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El recinte emmurallat de Sant Salvador

El recinte emmurallat de Sant Salvador d'Artà es troba al turó del mateix nom de 182
metres d'altitud. El recinte de la murada descriu quasi bé una el·lipse de 93 per 24
metres, destacant la torre major, dedicada a Sant Miquel. A l'interior de les muralles
s'edificà al segle XIX el santuari de Sant Salvador, en substitució de l'anterior temple
que fou enderrocat perquè havia servit d'hospital pels afectats per l'epidèmia de pesta
bubònica de 1820.

Procedent de l'església de Bellpuig, des del segle XV el santuari acull l'antiga imatge
de la Mare de Déu de Sant  Salvador, talla romànica de fusta policromada que fou
restaurada el 1952.

A l'interior del recinte fortificat també hi ha la casa del donat, vivenda de l'encarregat
del manteniment del santuari,  i  dues cisternes, una davant l'entrada del temple del
segle XVII i l'altre de construcció més recent a la placeta que hi ha a un dels laterals.

El  recinte fortificat  també és conegut  amb el  nom de l'Almudaina recordant  el  seu
origen en època musulmana, tot i que alguns autors afirmen que la seva fundació es
va produir en una època anterior. Després de la conquesta de Mallorca per Jaume I
(segle XIII) la fortificació seguí utilitzant-se com a refugi i defensa dels habitants de la
població.

Durant el segle XVI, període en què les incursions de pirates i corsaris eren freqüents,
es portaren a terme obres a les muralles i a les torres per oferir una millor defensa.
L'aspecte actual que ofereix el recinte es deu a la restauració realitzada el 1967.
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A) Quina forma té el  coll  de la  cisterna que hi  ha dins  el  recinte emmurallat?
Dibuixau-la.
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B) A quin  segle  fou  restaurada  l'antiga  imatge  de  la  Mare  de  Déu  de  Sant
Salvador?
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C) En voltant a la cisterna hi trobam 8 bancs:

De quantes maneres possibles es poden asseure 8 persones, cadascuna a un
únic  banc,  envoltant  a  la  cisterna?.  Com indicació  per  a  la  seva  resolució
simplificau la situació a 2 bancs, 3 bancs i així successivament.
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D) Observau i comptabilitzau quantes torres flanquegen la murada. Quantes n’hi
ha en forma de prisma?  I  en forma cilíndrica?
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