins parapet - 

Diàmetre exterior base - 

Diàmetre interior base - 

Diàmetre exterior coberta 9,00 

Diàmetre interior coberta 6,00 

Gruix mig del mur base - 

  

Espais  

Planta baixa 3 espais (Polvorí, magatzem de queviures i altres) 

Altura planta - 

Dimensions planta - 

Planta intermèdia 1 espai (Dormitori i menjador) 

Altura planta 4,30 

Dimensions planta 5,77 x 5,80. 

Planta coberta 1 espai (Plataforma artillera) 
Diàmetre plataforma 

artillera 6,00 

Espais interiors matacà - 

Altura parapet - 

Altura parapet en el matacà - 

  

Cisterna - 
* Les dimensions exposades es presenten en metres (m). 
* Les dimensions exposades poden variar en certs punts degut a la irregularitat de la construcció. 
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4. Descripció arquitectònica 
 
Torre de forma troncocònica formada per dues plantes interiors i una planta coberta on es 
situa l'artilleria de defensa. No s’ha pogut comprovar degut a l’esfondrament parcial que 
pateix aquesta torre, però segons C. W. Pasley, en el seu tractat sobre fortificacions, aquest 
tipus de torres tenien les plantes interiors lleugerament desplaçades. Les plantes es 
desplaçaven cap a la part contraria al mar, donant, d’aquesta manera, un gruix superior a la 
banda del mar, la qual podria resistir millor els atacs de l’artilleria enemiga.  
 
Interiorment les plantes baixa i intermèdia, per la qual s'accedia a la torre, son de forma 
octogonal, pràcticament com un rectangle amb les cantonades acabades en xamfrà, 
dibuixant d'aquesta manera la planta octogonal. Actualment però, i degut a les modificacions 
que va patir la torre al construir-se al seu voltant la bateria de la Princesa, formant part de la 
Fortalesa de la Mola, la planta baixa de la torre ha quedat soterrada entre els murs i els 
talussos del terreny, i formant part dels passadissos interns de la bateria anteriorment 
mencionada. Després de que un llamp fes explotar la torre, ja que s'utilitzava com a polvorí, i 
deixant-la en l'estat que es troba actualment, l'accés a la planta baixa esta prohibit per temes 
de seguretat. 
 
La planta intermèdia és de forma octogonal, coberta amb una volta de canó amb la 
generatriu que va en la direcció de sud-est a nord-oest. Al fons d'aquesta estança, a la 
banda nord-oest, hi ha una obertura per poder treure la punta d'un canó des d'aquesta 
planta. La porta d'accés, que devia ser la banda sud-est, esta totalment esfondrada, per lo 
que no es pot apreciar ni la porta principal, ni el matacà que la cobria. 
 
La planta coberta o plataforma artillera és de forma circular. El parapet defensiu, remarcat 
per dues faixes, és d'una altura superior a la resta de les torres d'aquest tipus, tipus IV, ja 
que, al construir-se a mitjans del segle XIX les bateries i els passadissos subterranis de la 
bateria de la Princesa, la torre va quedar lleugerament massa baixa, per la que es va voler 
aixecar la plataforma artillera construint una nova volta de canó damunt de la ja existent, i 
posteriorment alçant l'altura del parapet defensiu, ja que havia quedat baix per la defensa de 
l'interior. 
 
Exteriorment la torre segueix una pendent constant fins arribar al parapet defensiu de 
coberta, remarcat amb dues faixes, una que marca l'inici de l'antiga planta coberta i l'altre 
com a coronació del parapet defensiu. La torre dels Freus esta lligada als murs de la 
Fortalesa de la Mola que defensen tota la banda nord i oest del penyal, i dels punts on 
podien desembarcar les flotes enemigues.   

                                                      Torre dels Freus, lligada als murs de la Fortalesa de la Mola.  
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5. Informació gràfica bàsica 
 

Croquis de la torre dels Freus reproduït per F. Fornals a Torres de defensa y 
atalayas de Menorca, del 1979. 
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6. Sistemes i elements constructius 
 
Fomentació 
No s'observa l'arrancada original de la torre, per saber si com la torre de cala Teulera, 
construïda pràcticament al mateix temps i similitud, presenta una base de pedra i morter de 
calç.   
 
Estructura / Tancament vertical 
Mur de pedra i morter de calç amb un gruix mig d'entre 1'80 i 2'10 metres, reforçat per 
cadenes verticals de carreus de pedra de marès col·locats de llarg i de través, la qual entra 
els 40 cm restants per lligar el mur exterior amb el reomplert interior, i acabat  exteriorment 
entre cadenes verticals amb paredat de marès irregular, sense treballar. Les cares interiors 
dels murs estan acabades amb carreus de marès. Interiorment, el mur està reomplert amb 
pedra irregular, sense treballar, extreta d'una cantera de marès dels voltants i lligat amb 
morter de calç. Degut a que tot el material per a la construcció d'aquesta torre es va extreure 
de la mateixa pedrera, es fa difícil distingir les cadenes del paredat. 
 

Les cadenes verticals queden dissimulades                Gruix del mur reomplert amb pedra irregular.        
ser al  del mateix material que la pedra del mur. 

 
Estructura horitzontal 
Torre de forma troncocònica de base circular de 3 plantes. Planta baixa i planta intermèdia 
de forma octogonal i planta coberta de forma circular. 
 
Sostre Planta Baixa 
Es desconeix el sistema constructiu que formava el sostre de la planta baixa, ja que no s'ha 
trobat cap tipus de documentació, ni escrita ni gràfica, que especifiqui com estava realitzat.   
 
Sostre Planta Primera 
Sostre a base de doble volta d’ansa-paner de peces de pedra de marès, una d'original i una 
altra que es va afegir a posteriori. Reomplert interior amb pedra extreta dels voltants de la 
torre i agafada amb morter de calç. La generatriu de la volta esta alienada en direcció de  
sud-est a nord-oest. 
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Sostre planta intermèdia formada per dues voltes d’ansa-paner sobreposades. 

 
Coberta 
 
Parapet de defensa 
El parapet original, estava executat amb peces irregulars de pedra de marès i remarcat entre 
dues impostes o faixes de peces de marès, sobresortint aproximadament entre 5 i 10 cm de 
forma rectangular. Al ampliar-se l'alçada d'aquest element defensiu, s'executà amb carreus 
de marès, mantenint la faixa inferior on arrancava la primera volta. Finalment, la coronació 
del parapet segueix una alçada constant, i acabada amb peces de marès i amb pendent cap 
a l'exterior. El parapet de defensa segueix la mateixa alineació que el mur, sense sobresortir, 
excepte les faixes.  
 

Parapet original de pedra irregular               Parapet d'alçada regular remarcat amb feta                                                                    
amb carreus la part ampliada.                                        una faixa i la coronació del mur. 
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Matacà 
El matacà estava totalment derruït, i ens els plànols obtinguts no es remarcava els elements 
de suport del matacà ni el número d'espitlleres que devia tenir. A partir del gruix d'una de les 
cartel·les laterals que encara no s'havien esfondrat i de l'estudi d'altres torres similars, es 
reformà el matacà amb 4 cartel·les. 
 

Tant el matacà com la porta principal d'accés a la torre estan 
totalment esfondrats. 

 

Paviments 

Paviment planta baixa 

Es desconeix quin tipus de paviment pot haver-hi en la planta baixa de la torre, però segons 
lo exposat pel Tractat de C.W.Pasley,  A Course of Elementery Fortification, interiorment les 
plantes s'acabaven pavimentant amb rajoles.   
 
Paviment planta intermèdia 
En aquesta planta ens trobem en el mateix cas que en l'apartat anterior. S'observa una capa 
de sorra damunt del paviment, però no es pot saber amb certesa com devien estar 
pavimentades les plantes de la torre. 
 
Paviment planta coberta 
Segurament acabat amb peces de marès per reforçar la planta coberta, ja que hi havia de 
descansar al damunt l'armament de defensa. Rejuntat amb morter de calç i amb una 
lleugera pendent pels desaigües.   
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Acabats exteriors 
Arrebossat de morter de calç. Encara es troben petits fragments que no s'han erosionat amb 
el pas del temps i les inclemències meteorològiques. 

Restes de l'acabat exterior ja gairebé deteriorat de tot. 

 
Acabats interiors 
Arrebossat de morter de calç. Encara s'observen restes de l'acabat interior dins la planta 
intermèdia de la torre.  
 

                     Restes d'arrebossat interior. 
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Accés principal  
Igual que el matacà, l'accés principal a la torre esta totalment esfondrat. Però degut a les 
edificacions annexes de la Fortalesa de la Mola, l'entrada a la torre havia quedat a nivell del 
terreny, sense precisar d'una escala de mà per accedir-hi.  
 
Altres obertures 
En la planta intermèdia, hi ha una obertura suficientment gran com per treure un canó, i 
cobert per una volta de canó ascendent cap a l'exterior, seguint el mateix procés els 
brancals de la obertura.  
 
Aquesta obertura no se sap exactament quan es va realitzar,i tampoc es creu que sigui 
original, ja que no consta en cap escrit ni gràfic de la torre. Es creu que quan es va construir 
la Fortalesa de Mola, es reformà la torre per afegir-hi un canó més en la planta intermèdia 
durant aquest període de mandat espanyol, a mitjans del segle XIX. 
 

           Obertura per un canó en planta intermèdia. 

 
Escales interiors 
 
De planta baixa a planta intermèdia 
Segons la documentació obtinguda i tractant-se d'una torre del tipus 4, segurament a través 
d’una trapa ubicada en la planta intermèdia, mitjançant una escala de mà mòbil de fusta.  
 
De planta primera a planta coberta 
Originalment accés amb una escala de mà mòbil de fusta a través d'una xemeneia ubicada 
dins el gruix del mur en el passadís d'accés a la torre, que accedeix directament sota el 
matacà de coberta.     
 
Altres elements 
 
Cisterna 
Aquesta torre no posseïa cisterna. 
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7. Estat actual 
 
Com s’ha pogut observar en la documentació aportada fins a aquest punt, la torre dels Freus 
es troba actualment en molt mal estat. Degut a una explosió que va patir la torre, part 
d’aquesta, on hi havia el matacà i l’accés principal, quedaren totalment esfondrats. 
 
En aquesta torre, des de l’explosió mencionada, no s’hi ha actuat mai. No s’ha intervingut ni 
per tractar de consolidar el material dels murs, exposats sobretot a les inclemències 
meteorològiques, i que a la llarga hi poguessin haver despreniments, ni de reformar-la per 
complet.  
 
Per tant, aquesta torre es manté en molt mal estat, i seguirà deteriorant-se, fins que 
s’intervingui en ella.  
 

 
Estat actual de la torre dels Freus, mig esfondrada. 
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8. Materials 
 
La torre dels Freus esta pràcticament construïda en la seva totalitat amb marès i morter de 
calç, ja que la zona sud de Menorca esta formada per aquest tipus de roca. Per lo que 
normalment als voltant de la construcció es feia una pedrera de marès per anar extraient el 
material. Aquesta forma d'obtenir el material era molt freqüent a Menorca, on s'excavava el 
soterrani dels habitatges en el propi terreny, i s'extreia el marès en carreus, que 
posteriorment servien per a l'aixecament de la casa. 

              Restes d'una antiga pedrera molt a prop de la torre. 

 
Exteriorment el mur esta format per carreus treballats i pedra irregular, tot construït amb 
marès. Una altra part fonamental de la torre, concretament tot el reomplert dels murs, que 
arriben a tenir un gruix mig de 2,20 metres, també esta format amb el mateix material, lligat 
amb morter de calç. La localització d'una pedrera a prop de la torre servia per abaratir el cost 
de la torre, així com la rapidesa de construcció d'aquesta, evitant llargs recorreguts pel 
transport fins a l'emplaçament definitiu de la torre.  
 
Els voltants de la torre dels Freus, com em comentat anteriorment, esta composat  per un 
terreny format principalment per marès, una roca formada per restes d'organismes marins de 
petites dimensions i grans de quars o fragments d'altres roques. La matriu sol ser llimosa i el 
ciment de tipus carbonàtic. Es formà a Menorca durant el Miocè, fa entre 25 i 5 milions 
d'anys, dins del Terciari o Era Cenozoica. 
 
Tot seguit, en aquest apartat s'exposen unes mostres obtingudes durant la visita a la torre 
dels materials que la composen. 
 

 
Mostra de pedra de marès. 

 



Estudi històric-constructiu de les torres de defensa costanera de l’illa de Menorca 

 

256 

9. Breu ressenya històrica 
 
La Torre dels Freus és el prototip de torre “petita” dissenyada per l'enginyer militar C.W. 
Pasley, la qual fou aixecada sota la direcció del capità d'enginyers Robert D'Arcy durant la 
tercera ocupació britànica de l'illa, quant governava l'illa el general Sir James Saint Erskine, 
d'aquí un dels noms de la torre. 
 
En l'informe que el capità d'enginyers Robert D'Arcy remet al general Fox, datat a Maó el 17 
de Juliol de 1800, diu que s'han aixecat dues torres a la Mola, Saint Clair i Erskine, 
guarnides amb un canó flanquejat per prevenir que el terreny dominat de la zona no caigui 
en poder de l'enemic en el cas d'un atac. Amb aquestes torres es volia evitar la dominació 
del penyal de la Mola i evitar que les tropes enemigues poguessin instal·lar les seves 
bateries per atacar i batre el Fort George, Castell de Sant Felip. Posteriorment, en un altre 
escrit datat a Maó el 2 de Març de 1801, D'Arcy recomana al general Fox la construcció d'un 
mur entre les torres de Saint Clair i Erskine per tal de reforçar la defensa de la Mola. 
 
Aquesta torre figura relacionada en l'inventari de fortificacions de 1803, torre de Asquin en la 
Mola, i també en el de 1815 on es diu que es circular: esta situada sobre una altura a la 
parte del norte cuyo objeto es para defender una retirada sobre la misma mola y a oponerse 
a un desembarco de alguna lancha en aquella parte de costa, hallandose sin artillar y en 
buen estado, siendo su parapeto y esplanada de cureña giratoria. 
 
No esta documentada, en canvi, en les relacions de 1867 i 1877, ja que aquesta torre no es 
va cedir del Ram de Guerra al cos de carrabiners, ja que esta situada en zona militar de 
primer ordre, vora la Fortalesa de la Mola. 
 
La torre dels Freus ha estat sempre sota control de les autoritats militars, pertanyent a 
l'Estat, Ministeri de Defensa. 
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   TORRE DE CALA TEULERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Fitxa d’Inventariat nº 14 
 

TALLER DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC      
EPSEB  
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1. Identificació de la torre 
 

Altres noms Torre de Cala Teulera, Torre de Saint Clair, Torre de la Mola. 
 

Lloc La Mola. 
 

Municipi Maó, Menorca. Illes Balears. 
 

Tipologia Torre de defensa costanera tipus IV.  
Torre anglesa de dimensió petita. 

Època Al 1799. Durant la 3ª ocupació britànica.  
 

Nacionalitat Anglesa 
 

Disseny  Enginyer Charles William Pasley  
 

Direcció d'obra Capità d’enginyers Robert D’Arcy. 
 

Propietat Patrimoni de l'Estat. Ministeri de Defensa. Regiment d'Artilleria, 92. Es 
Castell. 

Reformada Es va reformar al 2010. 
 

Ús actual Sense cap ús. 
 

 

 
2. Situació i emplaçament 
 
La torre de Cala Teulera es troba a l'est de l'illa, amb unes coordenades geogràfiques de 39º 
52' 35,21" N 4º 18' 28,93" E. Situada a l'extrem sud-est de la Mola, penyal on s'aixecà a 
mitjans del 1800 la Fortalesa de la Mola, per la defensa del Port de Maó. La torre pertany al 
terme municipal de Maó.  
 

    Plànol general de l'illa de Menorca. 
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Actualment ubicada dins el recinte militar de la Fortalesa de la Mola, a la qual s'hi accedeix 
per una carretera asfaltada, la Me-3, des de la rotonda ubicada al fons del Port de Maó, i per 
on també es pot entrar al mateix nucli de Maó per la banda de ponent del port. Aquesta 
carretera, la Me-3, transcórrer pel nord del Port de Maó, passant per la urbanització de Cala 
Llonga. Trencant en direcció nord per la mateixa carretera, es pot arribar a la Cala 
Mesquida, on hi ha una altra de les torres construïdes pels anglesos. 
 

                   Plànol emplaçament de la Torre de Cala Teulera. 

 
La torre de Cala Teulera, a una altura respecte del mar de 15 metres, controlava els 
possibles desembarcaments de les flotes enemigues en la Cala Teulera, situada al nord de 
la torre. Una altre funció que tenia era, juntament amb la Torre de Felipet, ubicada en 
l'extrem més sud de l'illa de Llatzaret, evitar el pas a les flotes enemigues que intentessin 
entrar al Port de Maó. 
 

      Plànol de punts de defensa de la Torre de Cala Teulera. 
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3. Dimensionat de la torre 
 

Forma exterior Troncocònica. 

Forma interior Les plantes baixa i primera són de forma octogonal, en canvi la 
planta coberta o plataforma d'artilleria és de forma circular. 

Dimensions (m)  

Altura 10,60 

Altura fins parapet - 

Diàmetre exterior base 12,50  

Diàmetre interior base Planta octogonal de 6,48 x 5,32. 

Diàmetre exterior coberta 11,40 

Diàmetre interior coberta 6,20 

Gruix mig del mur base De 1,80 fins a 2,23. 

  

Espais  

Planta baixa 3 espais (Polvorí, magatzem de queviures i altres) 

Altura planta 2,48 

Dimensions planta 5,32 x 3,07 / 3,07 x 2,49 / 3,07 x 2,49. 

Planta intermèdia 1 espai (Dormitori i menjador) 

Altura planta 2,73 

Dimensions planta 6,48 x 5,32 

Planta coberta 1 espai (Plataforma artillera) 
Diàmetre plataforma 

artillera 6,20 

Espais interiors matacà  

Altura parapet - 

Altura parapet en el matacà 1,68 

  

Cisterna - 
* Les dimensions exposades es presenten en metres (m). 
* Les dimensions exposades poden variar en certs punts degut a la irregularitat de la construcció. 
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4. Descripció arquitectònica 
 
La trre de Cala Teulera té una base estructural que es basa en una forma troncocònica. 
Aquesta torre està formada per dues plantes interiors i una planta coberta on es situa 
l'artilleria de defensa. Interiorment les plantes baixa i intermèdia, per la qual s'accedeix a la 
torre, son de forma octogonal, pràcticament com un rectangle amb les cantonades acabades 
en xamfrà, dibuixant d'aquesta manera la planta octogonal. Aquestes plantes estan 
lleugerament desplaçades de l‘eix de la torre en direcció sud, permeten així un màxim gruix 
de mur en la banda oposada, la nord, la qual havia de resistir els atacs de les flotes 
enemigues. Per altra banda, la banda sud, que quedava en direcció a l’interior de l’illa, 
quedava de menor amplada, i era per on s’accedia a la torre. Per la seva banda, la planta 
coberta, la qual és de planta circular, sí està centrada respecte l’eix de la torre.   
 
La planta baixa estava dividida en tres espais o estances. Un mur de est a oest dividia la 
planta en dos espai simètrics, i també feia la funció de mur de càrrega per suportar el sostre 
d'aquesta mateixa planta. Una de les estances restants, es tornava a dividir mitjançant un 
altre mur, en aquest cas no devia tenir funció portant. De les dues estances que s'orientaven 
cap al nord, des del xamfrà, s'obre una espitllera que servia tant per la defensa de la torre 
com per ventilar les estances. En el xamfrà de sud-est s'obre una obertura de ventilació, la 
qual es bifurca en l'interior del mur per tal d'evitar que pugui entrar res des de l'exterior. 
Aquesta obertura ens indica que l’estança que estava ventilada amb aquest tipus d’obertura, 
era el polvorí de la torre. 
 
Seguint la metodologia que s'aplicava en aquestes torres, del tipus IV, es devia accedir a la 
planta intermèdia a través d'una trapa amb una escala de mà. Desafortunadament, el sostre 
d'aquesta planta es va esfondrar fa temps i no ha quedat cap constància si era mitjançant 
dues voltes de canó de marès o de bigues de fusta, ni la ubicació exacta de per on s'accedia 
a la planta intermèdia. 
 
El sostre de la planta intermèdia esta format per una volta de canó amb la generatriu en 
direcció de nord a sud. I com la planta inferior, aquesta també és de forma octogonal, amb 4 
costats llargs i 4 de més curts, que serien els xamfrans de cantonada. 
 
A la torre s'accedia a través d'una porta situada en aquesta planta intermèdia, situada a la 
banda sud. A la banda oposada, s'obre una obertura suficientment gran com per què hi 
sortís la punta d'un canó. Mitjançant una escala de mà de fusta es podia accedir a la planta 
coberta per una xemeneia ubicada en el passadís que travessava el mur per entrar a la 
torre. 
 
La planta coberta o plataforma artillera és de forma circular. Hi ha un espai principal on 
s'ubicava l'armament i una petita galeria coberta dins del matacà, on s'accedeix des de la 
planta inferior. Tota la plataforma artillera està rodejada d’un parapet de defensa d’una altura 
constant, de 1,70 metres, el que feia necessari algun mecanisme per poder alçar el canó fins 
a aquesta alçada. Per tal de que els soldats poguessin disparar per damunt del parapet 
defensiu, en tot el perímetre de la planta coberta, resseguint el parapet defensiu, hi ha uns 
bancs per poder pujar al damunt, d’aquesta manera els soldats estaven protegits i a l’hora 
podien disparar còmodament.      
 
Exteriorment la torre segueix una pendent constant fins arribar al parapet defensiu de 
coberta, remarcat amb dues faixes, una que marca l'inici de la planta coberta i l'altre com a 
coronació del parapet defensiu. Aquesta torre també esta remarcada inferiorment per un 
sòcol de pedra que sobresurt del diàmetre del mur. El mur està aixecat amb pedra irregular, 
paredat, però reforçat amb cadenes verticals de carreus, col·locats de llarg i de través. 
 
A diferència de la majoria de les torres, té una obertura en planta intermèdia suficientment 
gran com per poder muntar un canó en aquesta planta, però aquesta obertura es creu que 
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no es original de la torre, i tot i que no hi ha constància en cap document escrit ni gràfic,  
podria haver estat feta pels espanyols a mitjans del segle XIX, durant la construcció de la 
Fortalesa de la Mola. 
 
Una altra curiositat d’aquesta torre és que no posseïa una cisterna soterrada per tal 
d’acumular aigua per a la tropa.  
 
 

     Torre de Cala Teulera, de forma troncocònica. 
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5. Informació gràfica bàsica 

Plànols de la torre de Cala Teulera reproduïts per F. Fornals, a Torres de 
Defensa y Atalayas de Menorca. 1979. 
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6. Sistemes i elements constructius 
 
La torre de Cala Teulera va ser reformada durant el 2010, abans d'aquesta actuació, es va 
poder visitar exteriorment la torre, obtenint detalls de l'estat en que es trobava, amb el 
matacà totalment esfondrat, part del mur on s'havia construït la nova porta també ensorrada, 
i moltes peces de marès clarament erosionades. La porta estava tancada i amb un cartell 
prevenint possibles perills. 
 
Posterior a la reforma, també s'ha pogut visitar la torre, tant exteriorment com interiorment 
després de sol·licitar les claus a la direcció de la Fortalesa de la Mola. 
 
Per tant, el recull fotogràfic constarà tant d'imatges d'abans com de després de la reforma. 
 
Fomentació 
La torre es recolza directament damunt del terreny irregular, tot i que aquest no presenta 
gaire desnivell. Els murs estructurals arranquen per damunt d’una base circular de pedra 
irregular, extreta d'una cantera de marès dels voltants de la torre, per tal anivellar la base de 
la planta baixa. La base està reforçada per la continuació de les cadenes verticals de pedra 
de marès, i lligat amb morter de calç. La Fomentació sobresurt del diàmetre de mur de la 
torre entre 5 i 10 cm. 

Base de pedra irregular i morter de calç. 
 

 
                                                               Base de pedra i morter de calç, lligada amb la cadena vertical. 
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Torre de Cala Teulera després de les reformes, remarcant clarament el sòcol. 

 
Estructura / Tancament vertical 
L’estructura d’aquesta torre està formada per un mur de pedra irregular de pedra de marès, 
paredat, i morter de calç. El mur arriba a tenir un gruix mig de 2,10 metres, reforçat per 12 
cadenes verticals de carreus de pedra de marès de 70 x 30 x30 cm col·locats de llarg i de 
través, la qual entra els 40 cm restants per lligar el mur exterior amb el reomplert interior. 
Les cares interiors dels murs estan acabades amb carreus de marès. Interiorment, el mur 
està reomplert amb pedra irregular, sense treballar, extreta d'una cantera de marès dels 
voltants i lligat amb morter de calç. Degut a que tot el material per a la construcció d'aquesta 
torre es va extreure de la mateixa pedrera, es fa difícil distingir les cadenes del paredat. 
 

 
Les cadenes verticals queden dissimulades al ser 
del mateix material que la pedra del mur. 
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                                           Gruix del mur reomplert amb pedra irregular. 
 
Estructura horitzontal 
Torre de forma troncocònica de base circular de 3 plantes. Planta baixa i planta intermèdia 
en forma octogonal i planta coberta en forma circular. 
 
Sostre Planta Baixa 
Es desconeix el sistema constructiu que formava el sostre de la planta baixa, ja que no s'ha 
trobat cap tipus de documentació, ni escrita ni gràfics, que especifiqui com estava realitzat.  
Durant la reforma, es construí un forjat a base d’un entramat de bigues metàl·liques, i acabat 
amb un entarimat de fusta. 
 

Sostre posterior a la reforma format per bigues de fusta recolzades en una biga central d'acer (IPN).  
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Sostre Planta Primera 
Sostre a base d'una sola volta d’ansa-paner de peces de pedra de marès de 60 x 32 x 23 cm 
col·locades a través, per tant, en la volta s'observen peces de 23 x 32 cm. Reomplert interior 
amb pedra extreta dels voltants de la torre i agafada amb morter de calç. La generatriu de la 
volta esta alienada en direcció de nord a sud. 
 

Volta d’ansa-paner. 

Detall peces de marès de 23 x 32 cm col·locades a 
trencajunt. 

 
Coberta 
 
Parapet de defensa 
Executat amb peces irregulars de pedra de marès i remarcat entre dues impostes o faixes 
de peces de pedra de marès, sobresortint aproximadament entre 5 i 10 cm de forma 
rectangular. La coronació del parapet segueix una alçada constant, i acabada amb peces de 
marès de 10 cm de gruix i amb pendent cap a l'exterior. El parapet de defensa segueix la 
mateixa alineació que el mur, sense sobresortir, excepte les faixes. La part interior del 
parapet defensiu està arrebossada fins a la peça de coronació del parament. Rodejant tota l 
planta coberta, un banc perimetral a base de peces de marès.  
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                  Parapet d'alçada regular remarcat amb una faixa i la coronació del mur. 

 

 
                   Interior de la planta coberta, amb els bancs de marès. 
 
Matacà 
El matacà estava totalment derruït, i ens els plànols obtinguts no es remarcava els elements 
de suport del matacà ni el número d'espitlleres que devia tenir. A partir del gruix d'una de les 
cartel·les laterals que encara no s'havien esfondrat, i de l'estudi d'altres torres similars, es 
reformà el matacà que actualment es recolza damunt de 4 cartel·les. Cada cartel·la està 
composada per dues peces de marès empotrades en el mur i acabades en quart de bocell 
en la part exterior, que fan agafant volada progressivament, per suportar la galeria del 
matacà. Aquesta galeria, està coberta per una volta d’ansa-paner, totalment reconstruïda 
amb peces de marès. 
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Matacà abans i després de la reforma executada el 2010. Dels matacà original es conserva la peça 
superior de la cartel·la del lateral dret. 

 
Interior de la galeria del matacà, coberta per una volta de canó rebaixada. 

Paviments 

Paviment planta baixa 

Abans de la reforma no es va poder accedir a la torre, i no s'ha trobat cap informació 
respecte els paviments, a part de lo exposat pel Tractat de C.W.Pasley,  A Course of 
Elementery Fortification, on diu que interiorment les plantes s'acabaven pavimentant amb 
rajoles.  Actualment hi ha una solera de formigó lliscat.  
 

 
                             Paviment de formigó lliscat. 
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Paviment planta intermèdia 
En aquesta planta ens trobem en el mateix cas que en l'apartat anterior. Però el paviment 
consisteix en una tarima de fusta de 4,5 cm. 
 

                   Entarimat de fusta. 
 
 
Paviment planta coberta 
Segurament acabat amb peces de marès per reforçar la planta coberta, ja que hi havia de 
descansar al damunt l'armament de defensa. Rejuntat amb morter de calç i amb una 
lleugera pendent pels desaigües.  Després de la reforma, es va formigonar la part central de 
la planta coberta, deixant les peces perimetrals originals. També es va mantenir la rasa que 
transcórrer per sota dels bancs, i que serveix com a canal de recollida d’aigües pluvials. 

S'ha mantingut les peces perimetrals de marès, i formigonant la 
part central. Amb pendent cap als laterals. 

 
Acabats exteriors 
Antigament tota la torre anava arrebossada exteriorment amb un morter de calç. Encara es 
troben petits fragments que no s'han erosionat amb el pas del temps i les inclemències 
meteorològiques. Després de la reforma aplicada, on es va restaurar el mur, ja no es pot 
precisar que queda de l’arrebossat original de la torre. 
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                               Restes de l'arrebossat exterior, abans de la reforma. 
 
                                  

Acabats interiors 
Arrebossat de morter de calç. Després de la reforma, la planta baixa esta “encalada”, 
pintada amb un brou realitzat amb calç, mentre que la planta intermèdia s'ha deixat la volta 
de canó vista. 
 

Parets de planta baixa encalades. 

Parets en planta intermèdia encalades, la volta es manté 
vista.  
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Accés principal  
Accés situat a la planta intermèdia, encarada a sud. Tant la porta com el passadís interior 
suportats per una volta plana adovellada, amb els brancals reforçats per carreus de marès 
que es van intercalant de llarg i de través. 

       Accés principal a la torre format per una volta plana adovellada, abans i després de la reforma. 

 
Actualment s'accedix a la torre  per una porta oberta en la banda sud-est de la planta baixa. 
 
Altres obertures 
En els xamfrans ubicats en el nord-oest i en el sud-est de la planta baixa, hi ha dues 
espitlleres, tant per ventilar com per defensar la torre. 

                                                          Espitllera. 
 
En la planta intermèdia, hi ha una obertura suficientment gran com per treure un canó,  
coberta per una volta rebaixada ascendent cap a l'exterior, i seguint el mateix procés els 
brancals de la obertura. Aquesta obertura no se sap exactament quan es va realitzar,i 
tampoc es creu que sigui original, ja que no consta en cap escrit ni gràfic de la torre. Es creu 
que quan es va construir la Fortalesa de Mola, es reformà la torre per afegir-hi un canó més 
en la planta intermèdia durant aquest període de mandat espanyol, a mitjans del segle XIX. 
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Obertura coberta per una volta rebaixada ascendent cap a 
l'exterior, per treure un canó a la planta intermèdia. 

 
Escales interiors 
 
De planta baixa a planta intermèdia 
Segons la documentació obtinguda i tractant-se d'una torre del tipus 4, segurament a través 
d’una trapa ubicada en la planta intermèdia, mitjançant una escala de mà mòbil de fusta.  

                    Escala metàl·lica amb graons de fusta, posterior a la reforma. 
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De planta primera a planta coberta 
Accés amb una escala de mà mòbil de fusta a través d'una xemeneia ubicada dins el gruix 
del mur en el passadís d'accés a la torre, que accedeix directament sota el matacà de 
coberta.     
 
 

Accés a coberta per una xemeneia mitjançant una 
escala de mà de fusta. 

 
Altres elements 
 
Cisterna 
Aquesta torre no posseïa cisterna. 
 
Llar de foc o Cuina 
No s'han trobat indicis en els plànols que la torre tingués una llar de foc en cap estança. 
Durant la visita a la torre, tampoc es va poder observar cap punt o detall on pogués haver-hi 
un espai empotrat amb aquesta finalitat. 
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7. Estat actual 
 
Avui en dia la torre de Cala Teulera es troba en perfecte estat, ja que al 2010 es va dur a 
terme una reforma de la torre pràcticament completa. 
 
Abans d’actuar en la torre, aquesta es trobava en molt mal estat. Els murs exteriors es 
trobaven molt erosionats, amb algun despreniment. S’havia obert, anys enrere, una nova 
obertura en planta baixa per tal d’accedir més fàcilment a la torre, però aquesta no s’havia 
realitzat adequadament, sense consolidar les parts laterals de la nova obertura, pel que el 
mur anava desprenent part de la pedra irregular de l’interior, debilitant l’estructura. El matacà 
estava totalment esfondrat, només resistia la coberta de la galeria. Interiorment no s’havia 
pogut visitar la torre, però l’estat de la maçoneria en l’interior devia estar també en molt mal 
estat, i el sostre de la planta baixa ja es trobava esfondrat abans de l’actuació. 
 
Per tant, la reforma del 2010 va consistir bàsicament en recuperar tota la torre. S’intentà 
recuperar-la seguint al màxim el model original, però afegir-hi nous elements constructius, 
com és el sostre de la planta baixa, que asseguressin una vida útil més llarga i de menys 
manteniment, ja que l’ús final d’aquesta torre no estava del tot concret. 
 

 
Torre de Cala Teulera abans de la reforma del 2010. 
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8. Materials 
 
La torre de Cala Teulera esta pràcticament construïda en la seva totalitat amb marès i 
morter de calç, ja que la zona sud de Menorca esta formada per aquest tipus de roca. Per lo 
que normalment, als voltant de la construcció, es feia una pedrera de marès per anar 
extraient el material. Aquesta forma d'obtenir el material era molt freqüent a Menorca, on 
s'excavava el soterrani dels habitatges en el propi terreny, i s'extreia el marès en carreus, 
que posteriorment servien per a l'aixecament de la casa. 

Restes d'una antiga pedrera molt a prop de la torre. 
 
Exteriorment el mur de la torre està format per carreus treballats i pedra irregular, tot 
construït amb marès. Una altra part fonamental de la torre, concretament tot el reomplert 
dels murs, que arriben a tenir un gruix mig de 2,20 metres, també esta format amb el mateix 
material, lligat amb morter de calç. La localització d'una pedrera aprop de la torre servia per 
abaratir el cost de la torre, així com la rapidesa de construcció d'aquesta, evitant llargs 
recorreguts pel transport fins a l'emplaçament definitiu de la torre.  
 
Degut a la rehabilitació més recent de la torre, els nous materials aportats ja s'han dut de 
pedreres habilitades. A més s'han col·locat unes peces de marès més blanc, que no és tant 
porós i és més resistent davant les inclemències meteorològiques i el pas del temps. 
 
Els voltants de la torre de Cala Teulera, com em comentat anteriorment, esta composat  per 
un terreny format principalment per marès, una roca formada per restes d'organismes marins 
de petites dimensions i grans de quars o fragments d'altres roques. La matriu sol ser llimosa 
i el ciment de tipus carbonàtic. Es formà a Menorca durant el Miocè, fa entre 25 i 5 milions 
d'anys, dins del Terciari o Era Cenozoica. 
 
Tot seguit, en aquest apartat s'exposen unes mostres obtingudes durant la visita a la torre 
dels materials que la composen. 
 

 
Mostra de marès. 
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9. Breu ressenya històrica 

 

La Torre de Cala Teulera és el prototip de torre “petita” dissenyada per l'enginyer militar 
C.W. Pasley, la qual fou aixecada sota la direcció del capità d'enginyers Robert D'Arcy 
durant la tercera ocupació britànica de l'illa. 
 
No s'han localitzat el disseny original d'aquesta torre ni plànols, ni cap document escrit on 
consti l'obertura de la planta intermèdia per reforçar a nivell artiller la torre. Però es 
considera com la opció més plausible que fou oberta pels espanyols després de recuperar 
l'illa pel Tractat d'Amiens al 1802.  
 
En un informe dirigit pel capità D'Arcy al general Fox, datat a Maó el 19 de Juliol de 1800, es 
diu que és una de les dues torres construïdes a la Mola, amb un canó flanquejant cada una 
d'elles, per tal de protegir el terreny elevat i dominant de la Mola de les mans enemigues, 
donada la seva posició idònia per atacar el Fort George, antic castell de Sant Felip. 
Posteriorment, en un altre escrit datat a Maó el 2 de Març de 1801, D'Arcy recomana al 
general Fox la construcció d'un mur entre les torres de Saint Clair i Erskine per tal de 
reforçar la defensa de la Mola. 
 
Aquesta torre figura en l'inventari de 1803, torre de singlear en la Mola, i esta també 
documentada en l'inventari de fortificacions del 1815, on es diu que es circular: esta situada 
a la orilla del mar à parte más alta de dicha cala, cuyo objeto es para defender una retirada 
sobre la mola; y al mismo tiempo, puede oponerse al fondeadero del muelle de les petentes. 
Apestada y sucia del Lazareto, siendo su parapeto y esplanada para cañón de cureña 
giratoria, hallandose sin artillar y en buen estado. 
 
No esta documentada, en canvi, en les relacions de 1867 i 1877, ja que aquesta torre no es 
va cedir del Ram de Guerra al cos de carrabiners, ja que esta situada en zona militar de 
primer ordre, vora la Fortalesa de la Mola. 
 
La torre de Cala Teulera ha estat sempre sota control de les autoritats militars, pertanyent a 
l'Estat, Ministeri de Defensa. 
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         TORRE DE SA CALETA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Fitxa d’Inventariat nº 15 
 

TALLER DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC      
EPSEB  
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1. Identificació de la torre 
 

Altres noms Torre de Sa Caleta, Torre de Santandria, Torre des Castellar. 
 

Lloc Son Blanc, sa Caleta d'en Gorries. 
 

Municipi Ciutadella, Menorca. Illes Balears. 
 

Tipologia Torre de defensa costanera tipus V.  
Torre anglesa de dimensions petita. 

Època 
construcció 

Al 1799. Durant la 3ª ocupació britànica.. 
 

Nacionalitat Anglesa. 
 

Disseny  Enginyer Charles William Pasley.  
 

Direcció d'obra Capità d’enginyers Robert D’Arcy. 
 

Propietat 
Inscrita en el Registre de la Propietat de Ciutadella a favor de 
l'Ajuntament de Ciutadella. (tom 837, foli 38, finca 8.512, insc.2a). 
certificat del 8-6-1988. 

Actuacions 
anteriors 

Al 2004 es va dur a terme una actuació restaurant principalment el 
parapet extern, molt deteriorat. 

Ús actual La torre esta tancada al públic i sense cap ús en concret. 
 

 
 
2. Situació i emplaçament 
 
Situada a l'oest de l'illa, amb unes coordenades geogràfiques de 39° 58' 49″ N 3° 49' 55″ E , 
just en el cap que delimita pel nord amb sa Caleta d'en Gorries i Santandria, ubicades al sud 
de Ciutadella. La torre pertany al municipi de Ciutadella. 
 

            Plànol general de l'illa de Menorca. 
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La torre esta situada a 2 quilòmetres al sud de Ciutadella, seguint la carretera me-24 que dur 
al cap d'Artutx. Varis indicadors viaris ja indiquen la sortida a la urbanització de Santandria, 
on també trobarem la torre de Sa Caleta, a la qual no s'hi pot accedir amb vehicle, tot i que 
es pot deixar a uns escassos 50 metres. Des de Ciutadella, i a través de la carretera Me-1, 
s'arriba a Maó, després de travessar els nuclis de Ferreries, Es Mercadal i Alaior. 
Antigament la carretera principal per traslladar-se de Maó a Ciutadella era a través d'en camí 
d'en kane, promogut per el governador de l'illa Richard Kane, entre els anys 1713 i 1756. 

                       Plànol d'emplaçament de la torre de Sa Caleta. 

 
Des de la situació de la torre, a una altura respecte el mar de 8 metres, es controlava els 
possibles desembarcaments de les flotes enemigues que volien accedir a la Cala 
Degollador, al sud-est de la torre, des d'on era molt fàcil i ràpid accedir a Ciutadella per 
atacar-la. 
 

                   Plànol de punts de defensa de la torre de Sa Caleta. 
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3. Dimensionat de la torre 
 
 

Forma exterior Torre de forma troncocònica. 

Forma interior Tant la planta interior com la planta coberta son de forma 
circular. 

Dimensions (m)  

Altura 7,60 (Des de l'interior del fossat) 

Altura fins parapet - 

Diàmetre exterior base 11,00 

Diàmetre interior base 6,00 

Diàmetre exterior coberta 10,88 

Diàmetre interior coberta 5,92 

Gruix mig del mur base 2.20 

  

Espais  

Planta baixa 1 espai 

Altura planta 6,18 

Dimensions estances 6,62 (Un sol espai amb aquest diàmetre) 

Planta intermèdia - 

Altura planta - 

Diàmetre planta - 

Planta coberta 1 espai (Plataforma artillera)  
Diàmetre plataforma 

artillera 5,92 

Espais interiors matacà - 

Altura parapet 1,90 

Altura parapet en matacà - 

  

Caponera 1,50 d'altura per 1,00 d'amplada. 

Fossat 6,00 (Distància de la torre a l'exterior del fossat) 

Cisterna Si, però no es poden precisar les mides. 
* Les dimensions exposades es presenten en metres (m). 
* Les dimensions exposades poden variar en certs punts degut a la irregularitat de la construcció. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estudi històric-constructiu de les torres de defensa costanera de l’illa de Menorca 

 

285 

4. Descripció arquitectònica 
 
Torre de forma troncocònica formada actualment per una planta interior i una planta coberta 
on es situava l'artilleria de defensa, ambdues de planta circular. Antigament disposava d’una 
segona planta interior, però el sostre d’aquesta es va esfondrar. L’eix de totes les plantes 
està centrat amb el mateix eix de la torre,  el que permet que hi hagi el mateix gruix de mur, 
d’aproximadament 2,20 metres, en tot el perímetre de la torre de Sa Caleta. 
 
La torre de Sa Caleta esta rodejada per complet per un fossat de 6 metres de distància entre 
la torre i la contraescarpa del fossat i amb una profunditat d'uns 5 metres, el que fa que des 
de lluny només s'observi sortir el parapet defensiu per damunt del terreny. La contraescarpa 
esta formada per un mur de pedra irregular sense lligar. A la banda nord-est de la 
contraescarpa, empotrada dins el terreny, hi ha la casamata o galeria d'accés a la torre. 
S'entra en aquesta casamata amb una port a peu del fossat, i es travessa el fossat per una 
caponera soterrada, coberta per peces de marès, i que arriba ala planta baixa de la torre, 
que esta situada 1,50 metres per sota el nivell del terra del fossat. 
 
Actualment l'interior de la torre esta format per una sola sala de planta circular. Fins a 
l'alçada on es considera que hi havia l'inici del sostre de la planta intermèdia, a 2'80 metres, 
hi ha uns relleus que sobresurten verticalment del mur, de forma de mitja circumferència, on 
s'ubiquen les 12 espitlleres de protecció de la torre. Des de cada una d'aquestes espitlleres, 
hi havia tres possibles direccions per disparar, obrint-se en total uns 30º, creant 36 obertures 
en l'exterior de la torre ubicades a nivell de terra del fossat, i que cobrien tot el perímetre del 
fossat de la torre, els 360º. Segons els escrits de l'enginyer que dissenyar aquesta torre, 
C.W. Pasley, al centre de la planta hi havia una estança de forma circular que creava un 
passadís lateral per moure's per les espitlleres de defensa, i que permetia utilitzar l'espai 
creta a l'interior com a polvorí de la torre. 
 

La planta intermèdia devia estar formada per un sostre pla de bigues de fusta que es 
recolzaven en els elements que sobresortien del mur de planta baixa, i a través d'una trapa 
amb una escala de mà, es devia accedir a aquesta planta. La planta intermèdia només 
presentava una obertura enfocada cap a la casamata situada en la contraescarpa. Aquesta 
planta esta coberta per una cúpula de peces de marès de llarg que van reduint la seva 
llargada a mesura que s'aproximen a la clau. 
 
A la banda nord-oest de la planta intermèdia, surt una escala corba encastada en el mur, 
amb graons molt estrets i que arriba fins a la planta coberta o plataforma artillera. Aquesta 
planta esta rodejada per un parapet amb una altura constant de 1,90 metres, excepte a la 
banda sud, on hi ha una espai que era per treure el canó. Degut a l'important alçada que té 
el parapet interiorment, hi ha uns bancs que rodegen tot el perímetre de la planta coberta 
que servien per pujar-hi els soldats i poder disparar per damunt del parapet. El parapet 
defensiu també fa la funció de matacà, ja que des de la part baixa del parapet, surten dotze 
espitlleres per protegir l'interior del fossat. 
 
Exteriorment, el mur de la torre ascendeix amb una petita pendent fins a sota el parapet 
defensiu o matacà que sobresurt de l'alineació del mur gràcies a 3 motllures corbes, a partir 
d'on s'eleva el parapet que rodeja tota la torre a un nivell constant. En les dues primeres 
motllures del matacà, i rodejant tota la torre, s'obren un total de 12 espitlleres, que son les 
que provenen de la planta coberta. A sud-oest, es pot observar una regata en el mur que 
surt d'una de les espitlleres i devia ser per desaiguar la planta coberta, conduint l'aigua a la 
cisterna que hi havia soterrada sota la torre. 
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Torre troncocònica de planta circular de Sa Caleta, rodejada per un fossat. 
 

 

5. Informació gràfica bàsica 

Torre de defensa costanera del Castellar de Sa Caleta, construïda per anglesos al 1799. 
Plànol publicat per F. Fornals (1979). 
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6. Elements constructius 
 
Fomentació 
Es desconeix ja que la part inferior de la torre esta soterrada en el terreny, per tal de tenir la 
planta baixa a un nivell inferior del terra del fossat. Però segurament recolzada directament 
damunt del terreny, després d'excavar-lo i poder-lo anivellar. 
 
Estructura / Tancament vertical 
Murs de carreus de marès de 33 cm d'alçada col·locats de llarg i de través, tant exterior com 
interiorment, de manera que els col·locats a través ajuden en la unió del mur amb el 
reomplert interior, segurament de pedra irregular i morter de calç.  
 

          Estructura de carreus de marès lligats amb morter de calç. 
 
Estructura horitzontal 
Torre de forma troncocònica formada actualment per una planta interior i una planta coberta, 
ambdues de planta circular. 
 
Sostre Planta Baixa 
Aquest sostre actualment no existeix, ja que devia esfondrar-se i no s'ha reconstruït. Segons 
els plànols que s'han pogut obtindre i la visita “in situ” a la torre, el sostre devia ser de bigues 
de fusta recolzades en uns elements circulars que sobresurten del mur de planta baixa fins a 
l’alçada on devia anar el sostre d’aquesta planta. Des d’aquests mateixos elements, 
mitjançant una obertura, arrancaven les espitlleres de defensa del fossat. Damunt de les 
bigues, no se sap si devia haver-hi un entarimat de fusta o una solera de peces de marès. 
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Elements sobresortits en la planta baixa per suportar el sostre de planta baixa. 

 
Sostre Planta Intermèdia 
Sostre format per una volta esfèrica rebaixada a base de carreus de marès lligats amb 
morter de calç, recolzada en  els murs de planta baixa i amb el carcanyol reomplert de pedra 
irregular.   
 

             Volta esfèrica rebaixada que cobreix l'espai únic actual, feta de carreus de marès. 
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Coberta 
Formada només per la plataforma artillera, ja que tot el parapet defensiu també té la funció 
de matacà. 
 
Parapet de defensa 
Parapet amb una alçada constant en tot el seu perímetre de 1,90 metres, amb un gruix de 
2,50 metres, i executat amb carreus de marès de llarg i de través, que uneix la cara exterior 
del mur amb el reomplert interior de pedra irregular. El parapet té una obertura amb forma 
de merlet en la direcció sud, per on es treia el canó per defensar l'entrada a la Cala 
Santandria. Aquest element esta coronat amb peces de marès de acabades en els extrems 
intern i extern de forma arrodonida, i amb una clara pendent cap a l'exterior. A la part 
interior, el parapet disposa d’uns bancs a tot el perímetre de la planta coberta per tal que els 
soldats poguessin arribar sense problemes a disparar per damunt d’aquest element.  

Dues directrius perpendiculars i pavimentat entre elles en diagonal. 
 
Exteriorment el parapet sobresurt de l'alineació del mur, agafant volada gràcies a 3 cordons 
perimetrals de quart de bocell fetes de marès. A partir d'aquestes motllures arranquen 4 
filades de carreus de marès de llarg i de través fins a la coronació. 
 

 
Detall de les tres motllures de quart de bocell, bastant deteriorades.  
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Matacà 
Tot el perímetre de la torre fa a l'hora de parapet defensiu i de matacà, amb les 12 
espitlleres situades a la part més baixa de l'interior del mur i sortint en un buit creat al no 
col·locar dues peces verticals del cordó que rodeja la torre, i que dona volada al parapet.   

         Parapet defensiu i matacà de carreus de marès. 

 
Paviments 
 
Paviment planta baixa 
Actualment coberta per una capa de sorra, però segons el Tractat de C.W.Pasley,  A Course 
of Elementery Fortification, interiorment les plantes s'acabaven pavimentant amb rajoles, tot i 
que podria ser més fàcil de pavimentar amb pedra irregular rejuntada amb morter de calç. 

 

Paviment coberta 
Format per peces de pedra de marès. Des del centre de la planta surten 4 directrius 
perpendiculars entre elles. Aquestes directrius estan pavimentades amb peces de marès 
col·locades en la mateixa direcció que la línia descrita. Les parts centrals estan 
pavimentades també amb peces de marès, però paral·leles al mur exterior corresponent.  
 

                  Paviment de peces de marès, amb dues directrius que tallen la planta en 4 parts. 
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Acabats exteriors 
Actualment acabada sense cap tipus de revestiment exterior. Es desconeix si antigament 
anava acabada amb un arrebossat de morter de calç, com la majoria de les altres torres. 
 

 
                              Mur sense revestiment exterior.                                                         
 
Acabats interiors 
Interiorment tampoc presenta cap tipus d'acabat. Tampoc s’observen restes de possibles 
revestiments antics. 
 

  
L’interior de la torre es troba actualment sense cap tipus de revestiment. 
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Accés principal 
L'accés a la torre es fa a través d'una caponera o galeria soterrada que va des de la 
casamata que hi ha empotrada en la contraescarpa del fossat, fins a l'interior de la planta 
baixa. Aquesta caponera esta coberta per una volta rebaixada, i té una alçada de 1,50 
metres i una amplada d'1,00 metre, tot construït amb marès. 
 

                    Casamata d'accés a la torre des de dins del fossat. 
 

 
                                               Caponera d’accés a la torre. 
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Altres obertures 
A una altura de 1,50 metres del terra de la planta baixa de la torre, hi ha 12 espitlleres, que a 
l'exterior queden a nivell del terra del fossat. Aquestes espitlleres tenen cada una tres 
possibles sortides, dues que s'obren en angles de 30º cap a cada banda, més una de 
central. D'aquesta manera, s'arribava a controlar i protegir els 360º del fossat al voltant de la 
torre.  
 
A nivell de la planta intermèdia hi ha només una obertura que surt en direcció nord-est per 
protegir l'entrada a la casamata. 
 

         
Espitlleres a nivell de terra del fossat, i una única obertura en planta intermèdia per defensar la 
casamata. A la foto de la dreta, les espitlleres des de l’interior de la torre. 

 
Escales interiors 
 
De planta baixa planta intermèdia 
No hi ha indicis de quin tipus d'escala hi devia haver per accedir de planta baixa a la planta 
intermèdia, ni per documentació ni després de la visita a la torre. Però tal com se suposa 
que estava distribuïda la planta baixa, amb un passadís perimetral per moure's per les 
espitlleres, i per tal de no interrompre, lo més lògic seria una escala de mà per accedir a la 
planta superior, que ocupa poc espai.   
 
De planta intermèdia a planta coberta 
A la banda nord-oest de la planta intermèdia, surt una escala corba encastada en el mur, 
amb graons molt estrets i que arriba fins a la planta coberta o plataforma artillera, on esta 
coberta per una peça de marès plana. 
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Escala corba d’accés a coberta. 

 

                       Arribada a la planta coberta. 
 

Altres elements 
 
Cisterna i Desaigües 
Aquesta torre tenia una cisterna soterrada a la banda sud-oest, on podem observar en el 
mur que hi ha una rasa feta en el mur, i per on devia baixar una canal que conduïa l'aigua 
que es recollia ala coberta fins a la cisterna. 
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 Rasa en el mur per desaiguar la planta coberta i aprofitar-la per omplir la   
cisterna soterrada. 

 
Casamata 
Espai dividit en dues estances empotrades en el talús dels terrenys que ajuden a la formació 
del fossat. S'accedeix a la casamata a través d'una porta ubicada en la contraescarpa del 
fossat. Els dos espais interns de la casamata tenen una finestra, i des de l'estança ubicada 
més al sud, baixen 6 graons que condueixen a la caponera. 
 

             Casamata amb el pas soterrat i protegit per accedir a l'interior de la torre. 
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Fossat 
Rodeja tot el perímetre de la torre amb una amplada de 6 metres i una profunditat de 5 
metres. La contraescarpa esta aixecada amb pedra irregular en sec, sense cap tipus de 
morter de lligam. El paviment del fossat està format per un empedrat irregular, amb una 
lleugera pendent cap a l’exterior, o sigui, en direcció a la contraescarpa. 
 

                                      Fossat rodejat per una contraescarpa de pedra irregular. 
 

 
                Paviment de pedra irregular. 
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7. Estat actual 
 
Després de l’actuació de reforma que es dugué a terme el 2004 a la torre de Sa Caleta, 
aquesta encara es conserva en un estat molt bo.  
 
En el moment de la intervenció del 2004, s’actuà principalment en  l’exterior de la torre, que 
era el que es trobava en pitjor estat. Així, tant el mur estructural, amb molts de carreus 
erosionats, on es podia observar inclús el material de reomplert de la torre, com el parapet 
defensiu, també amb moltes peces deteriorades, patiren una gran reforma, canviant-se 
moltes d’aquestes peces per carreus nous. També es reformà el sostre de la caponera, el 
qual tenia moltes peces esberlades i s’hagués pogut esfondrar en breu.  
 

 
                                                              Imatge de l’estat de la torre abans de la reforma del 2004. 
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8. Materials 
 
La torre de Sa Caleta esta pràcticament construït en la seva totalitat amb marès i morter de 
calç, ja que la zona sud de Menorca esta formada per aquest tipus de roca. Per lo que 
normalment als voltant de la construcció es feia una pedrera de marès per anar extraient el 
material. Aquesta forma d'obtenir el material era molt freqüent a Menorca, on s'excavava el 
soterrani dels habitatges en el propi terreny, i s'extreia el marès en carreus, que 
posteriorment servien per a l'aixecament de la casa. 
 
Exteriorment el mur esta format completament per carreus treballats, tot construït amb 
marès. Una altra part fonamental de la torre, concretament tot el reomplert dels murs, que 
arriben a tenir un gruix mig de 3 metres, també esta format amb el mateix material, lligat 
amb morter de calç. La localització d'una pedrera a prop de la torre servia per abaratir el cost 
de la torre, així com la rapidesa de construcció d'aquesta, evitant llargs recorreguts pel 
transport fins a l'emplaçament definitiu de la torre.  
 
Degut a la restauració que es va dur a terme al 2004 a la torre, els nous materials aportats ja 
es devien transportar des de pedreres habilitades. Per això s'observen peces de marès de 
diferents tonalitats. 
 
Els voltants la torre de Sa Caleta, així com tota la zona propera a la torre, com em comentat 
anteriorment, esta composat  per un terreny format principalment per marès, una roca 
formada per restes d'organismes marins de petites dimensions i grans de quars o fragments 
d'altres roques. La matriu sol ser llimosa i el ciment de tipus carbonàtic. Es formà a Menorca 
durant el Miocè, fa entre 25 i 5 milions d'anys, dins del Terciari o Era Cenozoica. 
 
Tot seguit, en aquest apartat s'exposen unes mostres obtingudes durant la visita a la torre 
dels materials que la composen. 
 

 
Mostra de pedra de marès. 
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9. Breu ressenya històrica 
 
La torre de Sa Caleta, per dimensions podria ser un clar prototip de les torres de dimensions 
“petites” construïda pels anglesos. Però els trets tant característics com el fossat, la peculiar 
entrada soterrada o la quantitat d'espitlleres de la torre, fan que sigui un cas únic a l'illa. 
 
Un carreu de marès encastat a la part interior del parapet de defensa de la plataforma 
artillera porta una inscripció en la que es pot llegir: ...Royal: Highlan: Reg: 1799. la inscripció 
li precedien uns números romans, XLII, que era el número del regiment britànic de la 
guarnició de Ciutadella l'any en que es construí la torre, 1799. (FORNALS, 1979, pàg. 230). 
 
Aquesta torre es troba documentada en els inventaris de fortificacions de 18030 i 1815, on 
es diu que est sense artillar i en bon estat. 
 
També esta en les relacions de 1867 i de 1877 entre les fortificacions que el ram de Guerra 
havia de cedir a Hisenda i que entregà el 28 de Juny de 1867 al cos de carrabiners, després 
d'haver estat suprimit el cos de torrers. 
 
Actualment pertany a l'Ajuntament de Ciutadella, que la manté però sense donar-li cap ús.  
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RELACIÓ DE PLÀNOLS DE L’AIXECAMENT GRÀFIC DE LA TORRE DE 
DEFENSA COSTANERA DE SON GANXO 
 
 

PLÀNOLS DE L’ESTAT ACTUAL DE LA TORRE 
 

01. Situació i Emplaçament. 
02. Orientació Nord 
03. Orientació Sud. 
04. Orientació Est. 
05. Orienació Oest. 
06. Distribució, superfícies i elements constructius. Planta Baixa. 
07. Distribució, superfícies i elements constructius. Planta Primera. 
08. Distribució, superfícies i elements constructius. Planta Segona. 
09. Distribució, superfícies i elements constructius. Planta Coberta. 
10. Secció A – A’. 
11. Secció B – B’. 
12. Estructura. Planta Baixa. 
13. Estructura. Planta Primera. 
14. Estructura. Planta Segona. 
15. Detalls constructius. Matacà. 
16. Detalls constructius. Motllures i aparells. 

 
 
PLÀNOLS DE LA HIPÒTESI DE L’ESTAT ORIGINAL DE LA TORRE 

 
17. Orientació Nord 
18. Orientació Sud. 
19. Orientació Est. 
20. Orienació Oest. 
21. Distribució, superfícies i elements constructius. Planta Baixa. 
22. Distribució, superfícies i elements constructius. Planta Primera. 
23. Distribució, superfícies i elements constructius. Planta Segona. 
24. Distribució, superfícies i elements constructius. Planta Coberta. 
25. Secció A – A’. 
26. Secció B – B’. 
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Situació i emplaçament

ESTAT ACTUAL

SANT LLUÍS. MENORCA
TERME MUNICIPAL:

TORRE DE 
SON GANXO

1

Emplaçament E: 1/300Emplaçament E: 1/2000

Superfície de parcel·la = 11.222 M2
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 7 - MATACÀ

 6 - PASSADÍS D'ACCÉS COBERT

 3 - MUR PAREDAT 

 4 - CADENES VERTICALS DOBLES

2 - REPEU CILÍNDRIC DE CARREUS

9 - CORDÓ DE MIG BOCELL

5 - FAIXA DE CARREUS

     DE CARREUS

8 - CARTEL.LES

LLEGENDA ELEMENTS CONSTRUCTIUS

1 - TERRASSA DE FORMIGÓ

VOLTA DE CANÓ I BRANCALS 
DE CARREUS

10 - PARAPET DE DEFENSA
11 - CORONACIÓ PARAPET DE 

DEFENSA
12 - ESPITLLERES DE VENTILACIÓ 

DEL POLVORÍ

13 - FINESTRA

14 - FINESTRA DE LA POTERNA

16 - ESPITLLERES DE COBERTA

17 - FUMERAL

15 - ESPITLLERES DEL MATACÀ

18 - PORTA GALERIA DEL MATACÀ

19 - MUR DE CÀRREGA DE PEDRA
IRREGULAR I MORTER

20 - ESCALA CORBA

21 - VOLTA ESFÈRICA REBAIXADA
DE CARREUS

22 - ESCALA DE CARAGOL AMB ULL

23 - LLAR DE FOC
24 - XEMENEIA D'ACCÉS A COBERTA
25 - PAVIMENT DE LLOSES DE 

PEDRA IRREGULAR
26 - ENTRAMAT DE BIGUES DE FUSTA 

I SOLERA DE PECES DE PEDRA
27 - MUR DIVISORI DE PEDRA

IRREGULAR I MORTER
28 - ARRANCADA DE VOLTA 

29 - ACCÉS ACTUAL A LA TORRE

+0,00

+4,50

+7,95

+10,65

+8,78

+11,14

-0,75

+0,00

Plànol:

Escala:Núm: Data:

JOAN SERRA SANTASUSAGNA

Tutor

ILLAN MARTINEZ LUQUE

Estudiant

1 / 50 19 / 5 / 2012

Orientació Nord

ESTAT ACTUAL

SANT LLUÍS. MENORCA

TERME MUNICIPAL:

TORRE DE 
SON GANXO

2
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+0,00

+4,50

+7,95

+10,65

+8,78

+11,14

+0,00
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 7 - MATACÀ

 6 - PASSADÍS D'ACCÉS COBERT

 3 - MUR PAREDAT 

 4 - CADENES VERTICALS DOBLES

2 - REPEU CILÍNDRIC DE CARREUS

9 - CORDÓ DE MIG BOCELL

5 - FAIXA DE CARREUS

     DE CARREUS

8 - CARTEL.LES

LLEGENDA ELEMENTS CONSTRUCTIUS

1 - TERRASSA DE FORMIGÓ

VOLTA DE CANÓ I BRANCALS 
DE CARREUS

10 - PARAPET DE DEFENSA
11 - CORONACIÓ PARAPET DE 

DEFENSA
12 - ESPITLLERES DE VENTILACIÓ 

DEL POLVORÍ

13 - FINESTRA

14 - FINESTRA DE LA POTERNA

16 - ESPITLLERES DE COBERTA

17 - FUMERAL

15 - ESPITLLERES DEL MATACÀ

18 - PORTA GALERIA DEL MATACÀ

19 - MUR DE CÀRREGA DE PEDRA
IRREGULAR I MORTER

20 - ESCALA CORBA

21 - VOLTA ESFÈRICA REBAIXADA
DE CARREUS

22 - ESCALA DE CARAGOL AMB ULL

23 - LLAR DE FOC
24 - XEMENEIA D'ACCÉS A COBERTA
25 - PAVIMENT DE LLOSES DE 

PEDRA IRREGULAR
26 - ENTRAMAT DE BIGUES DE FUSTA 

I SOLERA DE PECES DE PEDRA
27 - MUR DIVISORI DE PEDRA

IRREGULAR I MORTER
28 - ARRANCADA DE VOLTA 

29 - ACCÉS ACTUAL A LA TORRE 

Plànol:

Escala:Núm: Data:

JOAN SERRA SANTASUSAGNA

Tutor

ILLAN MARTINEZ LUQUE

Estudiant

1 / 50 19 / 5 / 2012

Orientació Sud

ESTAT ACTUAL

SANT LLUÍS. MENORCA

TERME MUNICIPAL:

TORRE DE 
SON GANXO

3
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 7 - MATACÀ

 6 - PASSADÍS D'ACCÉS COBERT

 3 - MUR PAREDAT 

 4 - CADENES VERTICALS DOBLES

2 - REPEU CILÍNDRIC DE CARREUS

9 - CORDÓ DE MIG BOCELL

5 - FAIXA DE CARREUS

     DE CARREUS

8 - CARTEL.LES

LLEGENDA ELEMENTS CONSTRUCTIUS

1 - TERRASSA DE FORMIGÓ

VOLTA DE CANÓ I BRANCALS 
DE CARREUS

10 - PARAPET DE DEFENSA
11 - CORONACIÓ PARAPET DE 

DEFENSA
12 - ESPITLLERES DE VENTILACIÓ 

DEL POLVORÍ

13 - FINESTRA

14 - FINESTRA DE LA POTERNA

16 - ESPITLLERES DE COBERTA

17 - FUMERAL

15 - ESPITLLERES DEL MATACÀ

18 - PORTA GALERIA DEL MATACÀ

19 - MUR DE CÀRREGA DE PEDRA
IRREGULAR I MORTER

20 - ESCALA CORBA

21 - VOLTA ESFÈRICA REBAIXADA
DE CARREUS

22 - ESCALA DE CARAGOL AMB ULL

23 - LLAR DE FOC
24 - XEMENEIA D'ACCÉS A COBERTA
25 - PAVIMENT DE LLOSES DE 

PEDRA IRREGULAR
26 - ENTRAMAT DE BIGUES DE FUSTA 

I SOLERA DE PECES DE PEDRA
27 - MUR DIVISORI DE PEDRA

IRREGULAR I MORTER
28 - ARRANCADA DE VOLTA 

29 - ACCÉS ACTUAL A LA TORRE 

+0,00

+4,50

+7,95

+10,65

+8,78

+11,14

-0,60

Plànol:

Escala:Núm: Data:

JOAN SERRA SANTASUSAGNA

Tutor

ILLAN MARTINEZ LUQUE

Estudiant

1 / 50 19 / 5 / 2012

Orientació Est

ESTAT ACTUAL

SANT LLUÍS. MENORCA

TERME MUNICIPAL:

TORRE DE 
SON GANXO

4

-0,29

+0,00
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-0,24
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Plànol:

Escala: Data:

JOAN SERRA SANTASUSAGNA

Tutor

ILLAN MARTINEZ LUQUE

Estudiant

1 / 50 19 / 5 / 2012

Orientació Oest

ESTAT ACTUAL

SANT LLUÍS. MENORCA

TERME MUNICIPAL:

TORRE DE 
SON GANXO

Núm:

5

 6 - PASSADÍS D'ACCÉS COBERT

 4 - CADENES VERTICALS DOBLES

2 - REPEU CILÍNDRIC DE CARREUS

LLEGENDA ELEMENTS CONSTRUCTIUS

1 - TERRASSA DE FORMIGÓ

VOLTA DE CANÓ I BRANCALS 

11 - CORONACIÓ PARAPET DE 

12 - ESPITLLERES DE VENTILACIÓ 

14 - FINESTRA DE LA POTERNA

16 - ESPITLLERES DE COBERTA

17 - FUMERAL

15 - ESPITLLERES DEL MATACÀ

18 - PORTA GALERIA DEL MATACÀ

19 - MUR DE CÀRREGA DE PEDRA
IRREGULAR I MORTER

20 - ESCALA CORBA

21 - VOLTA ESFÈRICA REBAIXADA
DE CARREUS

22 - ESCALA DE CARAGOL AMB ULL

23 - LLAR DE FOC
24 - XEMENEIA D'ACCÉS A COBERTA
25 - PAVIMENT DE LLOSES DE 

PEDRA IRREGULAR
26 - ENTRAMAT DE BIGUES DE FUSTA 

I SOLERA DE PECES DE PEDRA
27 - MUR DIVISORI DE PEDRA

IRREGULAR I MORTER
28 - ARRANCADA DE VOLTA 

29 - ACCÉS ACTUAL A LA TORRE

 7 - MATACÀ

 3 - MUR PAREDAT 

9 - CORDÓ DE MIG BOCELL

5 - FAIXA DE CARREUS

     DE CARREUS

8 - CARTEL.LES

DE CARREUS

10 - PARAPET DE DEFENSA

DEFENSA

DEL POLVORÍ

13 - FINESTRA
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4

4

4
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12

12

12

12
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20
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SUP. CONSTRUÏDA

P.BAIXA:    115.94 m²

P.PRIMERA:  102.96 m²

P.SEGONA:   41.75 m²

TOTAL:     260.65 m²

SUP. ÚTIL

P.BAIXA:     35.78 m²

P.PRIMERA:   40.83 m²

P.SEGONA:   12.84 m²

TOTAL:      89.45 m²

SALA D'ESTAR - MENJADOR

CUINA

BANY
Sup. útil: 2,71 m2

Sup. útil: 6,48 m2

Sup. útil: 17,89 m2

SAFAREIG
Sup. útil: 1,50 m2

P1S1

T1 P2S1

T1

P2S2

T2

P
P: Paret
S: Sostre
T: Terra

LLEGENDA REVESTIMENTS INTERIORS

S

T

MATERIALS PARET:

P1: Sense revestir

P2: Alicatat amb peces ceràmiques

de 20 x 20 cm.

MATERIALS SOSTRE:

S1: Sense revestir

S2: Fals sostre de Pladur acabat

amb pintura plàstica blanca

MATERIALS TERRA:

T1: Rajola ceràmica rústica vermella 

T2: Gresite blau

T3: Lloses de pedra de marès
Plànol:

Escala:Núm: Data:

JOAN SERRA SANTASUSAGNA

Tutor

ILLAN MARTINEZ LUQUE

Estudiant

1 / 50 19 / 5 / 2012

Planta Baixa

ESTAT ACTUAL

SANT LLUÍS. MENORCA
TERME MUNICIPAL:

TORRE DE 
SON GANXO

6

LLEGENDA ELEMENTS CONSTRUCTIUS

 7 - MATACÀ

 6 - PASSADÍS D'ACCÉS COBERT

 3 - MUR PAREDAT 

 4 - CADENES VERTICALS DOBLES

2 - REPEU CILÍNDRIC DE CARREUS

9 - CORDÓ DE MIG BOCELL

5 - FAIXA DE CARREUS

     DE CARREUS

8 - CARTEL.LES

LLEGENDA ELEMENTS CONSTRUCTIUS

1 - TERRASSA DE FORMIGÓ

VOLTA DE CANÓ I BRANCALS 
DE CARREUS

10 - PARAPET DE DEFENSA
11 - CORONACIÓ PARAPET DE 

DEFENSA
12 - ESPITLLERES DE VENTILACIÓ 

DEL POLVORÍ
13 - FINESTRA

14 - FINESTRA DE LA POTERNA

16 - ESPITLLERES DE COBERTA

17 - FUMERAL

15 - ESPITLLERES DEL MATACÀ

18 - PORTA GALERIA DEL MATACÀ

19 - MUR DE CÀRREGA DE PEDRA
IRREGULAR I MORTER

20 - ESCALA CORBA

21 - VOLTA ESFÈRICA REBAIXADA
DE CARREUS

22 - ESCALA DE CARAGOL AMB ULL
23 - LLAR DE FOC
24 - XEMENEIA D'ACCÉS A COBERTA
25 - PAVIMENT DE LLOSES DE 

PEDRA IRREGULAR
26 - ENTRAMAT DE BIGUES DE FUSTA 

I SOLERA DE PECES DE PEDRA
27 - MUR DIVISORI DE PEDRA

IRREGULAR I MORTER
28 - ARRANCADA DE VOLTA 

29 - ACCÉS ACTUAL A LA TORRE 

B

A'

B'

A
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SUP. CONSTRUÏDA

P.BAIXA:    115.94 m²

P.PRIMERA:  102.96 m²

P.SEGONA:   41.75 m²

TOTAL:     260.65 m²

SUP. ÚTIL

P.BAIXA:     35.78 m²

P.PRIMERA:   40.83 m²

P.SEGONA:   12.84 m²

TOTAL:      89.45 m²

A

A'

B

B'

DORMITORIS
Sup. útil: 35,78 m2

P1

P
P: Paret
S: Sostre
T: Terra

LLEGENDA REVESTIMENTS INTERIORS

S

T

MATERIALS PARET:

P1: Sense revestir

P2: Alicatat amb peces ceràmiques

de 20 x 20 cm.

MATERIALS SOSTRE:

S1: Sense revestir

P2: Fals sostre de Pladur acabat

amb pintura plàstica blanca

MATERIALS TERRA:

T1: Rajola ceràmica rústica vermella 

T2: Gresite blau

T3: Lloses de pedra de marès

S1

T1

Plànol:

Escala:Núm: Data:

JOAN SERRA SANTASUSAGNA

Tutor

ILLAN MARTINEZ LUQUE

Estudiant

1 / 50 19 / 5 / 2012

Planta Primera

ESTAT ACTUAL

SANT LLUÍS. MENORCA
TERME MUNICIPAL:

TORRE DE 
SON GANXO

7

 7 - MATACÀ

 6 - PASSADÍS D'ACCÉS COBERT

 3 - MUR PAREDAT 

 4 - CADENES VERTICALS DOBLES

2 - REPEU CILÍNDRIC DE CARREUS

9 - CORDÓ DE MIG BOCELL

5 - FAIXA DE CARREUS

     DE CARREUS

8 - CARTEL.LES

LLEGENDA ELEMENTS CONSTRUCTIUS

1 - TERRASSA DE FORMIGÓ

VOLTA DE CANÓ I BRANCALS 
DE CARREUS

10 - PARAPET DE DEFENSA
11 - CORONACIÓ PARAPET DE 

DEFENSA
12 - ESPITLLERES DE VENTILACIÓ 

DEL POLVORÍ
13 - FINESTRA

14 - FINESTRA DE LA POTERNA

16 - ESPITLLERES DE COBERTA

17 - FUMERAL

15 - ESPITLLERES DEL MATACÀ

18 - PORTA GALERIA DEL MATACÀ

19 - MUR DE CÀRREGA DE PEDRA
IRREGULAR I MORTER

20 - ESCALA CORBA

21 - VOLTA ESFÈRICA REBAIXADA
DE CARREUS

22 - ESCALA DE CARAGOL AMB ULL
23 - LLAR DE FOC
24 - XEMENEIA D'ACCÉS A COBERTA
25 - PAVIMENT DE LLOSES DE 

PEDRA IRREGULAR
26 - ENTRAMAT DE BIGUES DE FUSTA 

I SOLERA DE PECES DE PEDRA
27 - MUR DIVISORI DE PEDRA

IRREGULAR I MORTER
28 - ARRANCADA DE VOLTA 

29 - ACCÉS ACTUAL A LA TORRE 



25

11

3

23
24

16 16

22

3

7

1813

17

16

10

10

10

SUP. CONSTRUÏDA

P.BAIXA:    115.94 m²

P.PRIMERA:  102.96 m²

P.SEGONA:   41.75 m²

TOTAL:     260.65 m²

SUP. ÚTIL

P.BAIXA:     35.78 m²

P.PRIMERA:   40.83 m²

P.SEGONA:   12.84 m²

TOTAL:      89.45 m²

B

B'

A

A'

ESPAI SENSE ÚS
Sup. útil: 12,84 m2

TERRASSA
Sup. útil: 27,88 m2P

P: Paret
S: Sostre
T: Terra

LLEGENDA REVESTIMENTS INTERIORS

S

T

MATERIALS PARET:

P1: Sense revestir

P2: Alicatat amb peces ceràmiques

de 20 x 20 cm.

MATERIALS SOSTRE:

S1: Sense revestir

P2: Fals sostre de Pladur acabat

amb pintura plàstica blanca

MATERIALS TERRA:

T1: Rajola ceràmica rústica vermella 

T2: Gresite blau

T3: Lloses de pedra de marès

P1S1

T1

----

T3

LLEGENDA ELEMENTS CONSTRUCTIUS

 7 - MATACÀ

 6 - PASSADÍS D'ACCÉS COBERT

 3 - MUR PAREDAT 

 4 - CADENES VERTICALS DOBLES

2 - REPEU CILÍNDRIC DE CARREUS

9 - CORDÓ DE MIG BOCELL

5 - FAIXA DE CARREUS

     DE CARREUS

8 - CARTEL.LES

LLEGENDA ELEMENTS CONSTRUCTIUS

1 - TERRASSA DE FORMIGÓ

VOLTA DE CANÓ I BRANCALS 
DE CARREUS

10 - PARAPET DE DEFENSA
11 - CORONACIÓ PARAPET DE 

DEFENSA
12 - ESPITLLERES DE VENTILACIÓ 

DEL POLVORÍ
13 - FINESTRA

14 - FINESTRA DE LA POTERNA

16 - ESPITLLERES DE COBERTA

17 - FUMERAL

15 - ESPITLLERES DEL MATACÀ

18 - PORTA GALERIA DEL MATACÀ

19 - MUR DE CÀRREGA DE PEDRA
IRREGULAR I MORTER

20 - ESCALA CORBA

21 - VOLTA ESFÈRICA REBAIXADA
DE CARREUS

22 - ESCALA DE CARAGOL AMB ULL
23 - LLAR DE FOC
24 - XEMENEIA D'ACCÉS A COBERTA
25 - PAVIMENT DE LLOSES DE 

PEDRA IRREGULAR
26 - ENTRAMAT DE BIGUES DE FUSTA 

I SOLERA DE PECES DE PEDRA
27 - MUR DIVISORI DE PEDRA

IRREGULAR I MORTER
28 - ARRANCADA DE VOLTA 

29 - ACCÉS ACTUAL A LA TORRE 

Plànol:

Escala:Núm: Data:

JOAN SERRA SANTASUSAGNA

Tutor

ILLAN MARTINEZ LUQUE

Estudiant

1 / 50 19 / 5 / 2012

Planta Segona

ESTAT ACTUAL

SANT LLUÍS. MENORCA
TERME MUNICIPAL:

TORRE DE 
SON GANXO

8



25

B

B'

A

A'

17

17

11

11

11

11

SUP. CONSTRUÏDA

P.BAIXA:    115.94 m²

P.PRIMERA:  102.96 m²

P.SEGONA:   41.75 m²

TOTAL:     260.65 m²

SUP. ÚTIL

P.BAIXA:     35.78 m²

P.PRIMERA:   40.83 m²

P.SEGONA:   12.84 m²

TOTAL:      89.45 m²

LLEGENDA ELEMENTS CONSTRUCTIUS

 7 - MATACÀ

 6 - PASSADÍS D'ACCÉS COBERT

 3 - MUR PAREDAT 

 4 - CADENES VERTICALS DOBLES

2 - REPEU CILÍNDRIC DE CARREUS

9 - CORDÓ DE MIG BOCELL

5 - FAIXA DE CARREUS

     DE CARREUS

8 - CARTEL.LES

LLEGENDA ELEMENTS CONSTRUCTIUS

1 - TERRASSA DE FORMIGÓ

VOLTA DE CANÓ I BRANCALS 
DE CARREUS

10 - PARAPET DE DEFENSA

11 - CORONACIÓ PARAPET DE 

DEFENSA

12 - ESPITLLERES DE VENTILACIÓ 

DEL POLVORÍ

13 - FINESTRA

14 - FINESTRA DE LA POTERNA

16 - ESPITLLERES DE COBERTA

17 - FUMERAL

15 - ESPITLLERES DEL MATACÀ

18 - PORTA GALERIA DEL MATACÀ

19 - MUR DE CÀRREGA DE PEDRA

IRREGULAR I MORTER

20 - ESCALA CORBA

21 - VOLTA ESFÈRICA REBAIXADA

DE CARREUS

22 - ESCALA DE CARAGOL AMB ULL

23 - LLAR DE FOC

24 - XEMENEIA D'ACCÉS A COBERTA

25 - PAVIMENT DE LLOSES DE 
PEDRA IRREGULAR

26 - ENTRAMAT DE BIGUES DE FUSTA 
I SOLERA DE PECES DE PEDRA

27 - MUR DIVISORI DE PEDRA
IRREGULAR I MORTER

28 - ARRANCADA DE VOLTA 

29 - ACCÉS ACTUAL A LA TORRE 

Plànol:

Escala:Núm: Data:

JOAN SERRA SANTASUSAGNA

Tutor

ILLAN MARTINEZ LUQUE

Estudiant

1 / 50 19 / 5 / 2012

Planta Coberta

ESTAT ACTUAL

SANT LLUÍS. MENORCA

TERME MUNICIPAL:

TORRE DE 
SON GANXO

9



3

9

18

P. PRIMERA

3 3 44

4

2

55

6

14

24

22

21

25

10

8

9

11

11

20

15

P. BAIXA

P. SEGONA

26

16

27

28

1

2

1

+0,00

-0,48

+0,06

+4,39

+9,39

+8,54

+4,50 +4,40

+0,19

10

3

P. COBERTA

Plànol:

Escala: Data:

JOAN SERRA SANTASUSAGNA

Tutor

ILLAN MARTINEZ LUQUE

Estudiant

1 / 50 19 / 5 / 2012

Secció A - A'

ESTAT ACTUAL

SANT LLUÍS. MENORCA

TERME MUNICIPAL:

TORRE DE 
SON GANXO

Núm:

10

 6 - PASSADÍS D'ACCÉS COBERT

 4 - CADENES VERTICALS DOBLES

2 - REPEU CILÍNDRIC DE CARREUS

LLEGENDA ELEMENTS CONSTRUCTIUS

1 - TERRASSA DE FORMIGÓ

VOLTA DE CANÓ I BRANCALS 

11 - CORONACIÓ PARAPET DE 

12 - ESPITLLERES DE VENTILACIÓ 

14 - FINESTRA DE LA POTERNA

16 - ESPITLLERES DE COBERTA

17 - FUMERAL

15 - ESPITLLERES DEL MATACÀ

18 - PORTA GALERIA DEL MATACÀ

19 - MUR DE CÀRREGA DE PEDRA
IRREGULAR I MORTER

20 - ESCALA CORBA

21 - VOLTA ESFÈRICA REBAIXADA
DE CARREUS

22 - ESCALA DE CARAGOL AMB ULL

23 - LLAR DE FOC
24 - XEMENEIA D'ACCÉS A COBERTA
25 - PAVIMENT DE LLOSES DE 

PEDRA IRREGULAR
26 - ENTRAMAT DE BIGUES DE FUSTA 

I SOLERA DE PECES DE PEDRA
27 - MUR DIVISORI DE PEDRA

IRREGULAR I MORTER
28 - ARRANCADA DE VOLTA 

29 - ACCÉS ACTUAL A LA TORRE

 3 - MUR PAREDAT 

9 - CORDÓ DE MIG BOCELL

5 - FAIXA DE CARREUS

     DE CARREUS

DE CARREUS

10 - PARAPET DE DEFENSA

DEL POLVORÍ

 7 - MATACÀ
8 - CARTEL.LES

DEFENSA

13 - FINESTRA



26

3

4

2

125

3

21

9

11

14

9

1

20

10

10

25

10

11

19

29

13

1

P. INTERMÈDIA

P. BAIXA

P. SEGONA

+0,00+0,06

+0,31

+4,39

+9,39

P. COBERTA

Plànol:

Escala: Data:

JOAN SERRA SANTASUSAGNA

Tutor

ILLAN MARTINEZ LUQUE

Estudiant

1 / 50 19 / 5 / 2012

Secció B - B'

ESTAT ACTUAL

SANT LLUÍS. MENORCA

TERME MUNICIPAL:

TORRE DE 
SON GANXO

Núm:

11

 6 - PASSADÍS D'ACCÉS COBERT

 4 - CADENES VERTICALS DOBLES

2 - REPEU CILÍNDRIC DE CARREUS

LLEGENDA ELEMENTS CONSTRUCTIUS

1 - TERRASSA DE FORMIGÓ

VOLTA DE CANÓ I BRANCALS 

11 - CORONACIÓ PARAPET DE 

12 - ESPITLLERES DE VENTILACIÓ 

14 - FINESTRA DE LA POTERNA

16 - ESPITLLERES DE COBERTA

17 - FUMERAL

15 - ESPITLLERES DEL MATACÀ

18 - PORTA GALERIA DEL MATACÀ

19 - MUR DE CÀRREGA DE PEDRA
IRREGULAR I MORTER

20 - ESCALA CORBA

21 - VOLTA ESFÈRICA REBAIXADA
DE CARREUS

22 - ESCALA DE CARAGOL AMB ULL

23 - LLAR DE FOC
24 - XEMENEIA D'ACCÉS A COBERTA
25 - PAVIMENT DE LLOSES DE 

PEDRA IRREGULAR
26 - ENTRAMAT DE BIGUES DE FUSTA 

I SOLERA DE PECES DE PEDRA
27 - MUR DIVISORI DE PEDRA

IRREGULAR I MORTER
28 - ARRANCADA DE VOLTA 

29 - ACCÉS ACTUAL A LA TORRE

 3 - MUR PAREDAT 

9 - CORDÓ DE MIG BOCELL

5 - FAIXA DE CARREUS

     DE CARREUS

DE CARREUS

10 - PARAPET DE DEFENSA

DEL POLVORÍ

 7 - MATACÀ
8 - CARTEL.LES

DEFENSA

13 - FINESTRA



LLEGENDA ELEMENTS ESTRUCTURALS

SUP. CONSTRUÏDA

P.BAIXA:    115.94 m²

P.PRIMERA:  102.96 m²

P.SEGONA:   41.75 m²

TOTAL:     260.65 m²

SUP. ÚTIL

P.BAIXA:     35.78 m²

P.PRIMERA:   40.83 m²

P.SEGONA:   12.84 m²

TOTAL:      89.45 m²

ENTRAMAT DE BIGUES DE FUSTA 
AMB SOLERA DE PECES DE 
PEDRA DE MARÈS

VOLTA PLANA ADOVELLADA

VOLTA PLANA AMB LA LLINDA
FORMADA PER UNA SOLA PEÇA

ARRANCADA DE VOLTA

VOLTA ESFÈRICA REBAIXADA

VOLTA DE CANÓ O DE MIG PUNT

VOLTA D'ANSA-PANER

ARC CARPANELL

ARC A NIVELL

Plànol:

Escala:Núm: Data:

JOAN SERRA SANTASUSAGNA

Tutor

ILLAN MARTINEZ LUQUE

Estudiant

1 / 50 19 / 5 / 2012

Estructura Planta Baixa

ESTAT ACTUAL

SANT LLUÍS. MENORCA
TERME MUNICIPAL:

TORRE DE 
SON GANXO

12

B

A'

A

B'



SUP. CONSTRUÏDA

P.BAIXA:    115.94 m²

P.PRIMERA:  102.96 m²

P.SEGONA:   41.75 m²

TOTAL:     260.65 m²

SUP. ÚTIL

P.BAIXA:     35.78 m²

P.PRIMERA:   40.83 m²

P.SEGONA:   12.84 m²

TOTAL:      89.45 m²

A

A'

B

B'

LLEGENDA ELEMENTS ESTRUCTURALS

ENTRAMAT DE BIGUES DE FUSTA 
AMB SOLERA DE PECES DE 
PEDRA DE MARÈS

VOLTA PLANA ADOVELLADA

VOLTA PLANA AMB LA LLINDA
FORMADA PER UNA SOLA PEÇA

ARRANCADA DE VOLTA

VOLTA ESFÈRICA REBAIXADA

VOLTA DE CANÓ O DE MIG PUNT

VOLTA D'ANSA-PANER

ARC CARPANELL

ARC A NIVELL

Plànol:

Escala:Núm: Data:

JOAN SERRA SANTASUSAGNA

Tutor

ILLAN MARTINEZ LUQUE

Estudiant

1 / 50 19 / 5 / 2012

Estructura Planta Primera

ESTAT ACTUAL

SANT LLUÍS. MENORCA
TERME MUNICIPAL:

TORRE DE 
SON GANXO

13



11

SUP. CONSTRUÏDA

P.BAIXA:    115.94 m²

P.PRIMERA:  102.96 m²

P.SEGONA:   41.75 m²

TOTAL:     260.65 m²

SUP. ÚTIL

P.BAIXA:     35.78 m²

P.PRIMERA:   40.83 m²

P.SEGONA:   12.84 m²

TOTAL:      89.45 m²

B

B'

A

A'

LLEGENDA ELEMENTS ESTRUCTURALS

ENTRAMAT DE BIGUES DE FUSTA 
AMB SOLERA DE PECES DE 
PEDRA DE MARÈS

VOLTA PLANA ADOVELLADA

VOLTA PLANA AMB LA LLINDA
FORMADA PER UNA SOLA PEÇA

ARRANCADA DE VOLTA

VOLTA ESFÈRICA REBAIXADA

VOLTA DE CANÓ O DE MIG PUNT

VOLTA D'ANSA-PANER

ARC CARPANELL

ARC A NIVELL

Plànol:

Escala:Núm: Data:

JOAN SERRA SANTASUSAGNA

Tutor

ILLAN MARTINEZ LUQUE

Estudiant

1 / 50 19 / 5 / 2012

Estructura Planta Segona

ESTAT ACTUAL

SANT LLUÍS. MENORCA
TERME MUNICIPAL:

TORRE DE 
SON GANXO

14



7

8 8

17

16 16

7

8 8

1711

16 16

2322

24

15

17

7

81515

18

13

ALÇAT FRONTAL ALÇAT LATERAL

SECCIÓ 

Plànol:

Escala:Núm: Data:

JOAN SERRA SANTASUSAGNA

Tutor

ILLAN MARTINEZ LUQUE

Estudiant

1 / 25 19 / 5 / 2012

Detalls Matacà

ESTAT ACTUAL

SANT LLUÍS. MENORCA
TERME MUNICIPAL:

TORRE DE 
SON GANXO

15



DETALL FAIXA

PLANTA

ALÇAT SECCIO

SECCIO

PLANTA

5

4

0,70

0 ,
32

0 ,
33

ALÇAT

DETALL CORDÓ DE MIG BOCELL

0 ,
32

0,30

0,69

SECCIO

PLANTA

ALÇAT

DETALL REPEU CILÍNDRIC

0,
30

0 ,
30

0,30

0,70

DETALL APARELL CADENA VERTICAL

Plànol:

Escala:Núm: Data:

JOAN SERRA SANTASUSAGNA

Tutor

ILLAN MARTINEZ LUQUE

Estudiant

1 / 25 19 / 5 / 2012

Detalls Constructius

ESTAT ACTUAL

SANT LLUÍS. MENORCA
TERME MUNICIPAL:

TORRE DE 
SON GANXO

16



12 1213
4 44

5

6

7

8 8

99

17 1711

15

2

1

3 3

3 3

16 16 16

1010

7

8 8

1711

15

16 16

+0,00

+4,50

+7,95

+10,65

+8,78

+11,14

-0,13

-0,51

 7 - MATACÀ

 6 - PASSADÍS D'ACCÉS COBERT

 3 - MUR PAREDAT 

 4 - CADENES VERTICALS DOBLES

2 - REPEU CILÍNDRIC DE CARREUS

9 - CORDÓ DE MIG BOCELL

5 - FAIXA DE CARREUS

     DE CARREUS

8 - CARTEL.LES

LLEGENDA ELEMENTS CONSTRUCTIUS

1 - FONAMENTACIÓ DE PEDRA I
MORTER

VOLTA DE CANÓ I BRANCALS 
DE CARREUS

10 - PARAPET DE DEFENSA
11 - CORONACIÓ PARAPET DE 

DEFENSA
12 - ESPITLLERES DE VENTILACIÓ 

DEL POLVORÍ

13 - FINESTRA

14 - FINESTRA DE LA POTERNA

16 - ESPITLLERES DE COBERTA

17 - FUMERAL

15 - ESPITLLERES DEL MATACÀ

18 - PORTA GALERIA DEL MATACÀ

19 - MUR DE CÀRREGA DE PEDRA
IRREGULAR I MORTER

20 - ESCALA CORBA

21 - VOLTA ESFÈRICA REBAIXADA
DE CARREUS

22 - ESCALA DE CARAGOL AMB ULL

23 - LLAR DE FOC
24 - XEMENEIA D'ACCÉS A COBERTA
25 - PAVIMENT DE LLOSES DE 

PEDRA IRREGULAR
26 - ENTRAMAT DE BIGUES DE FUSTA 

I SOLERA DE PECES DE PEDRA
27 - MUR DIVISORI DE PEDRA

IRREGULAR I MORTER
28 - ARRANCADA DE VOLTA 

+9,87

Plànol:

Escala:Núm: Data:

JOAN SERRA SANTASUSAGNA

Tutor

ILLAN MARTINEZ LUQUE

Estudiant

1 / 50 19 / 5 / 2012

Orientació Nord

HIPÒTESI ESTAT ORIGINAL

SANT LLUÍS. MENORCA

TERME MUNICIPAL:

TORRE DE 
SON GANXO

17



17

99

14

12

13

4

10

4 4

11

3

3 3

2

1

10

11

1016

1813

+0,00

+4,50

+7,95

+10,65

+8,78

+11,14

-0,47

-0,13

 7 - MATACÀ

 6 - PASSADÍS D'ACCÉS COBERT

 3 - MUR PAREDAT 

 4 - CADENES VERTICALS DOBLES

2 - REPEU CILÍNDRIC DE CARREUS

9 - CORDÓ DE MIG BOCELL

5 - FAIXA DE CARREUS

     DE CARREUS

8 - CARTEL.LES

LLEGENDA ELEMENTS CONSTRUCTIUS

1 - FONAMENTACIÓ DE PEDRA I
MORTER

VOLTA DE CANÓ I BRANCALS 
DE CARREUS

10 - PARAPET DE DEFENSA
11 - CORONACIÓ PARAPET DE 

DEFENSA
12 - ESPITLLERES DE VENTILACIÓ 

DEL POLVORÍ

13 - FINESTRA

14 - FINESTRA DE LA POTERNA

16 - ESPITLLERES DE COBERTA

17 - FUMERAL

15 - ESPITLLERES DEL MATACÀ

18 - PORTA GALERIA DEL MATACÀ

19 - MUR DE CÀRREGA DE PEDRA
IRREGULAR I MORTER

20 - ESCALA CORBA

21 - VOLTA ESFÈRICA REBAIXADA
DE CARREUS

22 - ESCALA DE CARAGOL AMB ULL

23 - LLAR DE FOC
24 - XEMENEIA D'ACCÉS A COBERTA
25 - PAVIMENT DE LLOSES DE 

PEDRA IRREGULAR
26 - ENTRAMAT DE BIGUES DE FUSTA 

I SOLERA DE PECES DE PEDRA
27 - MUR DIVISORI DE PEDRA

IRREGULAR I MORTER
28 - ARRANCADA DE VOLTA 

+9,87

Plànol:

Escala:Núm: Data:

JOAN SERRA SANTASUSAGNA

Tutor

ILLAN MARTINEZ LUQUE

Estudiant

1 / 50 19 / 5 / 2012

Orientació Sud

HIPÒTESI ESTAT ORIGINAL

SANT LLUÍS. MENORCA

TERME MUNICIPAL:

TORRE DE 
SON GANXO

18



4

2

5

17

7

8

9

11

11

16

13 13

1

3

4

10

3

+0,00

+4,50

+7,95

+10,65

+8,78

3

 7 - MATACÀ

 6 - PASSADÍS D'ACCÉS COBERT

 3 - MUR PAREDAT 

 4 - CADENES VERTICALS DOBLES

2 - REPEU CILÍNDRIC DE CARREUS

9 - CORDÓ DE MIG BOCELL

5 - FAIXA DE CARREUS

     DE CARREUS

8 - CARTEL.LES

LLEGENDA ELEMENTS CONSTRUCTIUS

1 - FONAMENTACIÓ DE PEDRA I
MORTER

VOLTA DE CANÓ I BRANCALS 
DE CARREUS

10 - PARAPET DE DEFENSA
11 - CORONACIÓ PARAPET DE 

DEFENSA
12 - ESPITLLERES DE VENTILACIÓ 

DEL POLVORÍ

13 - FINESTRA

14 - FINESTRA DE LA POTERNA

16 - ESPITLLERES DE COBERTA

17 - FUMERAL

15 - ESPITLLERES DEL MATACÀ

18 - PORTA GALERIA DEL MATACÀ

19 - MUR DE CÀRREGA DE PEDRA
IRREGULAR I MORTER

20 - ESCALA CORBA

21 - VOLTA ESFÈRICA REBAIXADA
DE CARREUS

22 - ESCALA DE CARAGOL AMB ULL

23 - LLAR DE FOC
24 - XEMENEIA D'ACCÉS A COBERTA
25 - PAVIMENT DE LLOSES DE 

PEDRA IRREGULAR
26 - ENTRAMAT DE BIGUES DE FUSTA 

I SOLERA DE PECES DE PEDRA
27 - MUR DIVISORI DE PEDRA

IRREGULAR I MORTER
28 - ARRANCADA DE VOLTA 

+11,14

Plànol:

Escala:Núm: Data:

JOAN SERRA SANTASUSAGNA

Tutor

ILLAN MARTINEZ LUQUE

Estudiant

1 / 50 19 / 5 / 2012

Orientació Est

HIPÒTESI ESTAT ORIGINAL

SANT LLUÍS. MENORCA

TERME MUNICIPAL:

TORRE DE 
SON GANXO

19

-0,47

-0,24

+9,87

+10,14



1212

44

5

17
17

7

8

9

11

11

3 3

3

2

1

+0,00

+4,50

+7,95

+10,65

+8,78

+11,14

-0,24

+9,87

+10,14

+0,47

 7 - MATACÀ

 6 - PASSADÍS D'ACCÉS COBERT

 3 - MUR PAREDAT 

 4 - CADENES VERTICALS DOBLES

2 - REPEU CILÍNDRIC DE CARREUS

9 - CORDÓ DE MIG BOCELL

5 - FAIXA DE CARREUS

     DE CARREUS

8 - CARTEL.LES

LLEGENDA ELEMENTS CONSTRUCTIUS

1 - FONAMENTACIÓ DE PEDRA I
MORTER

VOLTA DE CANÓ I BRANCALS 
DE CARREUS

10 - PARAPET DE DEFENSA
11 - CORONACIÓ PARAPET DE 

DEFENSA
12 - ESPITLLERES DE VENTILACIÓ 

DEL POLVORÍ

13 - FINESTRA

14 - FINESTRA DE LA POTERNA

16 - ESPITLLERES DE COBERTA

17 - FUMERAL

15 - ESPITLLERES DEL MATACÀ

18 - PORTA GALERIA DEL MATACÀ

19 - MUR DE CÀRREGA DE PEDRA
IRREGULAR I MORTER

20 - ESCALA CORBA

21 - VOLTA ESFÈRICA REBAIXADA
DE CARREUS

22 - ESCALA DE CARAGOL AMB ULL

23 - LLAR DE FOC
24 - XEMENEIA D'ACCÉS A COBERTA
25 - PAVIMENT DE LLOSES DE 

PEDRA IRREGULAR
26 - ENTRAMAT DE BIGUES DE FUSTA 

I SOLERA DE PECES DE PEDRA
27 - MUR DIVISORI DE PEDRA

IRREGULAR I MORTER
28 - ARRANCADA DE VOLTA 

+9,87

Plànol:

Escala:Núm: Data:

JOAN SERRA SANTASUSAGNA

Tutor

ILLAN MARTINEZ LUQUE

Estudiant

1 / 50 19 / 5 / 2012

Orientació Oest

HIPÒTESI ESTAT ORIGINAL

SANT LLUÍS. MENORCA

TERME MUNICIPAL:

TORRE DE 
SON GANXO

20



A'

A

3

1

4

4

13

13

4

4

4

4

3

3

2

12

12

12

12

13

19

203

3

27

B

B'

POLVORÍ
Sup. útil: 3,54 m2

MAGATZEM DE QUEVIURES
Sup. útil: 13,39 m2

MAGATZEM DE MUNICIÓ
Sup. útil: 13,53 m2

SUP. CONSTRUÏDA

P.BAIXA:    115.94 m²

P.PRIMERA:  102.96 m²

P.SEGONA:   41.75 m²

TOTAL:     260.65 m²

SUP. ÚTIL

P.BAIXA:     32.36 m²

P.PRIMERA:   40.83 m²

P.SEGONA:   12.84 m²

TOTAL:      89.45 m²

 7 - MATACÀ

 6 - PASSADÍS D'ACCÉS COBERT

 3 - MUR PAREDAT 

 4 - CADENES VERTICALS DOBLES

2 - REPEU CILÍNDRIC DE CARREUS

9 - CORDÓ DE MIG BOCELL

5 - FAIXA DE CARREUS

     DE CARREUS

8 - CARTEL.LES

1 - FONAMENTACIÓ DE PEDRA I
MORTER

VOLTA DE CANÓ I BRANCALS 
DE CARREUS

10 - PARAPET DE DEFENSA
11 - CORONACIÓ PARAPET DE 

DEFENSA
12 - ESPITLLERES DE VENTILACIÓ 

DEL POLVORÍ
13 - FINESTRA

14 - FINESTRA DE LA POTERNA

16 - ESPITLLERES DE COBERTA

17 - FUMERAL

15 - ESPITLLERES DEL MATACÀ

18 - PORTA GALERIA DEL MATACÀ

19 - MUR DE CÀRREGA DE PEDRA
IRREGULAR I MORTER

20 - ESCALA CORBA

21 - VOLTA ESFÈRICA REBAIXADA
DE CARREUS

22 - ESCALA DE CARAGOL AMB ULL
23 - LLAR DE FOC
24 - XEMENEIA D'ACCÉS A COBERTA
25 - PAVIMENT DE LLOSES DE 

PEDRA IRREGULAR
26 - ENTRAMAT DE BIGUES DE FUSTA 

I SOLERA DE PECES DE PEDRA
27 - MUR DIVISORI DE PEDRA

IRREGULAR I MORTER
28 - ARRANCADA DE VOLTA 

LLEGENDA ELEMENTS CONSTRUCTIUS

Plànol:

Escala:Núm: Data:

JOAN SERRA SANTASUSAGNA

Tutor

ILLAN MARTINEZ LUQUE

Estudiant

1 / 50 19 / 5 / 2012

Planta Baixa

HIPÒTESI ESTAT ORIGINAL

SANT LLUÍS. MENORCA
TERME MUNICIPAL:

TORRE DE 
SON GANXO

21



5

23

6

22

20

4

4 4

4

4

5

24

21

SUP. CONSTRUÏDA

P.BAIXA:    115.94 m²

P.PRIMERA:  102.96 m²

P.SEGONA:   41.75 m²

TOTAL:     260.65 m²

SUP. ÚTIL

P.BAIXA:     32.36 m²

P.PRIMERA:   40.83 m²

P.SEGONA:   12.84 m²

TOTAL:      89.45 m²

A

A'

B

B'

14

3

3

3

3

DORMITORI - SALA D'ESTAR - CUINA
Sup. útil: 35,78 m2

 7 - MATACÀ

 6 - PASSADÍS D'ACCÉS COBERT

 3 - MUR PAREDAT 

 4 - CADENES VERTICALS DOBLES

2 - REPEU CILÍNDRIC DE CARREUS

9 - CORDÓ DE MIG BOCELL

5 - FAIXA DE CARREUS

     DE CARREUS

8 - CARTEL.LES

LLEGENDA ELEMENTS CONSTRUCTIUS

1 - FONAMENTACIÓ DE PEDRA I
MORTER

VOLTA DE CANÓ I BRANCALS 
DE CARREUS

10 - PARAPET DE DEFENSA
11 - CORONACIÓ PARAPET DE 

DEFENSA
12 - ESPITLLERES DE VENTILACIÓ 

DEL POLVORÍ
13 - FINESTRA

14 - FINESTRA DE LA POTERNA

16 - ESPITLLERES DE COBERTA

17 - FUMERAL

15 - ESPITLLERES DEL MATACÀ

18 - PORTA GALERIA DEL MATACÀ

19 - MUR DE CÀRREGA DE PEDRA
IRREGULAR I MORTER

20 - ESCALA CORBA

21 - VOLTA ESFÈRICA REBAIXADA
DE CARREUS

22 - ESCALA DE CARAGOL AMB ULL
23 - LLAR DE FOC
24 - XEMENEIA D'ACCÉS A COBERTA
25 - PAVIMENT DE LLOSES DE 

PEDRA IRREGULAR
26 - ENTRAMAT DE BIGUES DE FUSTA 

I SOLERA DE PECES DE PEDRA
27 - MUR DIVISORI DE PEDRA

IRREGULAR I MORTER
28 - ARRANCADA DE VOLTA 

Plànol:

Escala:Núm: Data:

JOAN SERRA SANTASUSAGNA

Tutor

ILLAN MARTINEZ LUQUE

Estudiant

1 / 50 19 / 5 / 2012

Planta Primera

HIPÒTESI ESTAT ORIGINAL

SANT LLUÍS. MENORCA
TERME MUNICIPAL:

TORRE DE 
SON GANXO

22



SUP. CONSTRUÏDA

P.BAIXA:    115.94 m²

P.PRIMERA:  102.96 m²

P.SEGONA:   41.75 m²

TOTAL:     260.65 m²

SUP. ÚTIL

P.BAIXA:     32.36 m²

P.PRIMERA:   40.83 m²

P.SEGONA:   12.84 m²

TOTAL:      89.45 m²

25

11

3

23

24

16

22

3

7

1813

17

16

10

10

10

B

B'

A

A'

GALERIA DEL MATACÀ
Sup. útil: 12,84 m2

PLATAFORMA ARTILLERA
Sup. útil: 24,60 m2

FORN PER ESCALFAR 
MUNICIÓ
Sup. útil: 3,28 m2

Plànol:

Escala:Núm: Data:

JOAN SERRA SANTASUSAGNA

Tutor

ILLAN MARTINEZ LUQUE

Estudiant

1 / 50 19 / 5 / 2012

Planta Segona

HIPÒTESI ESTAT ORIGINAL

SANT LLUÍS. MENORCA
TERME MUNICIPAL:

TORRE DE 
SON GANXO

23

 7 - MATACÀ

 6 - PASSADÍS D'ACCÉS COBERT

 3 - MUR PAREDAT 

 4 - CADENES VERTICALS DOBLES

2 - REPEU CILÍNDRIC DE CARREUS

9 - CORDÓ DE MIG BOCELL

5 - FAIXA DE CARREUS

     DE CARREUS

8 - CARTEL.LES

LLEGENDA ELEMENTS CONSTRUCTIUS

1 - FONAMENTACIÓ DE PEDRA I
MORTER

VOLTA DE CANÓ I BRANCALS 
DE CARREUS

10 - PARAPET DE DEFENSA
11 - CORONACIÓ PARAPET DE 

DEFENSA
12 - ESPITLLERES DE VENTILACIÓ 

DEL POLVORÍ
13 - FINESTRA

14 - FINESTRA DE LA POTERNA

16 - ESPITLLERES DE COBERTA

17 - FUMERAL

15 - ESPITLLERES DEL MATACÀ

18 - PORTA GALERIA DEL MATACÀ

19 - MUR DE CÀRREGA DE PEDRA
IRREGULAR I MORTER

20 - ESCALA CORBA

21 - VOLTA ESFÈRICA REBAIXADA
DE CARREUS

22 - ESCALA DE CARAGOL AMB ULL
23 - LLAR DE FOC
24 - XEMENEIA D'ACCÉS A COBERTA
25 - PAVIMENT DE LLOSES DE 

PEDRA IRREGULAR
26 - ENTRAMAT DE BIGUES DE FUSTA 

I SOLERA DE PECES DE PEDRA
27 - MUR DIVISORI DE PEDRA

IRREGULAR I MORTER
28 - ARRANCADA DE VOLTA 



SUP. CONSTRUÏDA

P.BAIXA:    115.94 m²

P.PRIMERA:  102.96 m²

P.SEGONA:   41.75 m²

TOTAL:     260.65 m²

SUP. ÚTIL

P.BAIXA:     32.36 m²

P.PRIMERA:   40.83 m²

P.SEGONA:   12.84 m²

TOTAL:      89.45 m²

25

B

B'

A

A'

17

17

11

11

11

11

 7 - MATACÀ

 6 - PASSADÍS D'ACCÉS COBERT

 3 - MUR PAREDAT 

 4 - CADENES VERTICALS DOBLES

2 - REPEU CILÍNDRIC DE CARREUS

9 - CORDÓ DE MIG BOCELL

5 - FAIXA DE CARREUS

     DE CARREUS

8 - CARTEL.LES

1 - FONAMENTACIÓ DE PEDRA I
MORTER

VOLTA DE CANÓ I BRANCALS 
DE CARREUS

10 - PARAPET DE DEFENSA

11 - CORONACIÓ PARAPET DE 

DEFENSA

12 - ESPITLLERES DE VENTILACIÓ 

DEL POLVORÍ

13 - FINESTRA

14 - FINESTRA DE LA POTERNA

16 - ESPITLLERES DE COBERTA

17 - FUMERAL

15 - ESPITLLERES DEL MATACÀ

18 - PORTA GALERIA DEL MATACÀ

19 - MUR DE CÀRREGA DE PEDRA

IRREGULAR I MORTER

20 - ESCALA CORBA

21 - VOLTA ESFÈRICA REBAIXADA

DE CARREUS

22 - ESCALA DE CARAGOL AMB ULL

23 - LLAR DE FOC

24 - XEMENEIA D'ACCÉS A COBERTA

25 - PAVIMENT DE LLOSES DE 
PEDRA IRREGULAR

26 - ENTRAMAT DE BIGUES DE FUSTA 
I SOLERA DE PECES DE PEDRA

27 - MUR DIVISORI DE PEDRA
IRREGULAR I MORTER

28 - ARRANCADA DE VOLTA 

LLEGENDA ELEMENTS CONSTRUCTIUS

Plànol:

Escala:Núm: Data:

JOAN SERRA SANTASUSAGNA

Tutor

ILLAN MARTINEZ LUQUE

Estudiant

1 / 50 19 / 5 / 2012

Planta Coberta

HIPÒTESI ESTAT ORIGINAL

SANT LLUÍS. MENORCA

TERME MUNICIPAL:

TORRE DE 
SON GANXO

24



3

18

P. PRIMERA

3 3 44

4

2

55

6

14

24

22

21

25

10

8

9

11

11

20

15

P. BAIXA

P. SEGONA

26

16

27

28

2 +0,00

-0,48

+0,06

+4,39

+9,39

+8,54

+4,50 +4,40

 7 - MATACÀ

 6 - PASSADÍS D'ACCÉS COBERT

 3 - MUR PAREDAT 

 4 - CADENES VERTICALS DOBLES

2 - REPEU CILÍNDRIC DE CARREUS

9 - CORDÓ DE MIG BOCELL

5 - FAIXA DE CARREUS

     DE CARREUS

8 - CARTEL.LES

LLEGENDA ELEMENTS CONSTRUCTIUS

1 - FONAMENTACIÓ DE PEDRA

VOLTA DE CANÓ I BRANCALS 
DE CARREUS

10 - PARAPET DE DEFENSA
11 - CORONACIÓ PARAPET DE 

DEFENSA
12 - ESPITLLERES DE VENTILACIÓ 

DEL POLVORÍ

13 - FINESTRA

14 - FINESTRA DE LA POTERNA

16 - ESPITLLERES DE COBERTA

17 - FUMERAL

15 - ESPITLLERES DEL MATACÀ

18 - PORTA GALERIA DEL MATACÀ

19 - MUR DE CÀRREGA DE PEDRA
IRREGULAR I MORTER

20 - ESCALA CORBA

21 - VOLTA ESFÈRICA REBAIXADA
DE CARREUS

22 - ESCALA DE CARAGOL AMB ULL

23 - LLAR DE FOC
24 - XEMENEIA D'ACCÉS A COBERTA
25 - PAVIMENT DE LLOSES DE 

PEDRA IRREGULAR
26 - ENTRAMAT DE BIGUES DE FUSTA 

I SOLERA DE PECES DE PEDRA

27 - MUR DIVISORI DE PEDRA
IRREGULAR I MORTER

28 - ARRANCADA DE VOLTA 

10

3

I MORTER

P. COBERTA

Plànol:

Escala:Núm: Data:

JOAN SERRA SANTASUSAGNA

Tutor

ILLAN MARTINEZ LUQUE

Estudiant
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Secció A - A'

HIPÒTESI ESTAT ORIGINAL

SANT LLUÍS. MENORCA

TERME MUNICIPAL:

TORRE DE 
SON GANXO

25



26

3

4

2

125

3

21

9

11

14

9

20

10

10

25

10

11

19

13

2

P. INTERMÈDIA

P. BAIXA

P. SEGONA

+0,00+0,06

+0,31

+4,39

+9,39

13

P. COBERTA

Plànol:

Escala:Núm: Data:

JOAN SERRA SANTASUSAGNA

Tutor

ILLAN MARTINEZ LUQUE

Estudiant
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Secció B - B'

HIPÒTESI ESTAT ORIGINAL

SANT LLUÍS. MENORCA

TERME MUNICIPAL:

TORRE DE 
SON GANXO

26

 7 - MATACÀ

 6 - PASSADÍS D'ACCÉS COBERT

 3 - MUR PAREDAT 

 4 - CADENES VERTICALS DOBLES

2 - REPEU CILÍNDRIC DE CARREUS

9 - CORDÓ DE MIG BOCELL

5 - FAIXA DE CARREUS

     DE CARREUS

8 - CARTEL.LES

LLEGENDA ELEMENTS CONSTRUCTIUS

1 - FONAMENTACIÓ DE PEDRA

VOLTA DE CANÓ I BRANCALS 
DE CARREUS

10 - PARAPET DE DEFENSA
11 - CORONACIÓ PARAPET DE 

DEFENSA
12 - ESPITLLERES DE VENTILACIÓ 

DEL POLVORÍ

13 - FINESTRA

14 - FINESTRA DE LA POTERNA

16 - ESPITLLERES DE COBERTA

17 - FUMERAL

15 - ESPITLLERES DEL MATACÀ

18 - PORTA GALERIA DEL MATACÀ

19 - MUR DE CÀRREGA DE PEDRA
IRREGULAR I MORTER

20 - ESCALA CORBA

21 - VOLTA ESFÈRICA REBAIXADA
DE CARREUS

22 - ESCALA DE CARAGOL AMB ULL

23 - LLAR DE FOC
24 - XEMENEIA D'ACCÉS A COBERTA
25 - PAVIMENT DE LLOSES DE 

PEDRA IRREGULAR
26 - ENTRAMAT DE BIGUES DE FUSTA 

I SOLERA DE PECES DE PEDRA

27 - MUR DIVISORI DE PEDRA
IRREGULAR I MORTER

28 - ARRANCADA DE VOLTA 

I MORTER


