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CASTELLS CATALANS TORRE LLORETA

Nom del castell: Torre Lloreta

Data de construcció: XIII

Municipi: Calonge

Comarca: Baix Empordà

Altitud: 36 m

Coordenades: E 3.079839 N 41.869332

(Geogràfi ca - ETRS89)

Com arribar-hi: situat a un quilòmetre al nord-est del 

del nucli urbà de Calonge.

Descripció

Masia situada a 1 kilòmetre de la vila de Calon-

ge, vora la riera del Tinar. 

Era un petit castell convertit en masia amb una 

torre al costat nord. La torre és de planta quadra-

da (4,5 metres per cara), té tres plantes i terrat, 

fa una alçada d’uns 12 metres i està bastida amb 

pedra llicorella i carreus de granit als angles. A 

la part baixa hi ha la porta que la comunica amb 

la casa i la coberta és de volta de canó amb una 

trapa. El nivell superior, de gran alçada, té al cos-

tat de migdia la poterna d’arc de mig punt ado-

vellada i més amunt una sagetera, i la coberta, 

també de volta, té una trapa que comunica amb el 

tercer, que és de sostre pla. L’últim tram ha estat 

reconstruït. La masia es va fer aprofi tant el mur 

fortifi cat com a façana on encara es conserven les 

espitlleres en nombre de 18. Algunes rajoles del 

ràfec de la teulada tenen dibuixos pintats. 

Notícies històriques

Per les característiques de la construcció es pot 

datar al segle XIII però manca documentació que 

ho confi rmi. Els estudiosos de Calonge, P. Ca-

ner i L. Vilar, han apuntat que devia ésser una 

fortalesa bastida pels comtes-reis per vigilar els 

seus feudataris del castell de Calonge. Una altre 

teoria és que fos una fortalesa subsidiària del cas-

tell de Calonge. Més tard sofrí transformacions 

i fou adaptat als usos camperols. Al segle XIX 

fou propietària la família Reixac i era coneguda 

com a Torren d’en Reixac. Després va pertànyer 

al Sr. Joanola que hi tenia un masover de nom 

Sixte Palet i avui és coneguda popularment per 

Can Sixt de la Torre. 

Actualment, gener de 2013, l’edifi ci està essent 

restaurat.

Extret del web:

http://patmapa.gencat.cat/web/guest/patrimoni/arquitectur

a?articleId=HTTP://GAUDI_ELEMENTARQUITECTO-

NIC_668

Jordi Gironès

Gener de 2013

Torre Lloreta i la vall del Tinar.

Torre Lloreta de prop estant.


