
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rehabilitació de Guillem Oliver i Neus García 
 

 

OBRA DEL MES/20 
 

       Al carrer de Menorca, quasi arribant a la plaça de l’historiador 
Gabriel Fuster, a Manacor, hi trobam la Torre ses Puntes, edifici 
medieval que data del segle XIV. 
 
       Es tracta d’una casa fortificada medieval i encara que 
actualment està englobada dins de l’àrea urbana de la ciutat, 
antigament quedava fora del nucli urbà, com una casa de possessió 
i formava part d’un recinte defensiu. D’aquesta tipologia n’és també 
un exemple la Torre dels Enagistes situada a les foranes de Manacor. 
 
       L’edifici, de planta rectangular, consta de planta baixa i planta 
pis i els elements constructius utilitzats reflecteixen la influència dels 
models catalans. El gran portal de mig punt, la col·locació dels 
merlets o la disposició d’accés elevat evidencien el seu ús defensiu. 
També s’ha de remarcar l’ús de finestres coronelles a la planta 
principal que contrasten amb la solidesa dels seu contraforts i 
l’aspecte fortificat del conjunt.  
 
       De fa dècades és propietat municipal i des de l’any 1985 és un 
centre cultural i sala d’exposicions. 
       
       La reforma va ser projectada pels arquitectes Guillem Oliver 
Sunyer i Neus García Inyesta, essent el seu element més significatiu 
l’escala exterior d’accés a l’edifici. Es tracta d’un volum totalment 
envidrat, suportat per una estructura metàl·lica que s’obri com un 
arbre en arribar a la coberta i que destaca per la seva lleugeresa i la 
delicadesa dels acabats, cercant un contrast clar amb l’edifici 
original. 
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ÀREA DE CONTEXT 
 
L’equip d’arquitectes format per Guillem 
Oliver Sunyer i Neus Garcia Inyesta, des del 
1970 es dedicà a investigar sobre 
l’ordenació del territori rural, l’arquitectura 
popular i històrica i les tècniques 
tradicionals de construcció de Mallorca, 
temes sobre els quals publicaren entre 
d’altres Cases de Pagès a la zona de 
l’Alqueria Blanca, Cases Vilatanes a la vila i 
pobles de Santanyí i Cases de Possessió. De 
la seva obra de nova planta destaquen les  
 
 

les seus de Caixa Rural i Caixa Madrid a 
Palma, la Casa de la Cultura de 
Puigpunyent, els Jutjats de Ciutadella i els 
poliesportius de Esporles, Inca i Llucmajor. 
La torre ses Puntes, la Torre dels 
Enangistes i els molins d’en Fraret, d’En 
Xema i d’En Sorell varen ser algunes de 
les obres de rehabilitació que realitzaren 
a Mallorca. Al 1989 se’ls atorgà El Premi 
de Rehabilitació de la Ciutat de Palma 
per la rehabilitació de les façanes de la 
Via Sindicat. 
 
AREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA 
 
LOCALITZACIÓ DE L’ORIGINAL 
Arxiu del COAIB 
PROCEDÈNCIA 
Publicació de la revista. 
 


