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la ruta

Amb la intenció d’acompanyar en la descoberta i l’aprofundiment de l’entorn natural i cultural del nostre municipi,
l’Ajuntament de Calvià posa a la disposició de la comunitat
educativa i dels ciutadans aquesta sèrie de guies interpretatives que ens orientaran, al llarg
dels dotze itineraris, en l’observació, aprenentatge i apreciació de la riquesa natural, històrica i
patrimonial del paratge que ens acull.
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Les nostres illes, a causa de la posició geogràica, situades ben al mig del Mediterrani occidental, han estat des de sempre un punt estratègic comercial i militar al llarg de la història. Per
això i especialment durant els segles XVI i XVII, han estat testimoni d’atacs constants, i per
resoldre aquestes delicades situacions es construïren primerament les talaies, que tenien l’objectiu principal de vigilar l’horitzó dels incursors, i més endavant, les torres de defensa, amb
estructures més robustes que possibilitaren l’acció de defensa contra les possibles invasions
mentre esperaven els reforços. Calvià compta amb un seguit d’aquestes estructures com la
torre de Cala Figuera, la torre d’Illetes, la torre de sa Porrassa, la de Portals Vells, el Castellot
de Santa Ponça i la torre de Cap Andritxol.
El penyal del cap Andritxol, de 180 metres d’alçada, des d’on podem contemplar des de
les illes Malgrat ins als illots del Toro, està catalogat com a zona ANEI (Àrea Natural
d’Especial Interès). Això vol dir que espècies endèmiques o en perill com l’escarabat Catops zariquieyi estan protegides dins una extensió de 184 hectàrees de
diversitat faunística i loral típica del litoral mallorquí.
En aquesta àrea també és important destacar els altres elements patrimonials existents: el documentat per l’arxiduc Lluís Salvador forn de calç de
cap Andritxol, i ja tocant la mar, el varador del caló des Monjo, el millor

LA DARRERA TORRE
DE DEFENSA DE CALVIÀ SE
VA DESCOBRIR AL 2017 DINS
L’ÀREA DE RAFEUBETX!
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conservat a Calvià i on es poden fàcilment imaginar les tasques pesqueres que s’hi duien a
terme.

la torre
La torre del cap Andritxol, de tipologia cilíndrica però sense tal s, va ser construïda entre el
1
i el 1 8 , tot i que va ser modiicada diverses vegades anys més tard. La torre la feien
servir els torrers com a habitacle i també per a emmagatzemar les armes i municions. Al costat
hi trobam dues barraques de construcció més moderna, les quals s’utilitzaven també com a
refugi i cases d’animals per als habitants de la torre.
Hem de tenir present que sense l’ediicació d’aquestes estructures de defensa i les persones
que hi muntaven guàrdia dia rere dia i nit rere nit, a causa de la perillositat de l’època per
les invasions pirates, el destí de Mallorca podria haver estat ni millor ni pitjor, però un de ben
diferent.

A la defensa del territori!

activitat

Posem en pràctica aquest tema de les torres de defensa i les guàrdies en un joc!
Per començar farem dos grups: el grup més nombrós serà “A”. La resta, el grup “B”, jugaran
contra “A” per un objectiu: la defensa del seu territori!
El grup “A” seran els pirates invasors, i el “B” els defensors del territori, aleshores “B” conten
ins a cent mentres que
s’amaguen.
1. L’objectiu dels A és arribar ins al pot (que simbolitza la bandera) i pegar li una coça.
Els defensors han d’anar empresonant tots els components dels pirates que vagin
trobant amagats. Cada vegada que els “pirates” aconsegueixin pegar una coça al pot, la
monitora farà sonar el xiulell, els empresonats quedaran alliberats.
2. Ara començam a complicar les coses. Els “defensors” han descobert el nou sistema de
defensa de les torres de vigilància, per tant, la tasca dels pirates serà més complicada. Els
defensors , a partir d’ara, incorporaran una torre de defensa cada vegada que un pirata
arribi a tocar el pot. Aquesta torre tendrà ara la possibilitat de veure on s’amaguen els
pirates i d’avisar la resta dels seus companys de les invasions. L’ nica regla és que les
torres no es poden col locar devora el pot i tampoc poden empresonar ning
Heu vist com ha canviat el joc Idò aquest és l’efecte
que les talaies i torres de defensa i vigilància tenien
en els atacs i intents de la pirateria, no només servien
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com a enclavament per a l’observació, sinó que a més
s’utilitzaven com a canal de comunicació
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