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Localització: la trobarem en un turó entre Selva i Mancor de la Vall. Des de 
Selva hem de prendre el carrer de Crist Rei que surt de la placeta de Valella i a 
uns cinc-cents metres trobarem un camí asfaltat a l’esquerra, vora les cases i el 
molí de Son Penya, que s’enfila fins al turó on hi ha les restes de l’ermita.

Propietat: eclesiàstica.

Règim de visites: lliure.

Aspectes  històrics  i  cronologia:  Fins  al  1925  els  habitants  de  Selva 
celebraven la seva romeria  a l’ermita  de 
Santa  Llúcia.  Amb  la  segregació  de 
Mancor, el terme de Selva es quedà sense 
ermita  i  per  iniciativa  del  rector  Antoni 
Nadal  Galmés,  el  1927  es  va  edificar 
l’ermita de Crist Rei per tal de celebrar la 
romeria  dels  dimarts  de Pasqua. La vida 
d’aquesta ermita fou molt curta, ja que la 
proximitat d’unes mines i uns moviments 
de terra succeïts els anys 60 del segle XX 
l’abocaren a l’abandonament. 

Descripció de l’edifici: Oratori actualment en runes. Construït a principis del 
segle XX amb clares referències modernistes dins la  línia  de Rubió i  Bellver 
(Església i Banc de Sóller). L’estructura és de murs de càrrega de paredat antic, 
recoberts  exteriorment  amb  paredat  poligonal  i  interiorment  aterracats.  La 
façana  principal  estava  formada  per  un  portal 
d’accés allindanat,  d’estil  modernista,  situat entre 
dues  torres  simètriques  (en  resta  una) 
lleugerament  tretes  del  pla  de  façana,  amb 
finestres geminades també de filiació modernista. 
L’església constava d’una nau única (22’2 per 9’7 
m)  de  quatre  trams  (sense  capelles  laterals), 
coberta  per  una  falsa  volta  de  guix  i  un  absis 
darrere  el  qual  se  situaven  dependències 
destinades  al  servei  dels  preveres.  El  primer  tram  de  la  nau,  més  reduït, 
corresponia al cor alt, al qual s’accedia a través d’escales situades a l’interior de 
les dues torretes simètriques de la façana. L’abandomanent i alguns expolis han 
fet que sols se’n conservi una part de l’estructura.



Festes, tradicions i llegendes: L’edifici es va aixecar sobre les muralles d’un 
poblat talaiòtic. A l’actualitat encara es poden veure uns 60 m de la muralla, 
que arriba als dos metres d’alçada.

Protecció existent: forma part del Catàleg del patrimoni històric de Selva (en 
tramitació). Per altra banda, el jaciment arqueològic està declarat BIC des de 
l’any 1966, amb el nom de Puig de les Coves d’en Galileu. 
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