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Terme Àmbit
Definició Contorn, volt, perímetre, d’una cosa.

Font Diccionari de l'art i dels oficis de la construcció (2005)

Terme Aproximació de filades
Definició Tècnica constructiva consistent en disposar els blocs superiors una mica sortints respecte als 

inferiors per tal de que el mur estigui incilinat cap a l'interior i deixar menys espai per cobrir al
sostre, podent arribar a fer una cúpula falsa.

Font

Terme Banqueta
Definició Represa; petit replà que es forma al llarg d'una paret quan aquesta canvia de gruix en la seva

alçada.

Font Diccionari de l'art i dels oficis de la construcció (2005)

Terme Base
Definició Part inferior d'una columna situada entre el fust i el terra o el pedestal.

Font Termcat (2002)

Terme Biga
Definició Peça, generalment prismàtica, molt més llarga que alta i ampla que, disposada 

horitzontalment, serveix per a suportar les càrregues que no graviten directament sobre una 
paret o un pilar.

Font DIEC (2007)
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Terme Bloc
Definició Fragment de roca de més de 20 cm de diàmetre.

Font Termcat (2002)

Terme Brancal
Definició Cadascuna de  les dues peces verticals, generalment de pedra, posades als costats d'una 

porta o una finestra, que sostenen la llinda.

Font Termcat (2002)

Terme Cambra
Definició Habitació, sala, peça d'una casa; especialment la destinada a dormir-hi.

Font Diccionari de l'art i dels oficis de la construcció (2005)

Terme Canal
Definició Conducte amb la concavitat descoberta, que serveix per a dur un corrent d'aigua d'una part a 

l'altra.

Font Diccionari de l'art i dels oficis de la construcció (2005)

Terme Capitell
Definició Part superior d'una columna en forma de tronc de prisma invertit, situada sobre el fust.

Font Termcat (2002)
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Terme Ciclopi
Definició Construït amb grans blocs irregulars de pedra, sense cap material que els uneixi i 

generalment amb alguna pedra petita que fa de falca.

Font DIEC (2007)

Terme Cisterna
Definició Dipòsit subterrani on es recullen i guarden les aigües de pluja.

Font DIEC (2007)

Terme Cocó
Definició Clot natural obert en la roca, dins el qual es posa aigua quan plou o quan hi arriba la mar.

Font Diccionari Català-Valencià-Balear (2002)

Terme Columna
Definició Element arquitectònic vertical de suport, de secció circular, format per un capitell, un fust i una

base.

Font Termcat (2002)

Terme Columna mediterrànea
Definició Columna de forma cònica invertida formades per diversos blocs de pedra.

Font Martínez Santa-Olalla, Julio (1930)
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Terme Contrafort
Definició Massís d'obra adossat o connectat a la part exterior d'un mur per a contrarestar-ne la força o 

per a aguantar l'empenta lateral d'un arc o una volta.

Font Termcat (2002)

Terme Corredor
Definició Espai interior d'una casa, relativament llarg i estret, que serveix de pas a diverses habitacions.

Font Diccionari de l'art i dels oficis de la construcció (2005)

Terme Cuina
Definició Peça o departament d'una casa, d'un hotel, etc., on es prepara i cou el menjar.

Font Diccionari de l'art i dels oficis de la construcció (2005)

Terme Cúpula falsa
Definició Cúpula que s'aconsegueix per l'aproximació progresiva de les pedres o els carreus de les 

parets.

Font Termcat (2002)

Terme Dormitori
Definició Habitació o cambra destinada a dormir-hi.

Font Diccionari de l'art i dels oficis de la construcció (2005)
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Terme Envà
Definició Paret prima feta de maons posats de cantell o de panys prefabricats, que generalment no 

aguanta cap pes.

Font DIEC (2007)

Terme Escala
Definició Sèrie d’escalons que permet de pujar o davallar d'un nivell a un altre o de posar en 

comunicació els pisos d'un edifici.

Font Diccionari de l'art i dels oficis de la construcció (2005)

Terme Escaló
Definició Esglaó o graó; pla o peça, de pedra o d'altre material, que està més amunt que una altra, de

manera que fent una passa es pot anar d'una a l'altra pujant o davallant.

Font Diccionari de l'art i dels oficis de la construcció (2005)

Terme Façana
Definició Cadascuna de les parets exteriors que limiten un edifici i, especialment la que dóna a una via

pública o té la porta principal d'entrada.

Font Diccionari de l'art i dels oficis de la construcció (2005)

Terme Filada
Definició Rengle horitzontal de pedres o maons, la superposició dels quals fa créixer en alçada una 

paret.

Font Termcat (2002)
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Terme Fogar
Definició Lloc d’un aparell d’escalfar on hi ha el foc, el soler del qual és ordinàriament un engraellat 

sobre el qual es posa el combustible i pels intersticis del qual té accés l’aire necessari per a la
combustió.

Font Termcat (2002)

Terme Fogó
Definició Fogar, especialment el que hi ha a les cuines de carbó o de llenya instal·lat en un buit 

practicat en un massís d’obra en forma de taula, amb un forat lateral per a donar accés a l’aire
i treure la cendra i un forat dalt on es posa allò que es vol escalfar.

Font DIEC (2007)

Terme Forn
Definició Construcció generalment de planta circular i coberta de volta, feta de material refractari, amb 

una boca d'entrada per on s'introdueix allò que s'ha de coure i també el combustible, amb uns
espiralls per orejar-lo i una sortida per al fum.

Font Diccionari de l'art i dels oficis de la construcció (2005)

Terme Fornícula
Definició Buit deixat en el gruix d'una paret per a col·locar-hi un objecte decoratiu o de culte.

Font Termcat (2002)

Terme Fust
Definició Part central d'una columna, en forma de cilindre allargat, situada entre la base i el capitell.

Font Termcat (2002)
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Terme Habitació
Definició Cadascuna de les cambres o peces habitables en què està distribuïda una casa.

Font Diccionari de l'art i dels oficis de la construcció (2005)

Terme Llar
Definició Lloc d'una casa, amb el paviment fet de toves refractàries, on es fa el foc per escalfar-s'hi o 

també, en certes cases de la pagesia, per a cuinar.

Font Diccionari de l'art i dels oficis de la construcció (2005)

Terme Llinda
Definició Peça horitzontal, generalment de fusta o pedra, posada a la part superior d'una porta o una 

finestra, que descansa sobre els brancals.

Font Termcat (2002)

Terme Llindar
Definició Part inferior de l'obertura d'una porta.

Font Termcat (2002)

Terme Llosa
Definició Pedra grossa, plana i de poc gruix emprada en tombes, per a pavimentar terres, per a cobrir 

teulades, etc.

Font Termcat (2002)
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Terme Magatzem
Definició Edifici o local destinat a guardar-hi coses en gros: mercaderies, materials de construcció, etc.

Font Diccionari de l'art i dels oficis de la construcció (2005)

Terme Monolític
Definició Dit de la construcció feta d'una sola pedra.

Font Termcat (2002)

Terme Morter
Definició Massa feta amb una mescla de calç, sorra i aigua, que s'endureix en un temps determinat.

Font Termcat (2002)

Terme Mur
Definició Paret gruixuda que suporta el pes d’un edifici o en limita verticalment l’interior.

Font DIEC (2007)

Terme Mur de doble parament
Definició Mur format per dos paraments, amb un reompliment de reble de petites dimensions al mig.

Font
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Terme Mur de tancament
Definició Mur que només tanca un espai.

Font DIEC (2007)

Terme Parament
Definició Cadascuna de les dues cares d'un mur.

Font Termcat (2002)

Terme Paret
Definició Obra de fàbrica alçada a plom, relativament ampla i de gruixa proporcional a la seva alçària i 

utilitat, que serveix per a tancar un espai de terreny, separar dues propietats, formar els 
costats i façanes d'un edifici, sostenir la coberta amb una construcció, etc.

Font Diccionari de l'art i dels oficis de la construcció (2005)

Terme Pati
Definició Espai tancat de paret i descobert que serveix per a donar claror i ventilació a les habitacions 

d'un edifici, les obertures de les quals hi miren o hi donen.

Font Diccionari de l'art i dels oficis de la construcció (2005)

Terme Paviment
Definició Revestiment fet de pedres, llosetes, rajoles o altre material, que cobreix el sòl d'una casa, d'un

carrer, camí, etc., per a donar-li consistència i fer que presenti una superfície més llisa.

Font Diccionari de l'art i dels oficis de la construcció (2005)
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Terme Pedra seca
Definició Dit de la construcció on es disposen les pedres sense cap lligament.

Font Termcat (2002)

Terme Pilar
Definició Element arquitectònic vertical de suport, generalment de secció no circular, aïllat i massís, que

no té ni base ni capitell.

Font Termcat (2002)

Terme Pilastra
Definició Element arquitectònic vertical de secció quadrada o rectangular, format per un capitell, un fust

i una base, adossat a un mur.

Font Termcat (2002)

Terme Polilític
Definició Element constructiu fet amb més d'una pedra, col·locades una sobre l'altra.

Font

Terme Polleguera
Definició Peça amb un clot pel qual passa i gira un piu o l'extrem d'un eix de rotació d'una porta.

Font Termcat (2002)
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Terme Porta
Definició Obertura practicada en un mur d’una ciutat, en una paret d’un edifici, d’una habitació, etc., des

del terra o trespol fins a una altura convenient perquè serveixi de pas per entrar i sortir.

Font Diccionari de l'art i dels oficis de la construcció (2005)

Terme Porxo
Definició Galeria coberta, amb columnes o amb arcs, adossada a alguns edificis, que serveix 

especialment de corredor públic per a passejar-hi i que es troba a vegades en tota la llargària
d'un carrer, al voltant d'una plaça o a l'entorn d'una illa de cases.

Font Termcat (2002)

Terme Reble
Definició Conjunt de fragments de maó, de pedra, etc. eventualment barrejats amb morter, amb els 

quals s'omplen els buits entre les pedres grosses d'una construcció.

Font Termcat (2002)

Terme Rebost
Definició Cambreta o lloc d'una casa destinat a guardar-hi els comestibles.

Font Diccionari de l'art i dels oficis de la construcció (2005)

Terme Roca mare
Definició Massa considerable de matèria pètria, especialment la que s’alça a la superfície de la terra o 

del mar.
Roca a partir de la qual s’ha generat un sòl i que es troba sempre a la part inferior d’aquest.

Font DIEC (2007)
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Terme Sitja
Definició Forat artificial excavat al sòl per a guardar-hi productes agrícoles, especialment cereals.

Font Termcat (2002)

Terme Sòcol
Definició Cos inferior de l'exterior d'una construcció que compensa les irregularitats del terreny i crea 

una superfície uniforme que permet elevar el basament a un mateix nivell.

Font Termcat (2002)

Terme Sostre
Definició Superfície que limita per dalt una casa, una habitació, en oposició al sòl o paviment.

Font Diccionari de l'art i dels oficis de la construcció (2005)

Terme Torxis (Tècnica Mixta)
Definició Consisteix en l'aplicació d'una argamassa de fang i palla a una carcassa vegetal amb 

entramant de canyes. L'argamassa pot aplicar-se per la part interior i exterior de l'estructura 
de branques i canyes, variant així el gruix total del parament.

Font Garcia, E.; Lara, C. (1999)

Terme Tovot
Definició Tova gruixuda i estreta.

Font Termcat (2002)
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Terme Trespol
Definició Mescla de pols feta de tests ben picats i calç viva, que servia per a fer el paviment de sèquies,

cisternes i habitacions.

Font Termcat (2002)





Caracterització de l’espai de l’hàbitat protohistòric de l’illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques 

 19 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 2 
 

 

FITXES DELS JACIMENTS 
 

 



 



Caracterització de l'espai de l'hàbitat protohistòric de l'illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques

Jaciment Biniaiet
Estructura Casa 1

Coordenades N 39º 54' 10''; E 4º 12' 15''
M.S.N.M 106

DADES GENERALS

Superfície total Superfície útil Orientació façana

NDiàmetre exteriorDiàmetre interior 12

DIMENSIONS

ÀMBITS DOCUMENTATS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra Columna Llinda Cocó Llindar/Encaix

Paviment Bancada lateral Cisterna/
Sitja Canal d'aigua

Morter Pica

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior Sala hipòstila Forn/Estructura
combustió

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Al nord del talaiot 2. Només es conserva una part. Adossat al talaiot. Accés pel N. Corredor, pati 
central, llar de foc de planta corba al sud-oest. NO única habitació clarament documentada a l'edifici.
No està totalment excavat.

Plànol

Llargària (Eix N-S) Amplada (Eix E-O)

S-SO SO NO X NE SE S-SE Llar X Pati X

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
Mur delimitador Blocs verticals sense desbastar cap a l'exterior i blocs en posició horitzontal a l'interior.

Murs de
compartimentació

Coordenades
UTM X 602927; Y 4417677

N Corredor XO E
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Elements
arquitectònics

Elements
adjacents

DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO

Àmbit SO

Àmbit NO N-S: 5,5 m; E-O: 3m. Única habitació ben documentada.

Àmbit NE

Àmbit SE

Àmbit S-SE

Àmbit llar
N-S: 2,3 m; E-O: 1 m. Situada al SO. Delimitada per un mur simple de planta corba.

Àmbit pati Pati central no ben definit ja que hi ha una part de l'estructura sense excavar.

Àmbit N

Àmbit corredor
N-S: 3 m; E-O: 1,5 m. Delimitat per dos murs i dóna accés al pati central

Àmbit O N-S: 2'39 m; E-O

Àmbit E
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Jaciment Biniaiet
Estructura Casa 2

Coordenades N 39º 54' 09''; E 4º 12' 14''
M.S.N.M 106

DADES GENERALS

Superfície total Superfície útil 141,5 m2 Orientació façana

SDiàmetre exteriorDiàmetre interior

DIMENSIONS

ÀMBITS DOCUMENTATS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra 3 Columna Llinda Cocó Llindar/Encaix 1?

Paviment Bancada lateral Cisterna/
Sitja Canal d'aigua

Morter Pica

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior Sala hipòstila Forn/Estructura
combustió

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Situat al sud del talaiot 2. Planta irregular, però té algunes similituds amb les cases circulars.
Organització més recta, amb àmbits d'entrada (atris) on es pot trobar la llar de foc i el pati (interpretat 
com impluvium) i 3 habitacions a la zona N.
El seu estat de degradació no permet veure bé els diferetns elements arquitectònic ni els àmbits 
interiors

Plànol

Llargària (Eix N-S) 23,5 Amplada (Eix E-O) 18

S-SO SO X NO X NE X SE S-SE Llar X Pati

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
Mur delimitador Mur de doble parament

Murs de
compartimentació Murs simples, algun format per grans blocs verticals

Coordenades
UTM X 602923; Y 4417655

N X CorredorO E
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Elements
arquitectònics

Elements
adjacents

DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO

Àmbit SO Dos atris d'accés a la casa: 1) Façana monumental amb elements verticals al sud i 
habitacions de planta oval (llar i impluvium), 6 x 14,50m; 2) Planta quadrangular i potser 
porticat als costats fent com una porxada monumental amb pilars monolítics, 7,20 x 7,10 m

Àmbit NO N-S: 5 m; E-O: 2,5 m. Planta triangular, aprofita el tall de la roca per fer el llindar d'accés al
mateix. Columna polilítica a l'entrada. Façana construïda amb blocs polilítics.

Àmbit NE N-S: 2,2 m; E-O: 3 m. Petita habitació quadrangular.

Àmbit SE N-S: 4 m; E-O: 5 m. Habitació a la que s'accedeix des del corredor d'entrada i dóna pas al
pati central.

Àmbit S-SE

Àmbit llar
Diam 2 m. Situada al costat O, planta semicircular.

Àmbit pati N-S: 5 m; E-O: 3 m. Espai central de la casa, al seu voltant es troben les diferents 
habitacions.

Àmbit N N-S: 5,5 m; E-O: 4,5 m. Planta rectangular, construïda amb blocs irregulars tret de la 
façana sud, on les pedres estan en posició vertical. Parament inclinat cap a dins i té 3 
pilars empotrats. 8 x 8,10m

Àmbit corredor
N-S: 1,5 m; E-O: 0,8 m. Petit corredor d'accés a l'edifici.

Àmbit O

Àmbit E
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Jaciment Biniaiet
Estructura Casa 3

Coordenades N 39º 54' 09''; E 4º 12' 14''
M.S.N.M 106

DADES GENERALS

Superfície total Superfície útil 68,5 m2 Orientació façana

SDiàmetre exteriorDiàmetre interior

DIMENSIONS

ÀMBITS DOCUMENTATS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra Columna Llinda Cocó Llindar/Encaix

Paviment Bancada lateral Cisterna/
Sitja Canal d'aigua

Morter Pica

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior Sala hipòstila Forn/Estructura
combustió

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Al sud de la casa 2. Porta orientada al S. Planta més circular que la del cercle 2, tot i tenir una lleugera
tendència rectangular. Té pati central i llar de foc al NE. Al voltant del pati es troben les habitacions. Es
conserven dues al N i dues a la banda O.

Plànol

Llargària (Eix N-S) 13 Amplada (Eix E-O) 11,30

S-SO SO X NO X NE X SE S-SE Llar X Pati X

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
Mur delimitador Mur de doble parament, exterior de blocs molt regulars i tallats en posició vertical. 

Intern blocs més petits i irregulars, molt degradat.

Murs de
compartimentació

Coordenades
UTM X 602921; Y 4417637

N Corredor XO X E
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Elements
arquitectònics

Elements
adjacents

DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO

Àmbit SO N-S: 3 m; E-O: 2 m. Petita habitació de planta rectangular.

Àmbit NO N-S: 4,5 m; E-O: 5,5 m. És l'àmbit més gran, de planta relativament triangular.

Àmbit NE N-S: 2,5 m; E-O: 2 m. Petit espai rectangular.

Àmbit SE

Àmbit S-SE

Àmbit llar
N-S: 1,5 m; E-O: 1 m. NE; molt irregular degut a que es troba al costat de la paret de la 
casa 2.

Àmbit pati N-S: 8,5 m; E-O: 5 m. S'accedeix des de l'entrada, situada al sud.

Àmbit N

Àmbit corredor

Àmbit O N-S: 2 m; E-O: 1 m. Petita habitació de planta rectangular.

Àmbit E



Caracterització de l'espai de l'hàbitat protohistòric de l'illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques

Jaciment Sant Vicenç d'Alcaidús
Estructura Cercle 1

Coordenades N 39º 54' 13"; E 4º 12' 11"
M.S.N.M 96

DADES GENERALS

Superfície total Superfície útil 78 m2 Orientació façana

SDiàmetre exteriorDiàmetre interior

DIMENSIONS

ÀMBITS DOCUMENTATS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra 7 Columna 6 Llinda Cocó Llindar/Encaix

Paviment Bancada lateral Cisterna/
Sitja Canal d'aigua

Morter Pica

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior Sala hipòstila X Forn/Estructura
combustió

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Bona part de la casa sense acabar d'excavar, algunes habitacions ni es devien tocar. La foganya és 
l'únic espai acabat.
Els àmbits són visibles, però no es pot apreciar la seva forma ja que l'excavació no està acabada.

Plànol

Llargària (Eix N-S) 13 m Amplada (Eix E-O) 12'30 m

S-SO X SO X NO NE X SE X S-SE Llar X Pati X

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
Mur delimitador A l'exterior es veu retoc de roca mare per fer fonament del mur. Doble parament:

exterior sòcol + pedres de grans dimensions + filada de pedres per guanyar alçada. 
Interior pedres petites/mitjanes

Murs de
compartimentació Murs interiors de pedres mitjanes, ben fets.

Coordenades
UTM X 602840; Y 4417777

N X Corredor XO X E



Caracterització de l'espai de l'hàbitat protohistòric de l'illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques

Elements
arquitectònics

Pilastres encaixades dins el mur delimitador interior com a contraforts. Compostes per 
fust i pedres a sobre, la base no es veu perquè no està acabada d'excavar.

Elements
adjacents

Sala hipòstila adossada al costat SO de la façana, molt esfondrada. Conserva una 
columna dreta i alguna llosa del cobriment, la resta està esfondrat.

DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO N-S: 2'60 m; E-O: 1'60 m. No excavada, totalment plena de pedres que impedeixen veure
si està coberta a baixa alçada, encara que sembla que si.

Àmbit SO N-S: 2'80 m; E-O: 2'80 m. No excavada, totalment plena de pedres, s'intueix la porta.

Àmbit NO

Àmbit NE N-S: 4'30 m; E-O: 3'10 m. Accés per SE, no es veu cap detall de la porta.

Àmbit SE N-S: 4'40 m; E-O: 3'20 m. Accés des del pati, possiblement molt obert. Al mur, petit 
armariet.

Àmbit S-SE

Àmbit llar
N-S: 2'20 m; E-O: 2'20 m. Al NE del pati, semicircular i estructura adossada a la paret 
semicircular. Mur simple amb pilastra inserta a la meitat. És l'únic espai excavat fins la roca
mare (excavació anterior a na Mª Lluïsa Serra).

Àmbit pati N-S: 5'50 m; E-O: 4'20 m. Envoltat per 6 columnes de gans dimensions.

Àmbit N N-S: 2'80 m; E-O: 8'50 m. Accés per porta doble monumental, ocupa bona part del N de la
casa.

Àmbit corredor
N-S: 2'90 m; E-O: 2'10 m. Molt emmarcat per la porta i dues columnes.

Àmbit O N-S: 2'60 m; E-O: 2'0 m. Més excavada, es comença a veure la porta i el detall de porta 
doble, fet amb 1 pedra retallada.

Àmbit E



Caracterització de l'espai de l'hàbitat protohistòric de l'illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques

Jaciment Sant Vicenç d'Alcaidús
Estructura Cercle 2

Coordenades N 39º 54' 13"; E 4º 12' 11"
M.S.N.M 96

DADES GENERALS

Superfície total Superfície útil 90 m2 Orientació façana

SDiàmetre exteriorDiàmetre interior

DIMENSIONS

ÀMBITS DOCUMENTATS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra 4 Columna 6 Llinda Cocó Llindar/Encaix 1

Paviment Bancada lateral Cisterna/
Sitja 1? Canal d'aigua

Morter Pica

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior Sala hipòstila Forn/Estructura
combustió

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Casa de planta circular amb pati central i habitacions al seu voltant. Llar de foc a l'angle NE del pati. 
Habitacions del N i O ben definides. Zona E indeterminada, s'han perdut els murs i no es poden 
delimitar espais.
Casa parcialment excavada, principalment habitació SO, pati i foganya.
Es veu perfectament com s'adossa a la casa 1 pel seu costat O.

Plànol

Llargària (Eix N-S) 11'70 m Amplada (Eix E-O) 9'30 m

S-SO X SO X NO X NE X SE S-SE Llar X Pati X

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
Mur delimitador Retoc de roca mare per fer el fonament del mur. Mur de doble parament, ext. sòcol + 

lloses de grans dimensions + filada de pedres per guanyar alçada. Interior, pedres 
petites/mitjanes amb pilastres encaixades com a contraforts.

Murs de
compartimentació Murs de compartimentació interna molt ben fets, fins i tot amb sòcol i grans pedres (N-

NE)

Coordenades
UTM X 602850; Y 4417780

N Corredor XO X E



Caracterització de l'espai de l'hàbitat protohistòric de l'illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques

Elements
arquitectònics

Pilastres monolítiques amb base i fust encaixades a la paret interior com a contrafors. 
Llindars per accedir a les habitacions de l'O. Armariet al pati. Porta doble monumental a
l'habitació del N.

Elements
adjacents

Possible cisterna entre les cases 2 i 3

DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO N-S: 2'93 m; E-O: 3'54 m. Espai sense excavar

Àmbit SO N-S: 2'39 m; E-O: 2'18 m. Llindar i rebaix per encaix de porta, imitació porta doble retallant
la pedra, habitació parcialment excavada a la roca amb el llindar molt marcat i construït a 
la roca mare.

Àmbit NO

Àmbit NE

Àmbit SE

Àmbit S-SE

Àmbit llar
N-S: 2'55 m; E-O: 1'35 m. Al NE del pati, foganya semicircular amb grans lloses de pedra i
pilastra al centre (igual que cercle 1). Petita estructura tipus fogonet amb pedres verticals i
horitzontals.

Àmbit pati N-S: 5'70 m; E-O: 3'48 m. Bandacada o armariet davant la porta de l'habitació N.

Àmbit N N-S: 3'25 m; E-O: 7'38 m. Porta doble a l'habitació N, és l'espai més gran.

Àmbit corredor

Àmbit O N-S: 2'30 m; E-O: 2'28 m; imitació porta doble retallant la pedra. Llindar construït a la roca
mare.

Àmbit E



Caracterització de l'espai de l'hàbitat protohistòric de l'illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques

Jaciment Sant Vicenç d'Alcaidús
Estructura Cercle 3

Coordenades N 39º 54' 13"; E 4º 12' 11"
M.S.N.M 96

DADES GENERALS

Superfície total Superfície útil Orientació façana

SDiàmetre exteriorDiàmetre interior

DIMENSIONS

ÀMBITS DOCUMENTATS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra 4 Columna 5 Llinda Cocó Llindar/Encaix

Paviment Bancada lateral Cisterna/
Sitja 1-1? Canal d'aigua 1

Morter Pica

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior Sala hipòstila Forn/Estructura
combustió

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Casa només excavada la meitat, comparteix el mur N amb la casa 4. Primer es construeix el mur N i 
després es fa la separació entre cases. És un mur més recte de l'habitual.
Per l'angle NO s'adossa a la casa 2.
Part del pati i habitacions de l'O sense excavar, encara que es pot intuir la seva presència.
Hi ha 1 cisterna o sitja al pati.
Casa de planta irregular per adossar-se a altres amb pati central i fogar al NE de pati. L'habitació N és 
la més gran i a l'E altres àmbits indefinits per la pèrdua de murs de compartimentació. A la part no 
excavada s'intueixen els murs de divisió de les habitacions de la banda O.

Plànol

Llargària (Eix N-S) 9'94 m Amplada (Eix E-O) 7'60 m

S-SO X SO X NO X NE X SE X S-SE Llar X Pati X

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
Mur delimitador Mur de doble parment: exterior grans blocs verticals i interior amb pedra més petita.

Murs de
compartimentació Murs simples ben fets.

Coordenades
UTM X 602860; Y 4417781

N Corredor XO E



Caracterització de l'espai de l'hàbitat protohistòric de l'illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques

Elements
arquitectònics

Les pilastres laterals estan molt incloses dins el mur, base i fust monolític. Canal 
d'aigua a l'habitació N, N-S: 1'63 m, ample: 0'25. Sitja al pati central en forma de pera 
90cm diàmetre boca.

Elements
adjacents

DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO N-S: 1'50 m; E-O: 1'30 m. Habitació no excavada.

Àmbit SO N-S: 2'10 m; E-O: 1'70 m. Habitació no excavada.

Àmbit NO N-S: 2'22 m; E-O: 6'00 m. Accés a través d'una porta doble monumental. Canal que treuria
l'aigua a través del mur N. Sitja al peu de la columna NE.

Àmbit NE N-S: 4'52 m; E-O: 2'73/1'25 m. Àmbit de petites dimensions delimitat per un mur simple 
que el separa de l'àmbot NO i el mur semicircular de la llar de foc.

Àmbit SE N-S: 4'15 m; E-O: 2'05 m. Queden restes d'un mur simple que la separa del corredor.

Àmbit S-SE

Àmbit llar
N-S: 2'30 m; E-O: 1'30 m. Mur semicircular de parament simple com a delimitador.

Àmbit pati N-S: 2'55 m; E-O: 3'80 m. Sitja en forma de pera. Part del pati sense excavar.

Àmbit N

Àmbit corredor
N-S: 2'26 m; E-O: 2'63 m.  Documentat el mur E, que el separa de l'habitació NE. Zona O 
no excavada.

Àmbit O N-S: 2'15 m; E-O: 2'00 m. Habitació no excavada.

Àmbit E



Caracterització de l'espai de l'hàbitat protohistòric de l'illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques

Jaciment Sant Vicenç d'Alcaidús
Estructura Cercle 4

Coordenades N 39º 54' 13"; E 4º 12' 12"
M.S.N.M 96

DADES GENERALS

Superfície total Superfície útil 78 m2 Orientació façana

SDiàmetre exteriorDiàmetre interior

DIMENSIONS

ÀMBITS DOCUMENTATS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra Columna 4 Llinda Cocó Llindar/Encaix

Paviment 1 Bancada lateral Cisterna/
Sitja Canal d'aigua

Morter Pica

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior Sala hipòstila Forn/Estructura
combustió

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Casa de planta relativament circular, tot i que comparteix el mur N amb la casa 3. Accés des del S 
mitjançant una petita escala retallada a la roca, pati central i habitacions al seu voltant. La part E i NE
molt excavada a la roca mare degut al desnivell del terreny.

Plànol

Llargària (Eix N-S) 10'25 m Amplada (Eix E-O) 8'30 m

S-SO X SO X NO NE X SE X S-SE Llar X Pati X

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
Mur delimitador Doble parament. Exterior blocs verticals, interior pedres petites col·locades en filades 

horitzontals.

Murs de
compartimentació Murs de compartimentació interns molt ben fets. Els de la zona O clarament s'adosen a

la paret exterior de la casa 3.

Coordenades
UTM X 602869; Y 4417782

N X Corredor XO X E



Caracterització de l'espai de l'hàbitat protohistòric de l'illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques

Elements
arquitectònics

No hi ha pilastres laterals, escales i habitacions definides pels retalls a la roca mare.

Elements
adjacents

Al voltant restes d'altres cases circulars no molt definides i no excavades. Habitacions 
rectangulars d'època romana sí excavades.

DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO N-S: 1'26 m; E-O: 2'75 m. Habitació de petites dimensions delimitada per una columna i un
mur simple.

Àmbit SO N-S: 2'15 m; E-O: 1'80 m. Petita habitació molt perduda delimitada per murs simples.

Àmbit NO N-S: 2'37 m; E-O: 6'00 m. Habitació més gran de la casa. Accés a través de porta simple.

Àmbit NE N-S: 4'88 m; E-O: 2'80/2'00 m. Habitació a nivell de roca mare, la resta de la casa la roca 
està rebaixada. Accés mitjançant una escala retallada a la roca

Àmbit SE N-S: 3'95 m; E-O: 2'12 m. Només es conserva el petit mur que el separa del corredor. Molt
excavada a la roca mare.

Àmbit S-SE

Àmbit llar
N-S: 2'30 m; E-O: 1'80 m. Construit excavant la roca mare, igual que la resta, semicircular i
amb dues columnes delimitadores.

Àmbit pati N-S: 5'50 m; E-O: 2'95 m. Delimitat per 4 columnes. Paviment romà que distingueix 2 
nivells d'ocupació.

Àmbit N

Àmbit corredor
N-S: 2'20 m; E-O: 2'20 m. Excavat a la roca amb algun escaló i un petit mur a l'E.

Àmbit O N-S: 2'07 m; E-O: 2'00 m. Petita habitació molt perduda delimitada per murs simples.

Àmbit E



Caracterització de l'espai de l'hàbitat protohistòric de l'illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques

Jaciment Binicalaf
Estructura Habitacions

Coordenades N 39º 52' 25''; E 4º 10' 30''
M.S.N.M 90

DADES GENERALS

Superfície total Superfície útil Orientació façana

Diàmetre exteriorDiàmetre interior

DIMENSIONS

ÀMBITS DOCUMENTATS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra Columna Llinda Cocó Llindar/Encaix

Paviment Bancada lateral Cisterna/
Sitja Canal d'aigua

Morter Pica

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior Sala hipòstila Forn/Estructura
combustió

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Restes d'estructures adossades al voltant del talaiot, però la destrucció del poblat impedeix veure 
restes en superfície. Aquestes estructures tapen un possible accés a l'interior del talaiot.
Al costat est es troba un habitatge construït amb murs rectes. Al costat sud-est és de planta circular i 
dins l'habitació oest es va documentar un fogar.
Sobre el talaiot es va documentar un habitat d’època islàmica i medieval amb un parell d’habitacions i 
restes d’un enllosat a una d’elles.

Plànol

Llargària (Eix N-S) Amplada (Eix E-O)

S-SO SO NO NE SE S-SE Llar Pati

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
Mur delimitador

Murs de
compartimentació

Coordenades
UTM X 600479; Y 4414389

N CorredorO E



Caracterització de l'espai de l'hàbitat protohistòric de l'illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques

Elements
arquitectònics

Elements
adjacents

DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO

Àmbit SO

Àmbit NO

Àmbit NE

Àmbit SE

Àmbit S-SE

Àmbit llar

Àmbit pati

Àmbit N

Àmbit corredor

Àmbit O

Àmbit E



Caracterització de l'espai de l'hàbitat protohistòric de l'illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques

Jaciment Biniparratxet o Biniparratx Petit
Estructura Casa AENA

Coordenades N 39º 51' 00''; E 4º 12' 58''//39º51'57'';4º 13'40''
M.S.N.M 80/79

DADES GENERALS

Superfície total 128 m2 Superfície útil 68 m2 Orientació façana

SDiàmetre exterior12,5 mDiàmetre interior 14,3 m

DIMENSIONS

ÀMBITS DOCUMENTATS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra 3 Columna 5 Llinda 1 Cocó 1 Llindar/Encaix 2

Paviment Bancada lateral Cisterna/
Sitja 4 Canal d'aigua

Morter Pica

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior X Sala hipòstila X Forn/Estructura
combustió

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Casa talaiòtica de planta relativament circular. El costat E és entrant, la resta seguiex la forma circular.
Té la façana orientada al S, un pati davanter amb una cisterna i una sala hipòstila adosada al costat O
de la façana.
La casa s'organitza al voltant del pati central, llar de foc al NE i la resta d'habitacions de forma radial.
S'han documentat 3 cisternes o dipòsits d'aigua al seu interior i un a l'exterior, davant la façana. Hi ha 
dos armariets construïts amb pedra a la banda oest del pati, davant les habitacions de l'oest.
La porta conserva la llinda, l'accés a les habitacions de l'oest es fa per un llindar construït amb un bloc
de pedra amb rebaixos per encaixar-hi una porta i l'accés a l'habitació del N es fa amb un parell 
d'escalons.

Plànol

Llargària (Eix N-S) Amplada (Eix E-O)

S-SO X SO X NO NE SE X S-SE Llar X Pati X

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
Mur delimitador Mur de doble parament, l'exterior construït amb sòcol i blocs verticals i l'interior amb 

pedres de petites i mitjanes dimensions.

Murs de
compartimentació Murs de parament simple.

Coordenades
UTM X 604069; Y 441823// 605043; 4413601

N X Corredor XO X E



Caracterització de l'espai de l'hàbitat protohistòric de l'illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques

Elements
arquitectònics

5 columnes al pati central, 3 pilastres a l'habitació del N (base i fust monolític), 
armariets al pati central, delimitació de la foganya amb semicercle de molons, 
cisternes, llinda a la porta principal, llindars a les habitacions O.

Elements
adjacents

Sala hipòstila, té el mur delimitador de doble parament, dues columnes i algunes lloses
del cobriment.

DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO N-S: 1,2 m; E-O: 2,6 m. Petites dimensions, possible magatzem. Mur de separació de 
parament simple.

Àmbit SO N-S: 2 m; E-O: 2,4 m. Porta al pati central i entrada amb llindar construït amb una sola 
pedra que té un rebaix per encaixar-hi una porta. Mur de separació de parament simple.

Àmbit NO

Àmbit NE

Àmbit SE N-S: 4,7 m; E-O: 2,3 m. Gran habitació només separada del pati per un parell de 
columnes. Dipòsit excavat a la roca mare al seu interior.

Àmbit S-SE

Àmbit llar
Diam: 2,3 m. NE del pati, amolons per delimitar el seu costat exterior i mur de parament 
simple a l'interior amb una part fet amb grans blocs. Parcialment excavat a la roca mare. 
Planta circular.

Àmbit pati N-S: 5 m; E-O: 3,5 m. Espai delimitat per cinc columnes (falta la que correspon a les 
habitacions de l'oest). Dos armariets construïts amb lloses planes a l'oest. El del NO està 
per sobre d'una cisterna.

Àmbit N N-S: 3,5 m; E-O: 7,3 m. La més gran de la casa. Accés a través de dos escalons construïts
amb pedra. Espai interior sense divisions, tot i que les pilastres podrien haver fet la funció
de delimitació d'espais. Cisterna al seu costat E.

Àmbit corredor
N-S: 1,7 m; E-O: 1,7 m. De petites dimensions i delimitat per les dues columnes de 
l'entrada.

Àmbit O N-S: 3,2 m; E-O: 2,1 m. Porta al pati central i entrada amb llindar construït amb una sola 
pedra que té un rebaix per encaixar-hi una porta. Mur de separació de parament simple.

Àmbit E



Caracterització de l'espai de l'hàbitat protohistòric de l'illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques

Jaciment Biniparratxet o Biniparratx Petit
Estructura Casa Serra Belabre

Coordenades N 39º 50' 56''; E 4º 12' 58''
M.S.N.M 71

DADES GENERALS

Superfície total 114,5 m2 Superfície útil 79 m2 Orientació façana

SDiàmetre exterior9Diàmetre interior 11,3

DIMENSIONS

ÀMBITS DOCUMENTATS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra 3 Columna 2 Llinda Cocó 3 Llindar/Encaix 2

Paviment 3 Bancada lateral Cisterna/
Sitja 2 Canal d'aigua 1

Morter 1 Pica

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior X Sala hipòstila Forn/Estructura
combustió

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Casa de planta circular amb la façana orientada al sud. Porxada davant la porta d'accés.
S'accedeix directament al pati central amb la llar de foc al NE (planta circular). Habitacions distribuides
de forma radial al voltant del pati.
Sota l'habitació N hi ha un possible hipogeu pretalaiòtic reaprofitat com a rebost.
Pilastres col·locades damunt una base formada per un bloc de pedra.
2 columnes, de les que només es conserva la base, i dues reaprofitades en la II fase de la casa

Plànol

Llargària (Eix N-S) Amplada (Eix E-O)

S-SO X SO X NO NE SE X S-SE Llar X Pati X

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
Mur delimitador Mur de doble parament: exterior amb sòcol i grans blocs verticals; interior, roca mare i 

pedres de petites i mitjanes dimensions.

Murs de
compartimentació Murs de parament simple, molts d'ells perduts.

Coordenades
UTM X 604053; Y441701

N X Corredor XO X E



Caracterització de l'espai de l'hàbitat protohistòric de l'illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques

Elements
arquitectònics

Columnes, llindars

Elements
adjacents

Porxada a la façana (3 x 1 m), filada de pedres paral·lela a la façana,  pedra de 
polleguera, i cisterna connectada amb una canal que ve des de dins de la casa, s'hi 
accedeix per tres escalons i una rampa

DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO Semiexcavat a la roca, petit àmbit amb dos retalls hemiesfèrics al llindar. Mur simple que el
separa del SO.

Àmbit SO N-S: 2,2 m; E-O: 1,95 m. Semiexcavat a la roca, llindar amb un bloc paral·lelepípede 
allargat amb depresió longitudinal central per encaixar-hi un tancament. Paviment d'argiles
endurides.

Àmbit NO

Àmbit NE

Àmbit SE Semiexcavat a la roca. Tres nivells: inferior planta semicircular centre i NO; E més elevada
(2,85 x 2,75 m); N fort desnivell salvat per tres esglaons retallats a la roca donen accé a un
pis superior (2,75 x 1,55 m).

Àmbit S-SE

Àmbit llar
N-S: 2,95 m; E-O: 2,25 m. Planta absidal, semiexcavat a la roca, al SO filera de pedres 
planes circular i com a llindar. Espai reutilitzat a la II fase de la casa, no queden restes de 
la llar.

Àmbit pati N-S: 5 m; E-O: 3 m.Poliment de la roca base, paviments amb morter de calç i arena, 
morter fix. Tres retalls ovals al centre (cocons). Rebost (antic hipogeu reaprofitat).

Àmbit N N-S: 8,3 m; E-O: 3,4 m. Planta aproximadament semicircular pel N i dos nivells de sòl. O 
pis elevat delimitat per un retall a la roca i possible llindar de porta. Pis superior petit retall
hemisfèric. Al S mur simple rectilini de tancament. Pis retallat i allisat. Dipòsit.

Àmbit corredor

Àmbit O N-S: 1,95 m; E-O: 1,75 m. Semiexcavat a la roca, llindar amb un bloc paral·lelepípede 
allargat amb depresió longitudinal central per encaixar-hi un tancament. També tres retalls
hemiesfèrics. Paviment i revestiment de parets de morter de calç.

Àmbit E



Caracterització de l'espai de l'hàbitat protohistòric de l'illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques

Jaciment Biniparratxet o Biniparratx Petit
Estructura Sector A-SE

Coordenades N 39º 50' 58''; E 4º 13' 01''
M.S.N.M 80

DADES GENERALS

Superfície total Superfície útil Orientació façana

Diàmetre exteriorDiàmetre interior

DIMENSIONS

ÀMBITS DOCUMENTATS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra Columna Llinda Cocó Llindar/Encaix

Paviment Bancada lateral Cisterna/
Sitja Canal d'aigua

Morter Pica

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior Sala hipòstila Forn/Estructura
combustió

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Restes de murs circulars d'un possible habitatge adossat al talaiot de Binparratx Petit. Estan afectades
per les obres de construcció de la pista de l'aeroport. Dins un dels espais es va documentar un 
paviment fet amb lloses de pedra.
Al seu interior es van documentar diferents ocupacions, des d'època talaiòtica fina a època 
contemporània.

Plànol

Llargària (Eix N-S) Amplada (Eix E-O)

S-SO SO NO NE SE S-SE Llar Pati

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
Mur delimitador Murs de doble parament

Murs de
compartimentació

Coordenades
UTM X 604107; Y441764

N CorredorO E



Caracterització de l'espai de l'hàbitat protohistòric de l'illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques

Elements
arquitectònics

Enllosat dins una habitació

Elements
adjacents

DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO

Àmbit SO

Àmbit NO

Àmbit NE

Àmbit SE

Àmbit S-SE

Àmbit llar

Àmbit pati

Àmbit N

Àmbit corredor

Àmbit O

Àmbit E



Caracterització de l'espai de l'hàbitat protohistòric de l'illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques

Jaciment Ses Talaies de n'Alzina
Estructura Estructura 2

Coordenades N 40º 00' 29''; E 3º 50' 02''
M.S.N.M 20

DADES GENERALS

Superfície total Superfície útil Orientació façana

ODiàmetre exteriorDiàmetre interior

DIMENSIONS

ÀMBITS DOCUMENTATS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra Columna Llinda Cocó Llindar/Encaix

Paviment 2 Bancada lateral Cisterna/
Sitja 2 Canal d'aigua

Morter Pica

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior Sala hipòstila Forn/Estructura
combustió

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Edifici de planta rectangular, però amb planta similar a les cases talaiòtiques circulars. Accés per l'oest
a un pati rectangular que conté un sitjot, un fogar i un possible magatzem. Al N habitació quadrada 
amb enllosat.
Mur de doble parament que divideix l'estructura en dos. Zona oriental, pati i al seu costat habitació amb
enllosat de marés que pot correspondre a una base de molí o premsa. Petita habitació amb sitjot al seu
interior. Al S gran habitació no totalment definida al quedar una part fora de la zona d'excavació.

Plànol

Llargària (Eix N-S) Amplada (Eix E-O)

S-SO SO NO NE SE S-SE Llar X Pati

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
Mur delimitador Mur de doble parament

Murs de
compartimentació Murs simples i murs de doble parament

Coordenades
UTM X 571189; Y 4429010

N CorredorO E



Caracterització de l'espai de l'hàbitat protohistòric de l'illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques

Elements
arquitectònics

Elements
adjacents

DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO

Àmbit SO

Àmbit NO

Àmbit NE

Àmbit SE

Àmbit S-SE

Àmbit llar

Àmbit pati

Àmbit N

Àmbit corredor

Àmbit O

Àmbit E



Caracterització de l'espai de l'hàbitat protohistòric de l'illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques

Jaciment Ses Talaies de n'Alzina
Estructura Estructura 4

Coordenades N 40º 00' 29''; E 3º 50' 02''
M.S.N.M 20

DADES GENERALS

Superfície total Superfície útil Orientació façana

SDiàmetre exteriorDiàmetre interior

DIMENSIONS

ÀMBITS DOCUMENTATS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra Columna Llinda Cocó Llindar/Encaix 1

Paviment Bancada lateral Cisterna/
Sitja 1 Canal d'aigua

Morter Pica 1

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior Sala hipòstila Forn/Estructura
combustió

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Delimitat pel costat E per un mur de doble parament de tendència recta. Façana orientada al S i 
construïda amb mur de parament simple de grans blocs de pedra. La porta dóna accés a un pati amb 
les habitacions al seu voltant. Terra pavimentat amb marés en pols compactat sobre la roca mare. Dins
el pati també pica perforada.
Al SE petita habitació amb un sitjot cobert per una llosa i una concentració de molins. Al NE una altra 
habitació de petites dimensions destinada a emmagatzematge, amb uns pilars verticals (possible 
suport per a una estructura elevada o simple suport per a les àmfores).
A l'O habitació a la que s'accedeix a través d'una porta amb llindar i dos brancals monolítics.
La resta de l'estructura queda fora de la zona d'excavació, pel que no es pot tenir una visió completa 
de la seva planta.

Plànol

Llargària (Eix N-S) Amplada (Eix E-O)

S-SO SO NO NE SE S-SE Llar Pati

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
Mur delimitador Mur de doble parament de tendència recta. Façana construïda amb un mur de 

parament simple amb grans blocs de pedra

Murs de
compartimentació Murs de parament simple

Coordenades
UTM X 571189; Y 4429010

N CorredorO E



Caracterització de l'espai de l'hàbitat protohistòric de l'illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques

Elements
arquitectònics

Porta amb brancals monolítics i llindar.

Elements
adjacents

DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO

Àmbit SO

Àmbit NO

Àmbit NE

Àmbit SE

Àmbit S-SE

Àmbit llar

Àmbit pati

Àmbit N

Àmbit corredor

Àmbit O

Àmbit E



Caracterització de l'espai de l'hàbitat protohistòric de l'illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques

Jaciment Ses Talaies de n'Alzina
Estructura Estructura 5

Coordenades N 40º 00' 29''; E 3º 50' 02''
M.S.N.M 20

DADES GENERALS

Superfície total Superfície útil Orientació façana

SODiàmetre exteriorDiàmetre interior

DIMENSIONS

ÀMBITS DOCUMENTATS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra Columna Llinda Cocó Llindar/Encaix 1

Paviment 1 Bancada lateral 1 Cisterna/
Sitja 2 Canal d'aigua 1

Morter Pica

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior Sala hipòstila Forn/Estructura
combustió

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Estructura dividida en dos àmbits: 1er correspon al NE, amb edifici que recorda la planta de les 
navetes. Té un mur allargat de doble parament amb pedres de petites dimensions. Al N, petita 
habitació en la que es va documentar un pou.
2on àmbit té planta rectangular i sembla correspondre a la zona principal de l'hàbitat. Mur de 
tancament E de doble parament, el de l'O no es pot definir ja que va ser afectat per la construcció d'un
mur modern. Accés pel SO i a l'exterior al costat de la porta es va documentar un sitjot. Primera 
habitació amb funció de vestíbul i d'aquí s'accedeix al pati central de planta rectangular (té una 
estructura de combustió al centre). Al N sitjot amortitzat i cobert amb contenidor talaiòtics i dues lloses
de marés. També restes d'una canal per aigua. Al voltant del pati s'organtizen les habitacions. 
Habitació amb llindar monolític. Una altra amb plataforma elevada i canal. Un altre àmbit amb banc 
construït amb lloses de marés. Un altre amb de grans dimensions amb restes de canals i terra enllosat.
Finalment, un altre àmbit de grans dimensions.

Plànol

Llargària (Eix N-S) Amplada (Eix E-O)

S-SO SO NO NE SE S-SE Llar X Pati X

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
Mur delimitador Mur de doble parament pel costat E, indefinit per l'O.

Murs de
compartimentació Murs de parament simple.

Coordenades
UTM X 571189; Y 4429010

N CorredorO E



Caracterització de l'espai de l'hàbitat protohistòric de l'illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques

Elements
arquitectònics

Canals d'aigua, llindar monolític.

Elements
adjacents

DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO

Àmbit SO

Àmbit NO

Àmbit NE

Àmbit SE

Àmbit S-SE

Àmbit llar

Àmbit pati

Àmbit N

Àmbit corredor

Àmbit O

Àmbit E



Caracterització de l'espai de l'hàbitat protohistòric de l'illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques

Jaciment Ses Talaies de n'Alzina
Estructura Estructura 6-9

Coordenades N 40º 00' 29''; E 3º 50' 02''
M.S.N.M 20

DADES GENERALS

Superfície total Superfície útil Orientació façana

Diàmetre exteriorDiàmetre interior

DIMENSIONS

ÀMBITS DOCUMENTATS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra Columna Llinda Cocó Llindar/Encaix

Paviment Bancada lateral Cisterna/
Sitja 1 Canal d'aigua

Morter Pica

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior Sala hipòstila Forn/Estructura
combustió

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Estructura de planta rectangular amb compartimentació interna també de planta rectangular. No 
sembla que s'organitzi al voltant d'un pati central, però els murs moderns construïts a sobre seu en 
dificulten la lectura. En un àmbit de l'O, dipòsit de 12 àmfores ebusitanes PE 15.
Al S documetat pou amb brocal anul·lar construït amb lloses de marés.
Altres espais sembles destinats a funcions de magatzem i estabulació de bestiar.

Plànol

Llargària (Eix N-S) Amplada (Eix E-O)

S-SO SO NO NE SE S-SE Llar Pati

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
Mur delimitador

Murs de
compartimentació

Coordenades
UTM X 571189; Y 4429010

N CorredorO E



Caracterització de l'espai de l'hàbitat protohistòric de l'illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques

Elements
arquitectònics

Elements
adjacents

DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO

Àmbit SO

Àmbit NO

Àmbit NE

Àmbit SE

Àmbit S-SE

Àmbit llar

Àmbit pati

Àmbit N

Àmbit corredor

Àmbit O

Àmbit E



Caracterització de l'espai de l'hàbitat protohistòric de l'illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques

Jaciment Ses Talaies de n'Alzina
Estructura Estructura 7-8-12

Coordenades N 40º 00' 29''; E 3º 50' 02''
M.S.N.M 20

DADES GENERALS

Superfície total Superfície útil Orientació façana

Diàmetre exteriorDiàmetre interior

DIMENSIONS

ÀMBITS DOCUMENTATS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra Columna Llinda Cocó Llindar/Encaix

Paviment Bancada lateral Cisterna/
Sitja Canal d'aigua

Morter Pica

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior Sala hipòstila Forn/Estructura
combustió

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Conjunt format per dos tipologies d'estructures diferents.
Estructura 12 gran mur de planta circular de doble parament i gran gruix (de 2 a 3 m). El diàmetre total
seria d'uns 16,60 m amb un espai interior d'11,20m. L'interior presenta un sòl retallat i ben preparat. Pot
ser la base d'un dels talaiots del poblat.
Les estructures 7 i 8 corresponen a habitacions de planta rectangular adossades a la paret exterior de 
l'estructura 12.
Dins l'estructura 7 es va documentar una estructura de combustió, un parell de sitjots i una llosa que 
podria haver servit com a suport per a algun tipus d'instal·lació de procesament.
L'estructura 8 està delimitada per murs de doble parament. L'accés es fa pel costat E, per una porta 
amb brancals reforçats amb pilars polilítics. El sol està enllosat amb marès.
La seva situació recorda la disposició radial de les cases documentades a Trepucó, per exemple.

Plànol

Llargària (Eix N-S) Amplada (Eix E-O)

S-SO SO NO NE SE S-SE Llar Pati

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
Mur delimitador

Murs de
compartimentació

Coordenades
UTM X 571189; Y 4429010

N CorredorO E



Caracterització de l'espai de l'hàbitat protohistòric de l'illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques

Elements
arquitectònics

Elements
adjacents

DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO

Àmbit SO

Àmbit NO

Àmbit NE

Àmbit SE

Àmbit S-SE

Àmbit llar

Àmbit pati

Àmbit N

Àmbit corredor

Àmbit O

Àmbit E



Caracterització de l'espai de l'hàbitat protohistòric de l'illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques

Jaciment Ses Talaies de n'Alzina
Estructura Estructura 10

Coordenades N 40º 00' 29''; E 3º 50' 02''
M.S.N.M 20

DADES GENERALS

Superfície total Superfície útil Orientació façana

Diàmetre exteriorDiàmetre interior

DIMENSIONS

ÀMBITS DOCUMENTATS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra Columna Llinda Cocó Llindar/Encaix

Paviment Bancada lateral Cisterna/
Sitja Canal d'aigua

Morter Pica

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior Sala hipòstila Forn/Estructura
combustió

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

No s'ha documentat el mur de tancament, però sí murs de divisió interna que permeteren identificar 8 
àmbits. Fins i tot, alguna separació s'ha documentat per la diferència de nivell dels sols d'ocupació. Es
va excavar un accés a un espai fet amb dos brancals monolítics. A l'O alguns blocs tallats regularment
(amb mides romanes, segons el seu excavador). A l'E, documentat un enllosat i un sitjot delimitat per 
lloses col·locades verticalment.
La seva situació, planta i materials recuperats la relacionen directament amb l'estructura 8. Devien 
formar part del mateix edifici, però la poca entitat de les restes de l'estructura 10 van fer que el seu 
excavador les tractes per separat. Un mur modern i la diferència de cota entre les dues estructures va
motivar aquesta separació.

Plànol

Llargària (Eix N-S) Amplada (Eix E-O)

S-SO SO NO NE SE S-SE Llar Pati

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
Mur delimitador

Murs de
compartimentació

Coordenades
UTM X 571189; Y 4429010

N CorredorO E



Caracterització de l'espai de l'hàbitat protohistòric de l'illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques

Elements
arquitectònics

Elements
adjacents

DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO

Àmbit SO

Àmbit NO

Àmbit NE

Àmbit SE

Àmbit S-SE

Àmbit llar

Àmbit pati

Àmbit N

Àmbit corredor

Àmbit O

Àmbit E



Caracterització de l'espai de l'hàbitat protohistòric de l'illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques

Jaciment So na Caçana
Estructura Monument 2

Coordenades N 39º 53' 07''; E 4º 09' 39''
M.S.N.M 110

DADES GENERALS

Superfície total Superfície útil Orientació façana

SDiàmetre exteriorDiàmetre interior

DIMENSIONS

ÀMBITS DOCUMENTATS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra 7 Columna 2 Llinda Cocó Llindar/Encaix 1

Paviment Bancada lateral Cisterna/
Sitja Canal d'aigua

Morter Pica

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior Sala hipòstila Forn/Estructura
combustió

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Edifici de planta rectangular amb murs de doble parament de tancament. Façana orientada al S i porta
construïda amb bancals monolítics i llindar amb esglaó. Al centre columna de la taula que avui dia es 
troba retallada i inserta dins un mur de divisió intern de l'edifici.
Recinte de taula en origen i posteriorment modificat per al seu us com a vivenda. Murs interns de 
divisió creant habitacions rectangulars, però la seva planta no es correspon a la típica casa circular 
talaiòtica. Són murs de divisió interna d'època romana, fins i tot d'època baix imperial (segle IV dC).
Angle NE espai clausurat amb material talaiòtic. La resta d'espais presentan material de diverses 
procedències.
El terra correspon a la roca mare retallada i anivellada.

Plànol

Llargària (Eix N-S) 13,50 m Amplada (Eix E-O) 15,10 m

S-SO SO X NO NE X SE S-SE Llar 2 Pati

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
Mur delimitador Mur de doble parament amb sòcol, lloses verticals i lloses horitzonals a les cantonades.

Murs de
compartimentació Murs de parament simple, alguns aprofitant elements ja existents a l'edifici com la 

columna de la taula o la columna lateral.

Coordenades
UTM X 599262; Y 4415669

N X CorredorO X E



Caracterització de l'espai de l'hàbitat protohistòric de l'illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques

Elements
arquitectònics

Porta amb brancals monolítics i pedra fent esglaó com a llindar. Pilastres monolítiques 
insertes als murs interiors.

Elements
adjacents

DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO

Àmbit SO N-S: 4,3 m; E-O: 7,7 m. Espai recangular al costat de la porta d'entrada delimitat al N per
mur simple que reaprofita les columnes de la taula.

Àmbit NO

Àmbit NE N-S: 3 m; E-O: 4,4 m. Espai clasurat d'antic amb materials talaiòtics i no reutilitzat en 
èpoques posteriors.

Àmbit SE N-S: 4 m; E-O: 2,5 m. Petit espai delimitat per les llars de foc de la zona E.

Àmbit S-SE

Àmbit llar
1,5 m diàmetre. Dues llars de foc de planta circular delimitades per uns murs de pedres a 
la zona E de l'entrada.

Àmbit pati

Àmbit N N-S: 2 m; E-O: 8 m. Espai rectangular amb un parell de pilastres. Accés des del S. Murs 
simples de tancament.

Àmbit corredor
N-S: 2,5 m; E-O: 1,5 m. Delimitat per pilastres monolítiques.

Àmbit O N-S: 2 m; E-O: 6,5 m. Espai rectangular al centre de la casa delimitat per murs simples, el
del S reutilitzant les columnes de la taula.

Àmbit E



Caracterització de l'espai de l'hàbitat protohistòric de l'illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques

Jaciment So na Caçana
Estructura Monument 3

Coordenades N 39º 53' 07''; E 4º 09' 37''
M.S.N.M 110

DADES GENERALS

Superfície total Superfície útil Orientació façana

SDiàmetre exteriorDiàmetre interior

DIMENSIONS

ÀMBITS DOCUMENTATS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra Columna Llinda Cocó Llindar/Encaix 1

Paviment Bancada lateral Cisterna/
Sitja 1 Canal d'aigua

Morter Pica

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior Sala hipòstila Forn/Estructura
combustió

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Edifici amb diferents monents constructius.
Un primer moment correspon a un edifici de planta absidal.
Segona fase, habitatge de planta circular i planta circular que reaprofita la façana de l'etapa anterior.
Tercera fase, murs rectes acaben de retocar l'estructura interna fins al seu abandó al segle III dC.
Mur de tancament de doble parament, amb la cara exterior amb sòcol i blocs verticals. A l'absis, espai 
clausurat per les remodelacions de l'edifici (amb material exclusivament talaiòtic al seu interior, pel que
situa aquesta reforma abans del segle VI aC). Porta amb brancals monolítics i esglaó tallat a la roca 
com a llindar.
Cova de forn reaprofitada en cisterna i abandonada cap al segle II aC (pels materials recuperats al seu
interior) al costat SO.
El terra correspon a la roca mare retallada i anivellada.

Plànol

Llargària (Eix N-S) 7,50 m Amplada (Eix E-O) 11,70 m

S-SO SO NO NE SE S-SE Llar X Pati X

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
Mur delimitador Mur de doble parament, amb la cara exterior amb sòcol i blocs verticals.

Murs de
compartimentació Murs interns de parament simple i tendència recta, fruit de la reforma d'època romana.

Coordenades
UTM X 599226; Y 4415670

N X CorredorO X E X



Caracterització de l'espai de l'hàbitat protohistòric de l'illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques

Elements
arquitectònics

Cova de forn reaprofitada en cisterna al costat SO,. Porta amb brancals monolítics i 
esglaó tallat a la roca com a llindar.

Elements
adjacents

DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO

Àmbit SO

Àmbit NO

Àmbit NE

Àmbit SE

Àmbit S-SE

Àmbit llar
1,5 m diàmetre. Estaria a l'angle NE de pati central, però hauria quedat inclosa dins l'espai
creat a l'E de la casa.

Àmbit pati N-S: 7 m; E-O: 3,5 m. Espai central que està totalment modificat i ha perdut les columnes 
que el delimiten.

Àmbit N N-S: 2,5 m; E-O: 9 m. Gran habitació de planta relativament rectangular (absidal a l'angle
NO). Accés amb doble porta monumental.

Àmbit corredor

Àmbit O N-S: 6 m; E-O: 2,5 m. Espai sense murs de delimitació, potser queda alguna base de 
columna. Al seu interior, cova de forn reutilitzada com a cisterna.

Àmbit E N-S: 6,5 m; E-O: 3,8 m. Espai delimitat per murs moderns, possiblement d'epoca romana.
Al seu interior pot estar la marca de la foganya. Altres possibles cucons ????



Caracterització de l'espai de l'hàbitat protohistòric de l'illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques

Jaciment So na Caçana
Estructura Monument 5

Coordenades N 39º 53' 07''; E 4º 09' 37''
M.S.N.M 110

DADES GENERALS

Superfície total Superfície útil Orientació façana

SDiàmetre exteriorDiàmetre interior

DIMENSIONS

ÀMBITS DOCUMENTATS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra 8 Columna 2 Llinda Cocó Llindar/Encaix 1

Paviment Bancada lateral Cisterna/
Sitja Canal d'aigua

Morter Pica

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior Sala hipòstila Forn/Estructura
combustió

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Edifici de planta irregular adossat al parament O del monument 4 (edifici de planta absidal similar a un 
talaiot). Façana recta i mur de tancament NE de tendència corba.
Murs de tancament de doble parament amb sòcol, lloses verticals i per sobre vàries filades de blocs 
més petits col·locats horitzontalment. Alguns dels grans blocs estan retallats per poder-hi col·locar els 
blocs horitzontals. Paret interior de blocs petits amb pilastres inserides al mur que delimiten diferents 
àmbits. En algun d'ells hi ha armariets inserits a la paret (2).
Façana orientada al S i accés per porta amb brancals monolítics i llindar amb un bloc que fa d'esglaó. 
Al centre es conserva la columna de la taula.
Columna de la taula reaprofitada dins un mur interior. Fogar a l'est de l'entrada.
El terra correspon a la roca mare retallada i anivellada.

Plànol

Llargària (Eix N-S) Amplada (Eix E-O)

S-SO SO X NO X NE SE S-SE Llar X Pati X

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
Mur delimitador Murs de tancament de doble parament amb sòcol, lloses verticals i per sobre vàries 

filades de blocs més petits col·locats horitzontalment. Alguns dels grans blocs estan 
retallats per poder-hi col·locar els blocs horitzontals. Paret interior de blocs petits amb 

Murs de
compartimentació Murs de parament simple i de doble parament delimitant els àmbits interiors. columna 

de la taula reaprofitada dins un mur interior ???

Coordenades
UTM X 599221; Y 4415686

N X CorredorO E X



Caracterització de l'espai de l'hàbitat protohistòric de l'illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques

Elements
arquitectònics

Porta amb bracals monolítics i llindar amb bloc de pedra fent esglaó. Pilastres 
monolítiques i polilítiques. Columna de la taula reaprofitada dins un mur simple.

Elements
adjacents

DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO

Àmbit SO N-S: 5,5 m; E-O: 3,5 m. Gran espai sense separació amb la zona de pati central. Té un 
parell d'armariets inserts a la paret interior del mur delimitador.

Àmbit NO N-S: 2,8 m; E-O: 2,5 m. Petita habitació de planta triangular oberta a la zona SO i pati de 
l'edifici. Entre les dues habitacions del N es conserva una llosa del possible cobriment.

Àmbit NE

Àmbit SE

Àmbit S-SE

Àmbit llar
Situada a l'E de l'entrada, sobre una pedra de forma circular, i abandonada  a finals del 
segle III aC.

Àmbit pati Espai central sense separació amb la zona SO. Mur simple el delimitada cap a l'E i el N. La
columna de la taula està inserida dins aquest mur N.

Àmbit N N-S: 3,5 m; E-O: 1,6 m. Petita habitació de planta rectangular delimitada per dos murs de 
doble parament. Entre les dues habitacions del N es conserva una llosa del possible 
cobriment.

Àmbit corredor
N-S: 2 m; E-O: 1,5 m. Delimitat per pilastres del mur interior.

Àmbit O

Àmbit E N-S: 9,6 m; E-O: 2,5 m. Gran espai de planta arronyonada adossat al monument 4. Indicis
d'una possible coberta d'aquest espai en base a les pilastres polilítiques que conté.



Caracterització de l'espai de l'hàbitat protohistòric de l'illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques

Jaciment Torelló
Estructura Casa 1 (Torellonet Vell)

Coordenades N 39º 52' 50''; E 4º 13' 14''
M.S.N.M 100

DADES GENERALS

Superfície total Superfície útil 70? m2 Orientació façana

Diàmetre exteriorDiàmetre interior

DIMENSIONS

ÀMBITS DOCUMENTATS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra Columna Llinda Cocó Llindar/Encaix

Paviment Bancada lateral Cisterna/
Sitja Canal d'aigua

Morter Pica

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior Sala hipòstila Forn/Estructura
combustió

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Casa parcialment excavada pel que no es pot conèixer la seva planta completa. Es conserven les 
habitacions de la zona O i part del pati central. La resta està pendent d'excavació.
Es troba situada al peu del talaiot  de Torelló, adosat a ell pel seu costat sud. La construcció d'una 
rampa d'accés al talaiot devia afectar part de l'estructura de la casa i les habitacions del N devien 
quedar sota aquesta rampa.
La construcció devia ser similar a la de les cases de Trepucó adosades al talaiot NO. Tindria una 
disposició radial adossada a la part S del talaiot de Torelló.

Plànol

Llargària (Eix N-S)  7m aprox. Amplada (Eix E-O) 10 m aprox.

S-SO SO X NO X NE SE S-SE Llar Pati

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
Mur delimitador Doble parament, exterior grans blocs sobre un sòcol col·locat sobre la roca mare, 

interior amb filades de pedres.

Murs de
compartimentació Murs de parament simple.

Coordenades
UTM X 604373; Y 4415228

N CorredorO X E



Caracterització de l'espai de l'hàbitat protohistòric de l'illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques

Elements
arquitectònics

Portes amb brancals monolítics. Unbrancal conserva retall per un element de 
tancament.

Elements
adjacents

Al costat O, sistema de recollida d'aigua format per dues cisternes, dos cocons i canals
per a la recollida d'aigua.

DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO

Àmbit SO 1, 7 x 2,5 m; petita habitació de planta relativament rectangular. Porta amb brancals 
monolítics.

Àmbit NO 2 x 2 m; habitació parcialment documentada, una part es troba sota una rampa construida
per a accedir a la part superior del talaiot.

Àmbit NE

Àmbit SE

Àmbit S-SE

Àmbit llar

Àmbit pati

Àmbit N

Àmbit corredor

Àmbit O 1,8 x 2 m; petita habitació de planta relativament rectangular. Porta amb brancals 
monolítics que conserven un retall per un element de tancament.

Àmbit E



Caracterització de l'espai de l'hàbitat protohistòric de l'illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques

Jaciment Torelló
Estructura Casa 2 Torelló d'en Sintes

Coordenades N 39º 52' 50''; E 4º 13' 19''
M.S.N.M 99

DADES GENERALS

Superfície total Superfície útil 70 m2 Orientació façana

SDiàmetre exteriorDiàmetre interior

DIMENSIONS

ÀMBITS DOCUMENTATS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra 6 Columna 4 Llinda Cocó Llindar/Encaix 1

Paviment 1 Bancada lateral Cisterna/
Sitja 1 Canal d'aigua 1

Morter Pica

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior Sala hipòstila Forn/Estructura
combustió

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Casa de planta absidal i excavada en la seva totalitat per Mª Lluisa Serra l'any 1958 dins el programa 
de la Beca de la Fundació Joan March concedida a l'equip del doctor Lluís Pericot.
Parcialment  ben conservada, falta la zona SE de la façana i l'E de la casa ha perdut els murs de divisió
interna, pel que no sabem quines habitacions tenia. El pati central, la llar de foc i les habitacions de l'O
es conserven en bastant bones condicions.
Columnes i parets interiors restaurades (es veu el ciment) per la intervenció de Lluís Plantalamor el 
1982
El sòl de la casa és la roca mare rebaixada, així com el fogar semicircular.

Plànol

Llargària (Eix N-S) 10'75 m Amplada (Eix E-O) 10'20 m

S-SO X SO X NO NE SE S-SE Llar X Pati X

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
Mur delimitador Doble parament: exterior sòcol de pedra horitzontal i grans lloses verticals; interior 

pedres mitjanes. Parets amb lleugera inclinació, simulació d'aproximació de filades

Murs de
compartimentació Murs de compartimentació interns amb sòcol i lloses de pedra.

Coordenades
UTM X 604504; Y 4415236

N X Corredor XO X E



Caracterització de l'espai de l'hàbitat protohistòric de l'illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques

Elements
arquitectònics

6 Pilastres dins el mur amb base i fust monolític.

Elements
adjacents

Cisterna a la zona exterior SO, davant la façana, té pedres que delimiten la seva boca,
però no completen el recorregut. Gran capacitat. Diàmetre coll 1'30 m; fondària: 2'90 m.

DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO N-S: 1'10 m; E-O: 1'30 m. Habitació de petites dimensions.

Àmbit SO N-S: 2'6 m; E-O: 2'95 m. Llindar rebaixat a l'habitació SO. El mur de separació amb 
l'habitació O està perdut. Diferenciades pel nivell del sol d'ocupació.

Àmbit NO

Àmbit NE

Àmbit SE

Àmbit S-SE

Àmbit llar
N-S: 2'25 m; E-O: 1'75 m. Planta semicircular i excavada parcialment a la roca.

Àmbit pati N-S: 5'70 m; E-O: 4'50 m. Pati central delimitat per columnes, de les que es conserven 4 
restaurades.

Àmbit N N-S: 3'70 m; E-O: indeterminat. Habitació elevada respecte a la resta de la casa. Ha perdut
els murs de divisió interna pel que no podem conèixer la seva distribució interna.

Àmbit corredor
Possible enllosat al corredor. Dimensions indeterminades a l'haver-se perdut el mur SE.

Àmbit O N-S: 2'80 m; E-O: 2'50 m. Nivell del sòl més elevat que la resta de la casa, però no al nivell
de l'habitació N. El mur de separació amb l'habitació SO està perdut. Diferenciades pel 
nivell del sol d'ocupació.

Àmbit E La zona E de la casa està indeterminada, s'han perdut els murs de compartimentació 
interns. També té el nivell del sòl més elevat, quasi a nivell de l'habitació N



Caracterització de l'espai de l'hàbitat protohistòric de l'illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques

Jaciment Torre d'en Galmés
Estructura Cercle 1

Coordenades N 39º 54' 08''; E 4º 06' 50''
M.S.N.M 115

DADES GENERALS

Superfície total Superfície útil 52 m2 Orientació façana

SDiàmetre exteriorDiàmetre interior

DIMENSIONS

ÀMBITS DOCUMENTATS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra 5 Columna Llinda Cocó Llindar/Encaix

Paviment Bancada lateral Cisterna/
Sitja 1 Canal d'aigua

Morter Pica

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior Sala hipòstila Forn/Estructura
combustió

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Casa de planta relativament circular amb la façana orientada al sud, pati central, llar de foc al NE del 
pati i una cova natural a la part N, totalment integrada dins l'estructura de la casa.
2 columnes a la zona de l'entrada que marquen el corredor.
Davant la llar de foc, un mur que possiblement correspon a una remodelació de la casa d'època 
romana.
Cercle parcialment excavat a la roca mare.

Plànol

Llargària (Eix N-S) 9,5 m Amplada (Eix E-O) 11,5

S-SO X SO X NO NE SE S-SE Llar X Pati X

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
Mur delimitador Mur de doble parament: exterior no es pot veure com està construït; interior pedra 

petita amb pilastres polilítiques inserides.

Murs de
compartimentació Murs simples de pedra petita.

Coordenades
UTM X 595236; Y 4417507

N X Corredor XO X E X



Caracterització de l'espai de l'hàbitat protohistòric de l'illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques

Elements
arquitectònics

Pilastres, columnes.

Elements
adjacents

Cova natural de planta irregular al costat N de la casa, que està totalment integrada 
dins l'estructura de la casa (N-S: 11,5 m; E-O: 5,5 m).

DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO N-S: 1,5 m; E-O: 3,5 m. Delimitada a l'E per un mur que tanca el corredor.

Àmbit SO N-S: 1,5 m. Espai de dimensios indefinides per la pèrdua dels murs de separació.

Àmbit NO

Àmbit NE

Àmbit SE

Àmbit S-SE

Àmbit llar
N-S: 1,5 m; E-O: 2 m. Planta relativament circular, en part excavat a la roca i delimitat per
un mur simple. Té un altre mur que correspon a una remodelació de la casa en època 
romana.

Àmbit pati N-S: 3,5 m; E-O: 3,5 m. Pati central de petites dimensions, el costat O no està ben definit 
per la pèrdua dels murs de tancament de les habitacions. Té una cisterna.

Àmbit N N-S: 2 m; E-O: 6 m. Habitació davant la cova natural delimitat per murs de divisió. Accés 
per porta simple.

Àmbit corredor
N-S: 2 m; E-O: 1,5 m. Corredor d'accés al pati central delimitat per murs i dues columnes 
de pati.

Àmbit O N-S: 2,5 m. Espai de dimensios indefinides per la pèrdua dels murs de separació.

Àmbit E N-S: 5 m; E-O: 4 m. Zona E que no té murs de separació en diferents àmbits.



Caracterització de l'espai de l'hàbitat protohistòric de l'illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques

Jaciment Torre d'en Galmés
Estructura Cercle 2

Coordenades N 39º 54' 10''; E 4º 06' 56''
M.S.N.M 110

DADES GENERALS

Superfície total Superfície útil 66 m2 Orientació façana

SDiàmetre exterior12Diàmetre interior 15

DIMENSIONS

ÀMBITS DOCUMENTATS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra 8 Columna 4 Llinda Cocó Llindar/Encaix

Paviment Bancada lateral Cisterna/
Sitja 2 Canal d'aigua

Morter Pica

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior Sala hipòstila Forn/Estructura
combustió

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Casa de planta circular, excepte pel costat O on s'adossa al Cercle 3. Façana orientada al S i mur de 
doble parament tancant l'estructura. Pati central, llar de foc i habitacions al voltant. Hi ha dues cisternes
al seu interior. La de l'habitació O sembla correspondre a un antic hipogeu polilobular d'època 
pretalaiòtica.
L'estructura interna del cercle està totalment modificada per murs rectes que corresponen a una fase 
d'ocupació d'època romana.
El mur exterior del cercle fa la funció de murada del poblat.

Plànol

Llargària (Eix N-S) Amplada (Eix E-O)

S-SO SO x NO x NE x SE x S-SE Llar x Pati x

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
Mur delimitador Doble parament: exterior, sòcol i blocs grans (bastant perdut a la façana i costat E) i 

interior, pedres petites.

Murs de
compartimentació Murs simples. Molts d'ells corresponen a la reforma d'època romana.

Coordenades
UTM X 595362; Y 4417585

N x Corredor xO x E



Caracterització de l'espai de l'hàbitat protohistòric de l'illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques

Elements
arquitectònics

Vuit pilastres monolítiques, formades per la base i el fust. Dues cisternes que 
corresponen a antics hipogeus d'època pretalaiòtica reaprofitats.

Elements
adjacents

DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO

Àmbit SO N-S: 5 m; E-O: 3,5 m. Habitació que està modificada en època romana amb una cisterna al
seu interior, que correspon a un antic hipogeu polilobular d'epoca pretalaiòtica i reutilizat 
pels habitants de la casa.

Àmbit NO N-S: 1 m; E-O: 5 m. Petita habitació allargada i de poca amplada.

Àmbit NE N-S: 2 m; E-O: 3 m. Habitació de forma trapezoidal amb accés per l'habitació N.

Àmbit SE N-S: 4,5 m; E-O: 2 m. Habitació en forma de L degut a la reforma d'època romana.

Àmbit S-SE

Àmbit llar
N-S: 1,5 m; E-O: 2 m. Planta circular tancada per un mur simple. Se li adosen murs rectes
d'època romana, creant una habitació que afaga la foganya i part del pati central.

Àmbit pati N-S: 4 m; E-O: 2 m. Molt modificat per la reforma d'època romana. Cisterna al racó SE.

Àmbit N N-S: 3 m; E-O: 6 m. Habitació de planta aproximadament rectangular molt modificada per 
les reformes d'època romana.

Àmbit corredor
N-S: 1 m; E-O: 1 m. Petit espai delimitat per les columnes del pati i algun mur d'època 
romana.

Àmbit O N-S: 2,3 m; E-O: 2 m. Petita habitació relativament rectangular i modificada en època 
romana.

Àmbit E



Caracterització de l'espai de l'hàbitat protohistòric de l'illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques

Jaciment Torre d'en Galmés
Estructura Cercle 3

Coordenades N 39º 54' 10''; E 4º 06' 55''
M.S.N.M 110

DADES GENERALS

Superfície total Superfície útil Orientació façana

SDiàmetre exteriorDiàmetre interior

DIMENSIONS

ÀMBITS DOCUMENTATS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra Columna Llinda Cocó Llindar/Encaix

Paviment Bancada lateral Cisterna/
Sitja Canal d'aigua

Morter Pica

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior Sala hipòstila Forn/Estructura
combustió

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Casa de planta circular del que només es conserva la metiat E, l'altra part està totalment perduda. Tot i
això, es pot veure la porta d'accés, orientada al sud, part del pati central amb la llar de foc al costat NE,
i un parell d'habitacions a la banda E de la casa, separades per un mur simple.
Al N, insert dins el mur de tancament de la casa, hi ha un petit armariet que recorda el coll d'un aljub, 
però que no té cap cisterna.
La casa 2 està adosada al seu costat E i el seu mur exterior N hauria servit com a delimitador del 
poblat, com si fos una murada.

Plànol

Llargària (Eix N-S) 15 m Amplada (Eix E-O) 10 m aprox

S-SO SO NO NE X SE X S-SE Llar X Pati

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
Mur delimitador Doble parament: exterior sòcol amb grans blocs verticals, interior pedres de petites 

dimensions.

Murs de
compartimentació Murs de parament simple

Coordenades
UTM X 595350; Y 4417584

N CorredorO E



Caracterització de l'espai de l'hàbitat protohistòric de l'illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques

Elements
arquitectònics

Elements
adjacents

DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO

Àmbit SO

Àmbit NO

Àmbit NE N-S: 4 m; E-O: 6 m. Habitació de planta trapezoidal amb el costat O totalment perdut. Té 
un armariet al mur N que sembla un coll d'aljub, però que no condueix a cap cisterna.

Àmbit SE N-S: 7 m; E-O: 3 m. Habitació al voltant de la llar de foc, que té un mur de separació de 
l'habitació NE. Té forma de L.

Àmbit S-SE

Àmbit llar
Diàmetre: 2 m. Planta circular delimitat per un parell de columnes (de les que només 
queden les bases) i un mur simple al costat E.

Àmbit pati

Àmbit N

Àmbit corredor

Àmbit O

Àmbit E



Caracterització de l'espai de l'hàbitat protohistòric de l'illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques

Jaciment Torre d'en Galmés
Estructura Cercle 6

Coordenades N 39º 54' 03''; E 4º 06' 50''
M.S.N.M 93

DADES GENERALS

Superfície total Superfície útil 75 m2 Orientació façana

SDiàmetre exteriorDiàmetre interior

DIMENSIONS

ÀMBITS DOCUMENTATS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra 8 Columna 2 Llinda Cocó 6 Llindar/Encaix 2

Paviment Bancada lateral Cisterna/
Sitja 1 Canal d'aigua

Morter Pica

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior X Sala hipòstila X Forn/Estructura
combustió

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Casa de planta circular, excepte el costat O, on s'adossa al Cercle 7 pel N i té adossat el Cercle 7 pel 
S. Al costat E té adossada la sala hipòstila coneguda com a recinte Flaquer. Al S té un pati delimitat 
per la murada S del poblat i amb diferents àmbits al seu interior i un possible pou (zona en procés 
d'excavació).
Accés pel S a través d'un petit corredor que porta al pati central. Llar de foc al costat NE del pati i la 
resta d'habitacions organitzades radialment al seu voltant. Quatre cocons al pati. Llar de foc circular 
amb un arc de molins reaprofitants per fer el seu tancament. Habitacions O amb llindar amb encaix per
tancament. Habitació N té una estructura interpretada com a braser i un possible llit. Habitació SE té 
dos cocons i una cisterna de grans dimensions (antic hipogeu reaprofitat?).
El paviment és la roca mare rebaixada. La llar de foc també està excavada a la roca i l'habitació O té 
una paret que és la roca.

Plànol

Llargària (Eix N-S) 11,5 m Amplada (Eix E-O) 10,3 m

S-SO X SO X NO NE X SE X S-SE Llar X Pati X

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
Mur delimitador Doble parament: exterior sòcol amb grans blocs verticals, interior pedres de petites 

dimensions i pilastres monolítiques i polilítiques insertes al mur.

Murs de
compartimentació Murs simples alguns construïts amb blocs regulars ben tallats. Altres amb lloses de 

pedra.

Coordenades
UTM X 595241; Y 4417365

N X Corredor XO X E



Caracterització de l'espai de l'hàbitat protohistòric de l'illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques

Elements
arquitectònics

2 columnes al pati (es conserven les bases de les altres 4, alguna es podria retornar al
seu lloc), 8 pilastres poliítiques i monolítiques inserides dins el mur interior, llindars amb
rebaix a les habitacions O, cocons al pati i habitació SE, cisterna a l'habitació SE

Elements
adjacents

Sala hipòstila (recinte Flaquer) adossada al seu costat E. Pati davantar amb diferents 
àmbits i un possible pou (zona en procés d'excavació)

DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO N-S: 0,7 m; E-O: 2,7 m. Petita habitació amb porta amb llindar fet amb dues pedres

Àmbit SO N-S: 2,3 m; E-O: 2,3 m. Habitació quadrangular amb llindar fet amb un bloc de pedra molt
ben treballat i amb rebaix per encaixar-hi una porta. Murs de separació molt ben fets amb
blocs regulars ben treballats.

Àmbit NO

Àmbit NE N-S: 3,8 m; E-O: 2,3 m. Petita habitació amb accés des del SE i sol molt irregular.

Àmbit SE N-S: 4,2 m; E-O: 2,7 m. Habitació amb accés a través de porta amb llindar fet amb varies 
pedres. Al seu interior té dos cocons i una cisterna (antic hipogeu reaprofitat?)

Àmbit S-SE

Àmbit llar
Diàmetre: 2 m; Planta circular amb el costat N excavat a la roca mare i per sobre un mur 
simple i pel S delimitat per una línia d'amolons clavats al terra.

Àmbit pati N-S: 4,6 m; E-O: 3,8 m. Delimitat per sis columnes, dues al seu lloc i lde es altres quatre, 
es conserva la base (alguna pendent de ser recolocada). Quatre cocons de diferents 
mides. Sòl de roca mare anivellat.

Àmbit N N-S: 3,4 m; E-O: 4,7 m. Habitació amb accés a través de porta doble monumental. Té un 
braser al seu interior. Llit fet amb la mateixa roca mare.

Àmbit corredor
N-S: 2,3 m; E-O: 1,5 m. Petit espai delimitat per dues columnes del pati més un mur simple
al costat E.

Àmbit O N-S: 2,7 m; E-O: 2,3 m. Habitació quadrangular amb llindar fet amb un bloc de pedra molt
ben treballat i amb rebaix per encaixar-hi una porta. Murs de separació molt ben fets amb
blocs regulars ben treballats. Paret N és la roca mare.

Àmbit E



Caracterització de l'espai de l'hàbitat protohistòric de l'illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques

Jaciment Torre d'en Galmés
Estructura Cercle 7

Coordenades N 39º 54' 03''; E 4º 06' 50''
M.S.N.M 93

DADES GENERALS

Superfície total Superfície útil 70 m2 Orientació façana

SDiàmetre exteriorDiàmetre interior

DIMENSIONS

ÀMBITS DOCUMENTATS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra 9 Columna 6 Llinda 2 Cocó 5 Llindar/Encaix 3

Paviment 2 Bancada lateral 1 Cisterna/
Sitja Canal d'aigua 1?

Morter 2 Pica 1

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior X Sala hipòstila Forn/Estructura
combustió

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Planta relativament circular amb la façana de tendència recta i el costat E que s'adapta alCcercle 6. Pel
costat N, el Cercle 6 s'adossa al Cercle 7 i pel S és el 7 el que s'adossa al 6.
Façana al S, petit corredor que dóna accés al pati central, llar de foc al NE del pati i les habitacions al 
seu voltant. Bancada davant les habitacions de l'O, que tenen llindar, però fet amb pedres i sense 
rebaix. Té cinc cocons al pati.
Pati davanter amb accés des de l'O i amb petits àmbits de divisió interna. Sitja amb possible canal 
d'aigua. El mur S del pati és la murada del poblat.

Plànol

Llargària (Eix N-S) 12,8 m Amplada (Eix E-O) 12 m

S-SO X SO X NO X NE X SE X S-SE Llar X Pati X

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
Mur delimitador Doble parament: exterior sòcol i blocs verticals, interior pedres petites amb pilastres 

polilítiques insertes. Armariets a les habitacions de l'O

Murs de
compartimentació Murs simples, algun d'ells té amolons reaprofitats.

Coordenades
UTM X 595230; Y 4417368

N Corredor XO X E



Caracterització de l'espai de l'hàbitat protohistòric de l'illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques

Elements
arquitectònics

Sis columnes al pati, nou pilastres monolítiques i polilítiques, inserides o exemptes al 
mur interior, llindars per accedir a les habitacions de l'O

Elements
adjacents

Pati davanter amb diferents àmbits i sitja amb posible canal d'aigua.

DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO N-S: 0,7 m; E-O: 2,3 m. Petita habitació amb llinda i llindar (amoló) per accedir-hi. Sòl molt
irregular.

Àmbit SO N-S: 2,5 m; E-O: 1,8 m. Habitació de planta trapezoidal amb bancada davant la porta i 
llindar fet amb pedres. Els brancals tenen algun rebaix. Sòl molt irregular.

Àmbit NO N-S: 3,9 m; E-O: 5,7 m. Habitació de grans dimensions relativament rectangular i amb 
base i columna al centre per sostenir el cobriment. Paviment de lloses i petit cocó. Accés 
per un escaló

Àmbit NE N-S: 5 m; E-O: 2,8 m. Habitació relativament rectangular amb sol molt irregular. Accés des
de SE a través d'un parell d'escalons excavats a la roca mare.

Àmbit SE N-S: 3,2 m; E-O: 2,8 m. Habitació relativament quadrangular amb sòl molt irregular. 
Paviment de lloses.

Àmbit S-SE

Àmbit llar
N-S: 2,1 m; E-O: 1,7 m. Planta circular, parcialment excavada a la roca mare. Mur simple 
de tancament pel costat N. Filada d'amolons clavats al terra la delimiten pel costat S.

Àmbit pati N-S: 4,3 m; E-O: 2,5 m. Delimitat per sis columes amb la seva base. Quatre cocons. El sòl
és la roca mare anivellada.

Àmbit N

Àmbit corredor
N-S: 1,8 m; E-O: 1,9 m. Àmbit delimitat per dues columnes del pati i un mur simple al 
costat E. Per l'O accés a l'àmbit S-SO. Accés a la casa a través de porta amb brancals 
monolítics i pedra de llinda amb la part superior convexa.

Àmbit O N-S: 2,5 m; E-O: 1,8 m. Habitació de planta trapezoidal amb bancada davant la porta i 
llindar fet amb pedres, però sense encaix. Sòl molt irregular.

Àmbit E



Caracterització de l'espai de l'hàbitat protohistòric de l'illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques

Jaciment Torre d'en Galmés
Estructura Edifici 1

Coordenades N 39º 54' 04''; E 4º 06' 50''
M.S.N.M 95

DADES GENERALS

Superfície total Superfície útil Orientació façana

SDiàmetre exteriorDiàmetre interior

DIMENSIONS

ÀMBITS DOCUMENTATS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra Columna 1 Llinda Cocó 1 Llindar/Encaix

Paviment 1 Bancada lateral Cisterna/
Sitja 2 Canal d'aigua 1

Morter Pica

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior Sala hipòstila Forn/Estructura
combustió X

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Casa de planta circular amb façana orientada al S. La porta d'accés fa una doble porta. La part N i E de
la casa està excavada a la roca mare. La resta conserva el mur de tancament de doble parament. Per 
la part N està totalment perdut, segurament eliminat en època islàmica.
Espai interior totalment modificat. Habitació N era la única que conservava un nivell talaiòtic amb una 
estructura de combustió construïda al mur de roca mare. També es conserva el mur circular de la llar 
de foc. La zona central i O transformades en habitacions rectangulars i amb un paviment de terra 
batuda (O) d'època romana. L'E totalment retocat en època islàmica.
A la part N es documentaren dues sitjes, un cocó i una canal que es van amortitzar amb la construcció
del cercle i devien quedar sota el mur N.

Plànol

Llargària (Eix N-S) 11 Amplada (Eix E-O) 12

S-SO SO NO NE SE S-SE Llar X Pati

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
Mur delimitador Doble parament: exterior sòcol i blocs verticals bastant regulars, interior pedra petita i 

mitjana

Murs de
compartimentació Molt perduts, murs simples, el de la foganya de pedra petita, el de l'angle NE de blocs 

verticals

Coordenades
UTM X 595237; Y 4417395

N X CorredorO X E X



Caracterització de l'espai de l'hàbitat protohistòric de l'illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques

Elements
arquitectònics

Columnes tumbades i reaprofitades per crear nous espais. Només es conserva part de
la columna O del pati

Elements
adjacents

DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO

Àmbit SO

Àmbit NO

Àmbit NE

Àmbit SE

Àmbit S-SE

Àmbit llar
Diàmetre: 1,5 m. Espai de planta circular del que es conserva part del mur simple de 
tancament. Modificació d'època romana, potser oberta una porta al mig del mur i retall al 
terra per element de tancament.

Àmbit pati Espai totalment modificat amb columnes tumbades al terra que crean un espai rectangular
que correspondria a una habitació d'època romana.

Àmbit N N-S: 6,5 m; E-O: 3 m. Habitació de planta arrodonida. Té una estructura de combustió al 
seu interior excavada a la roca mare i amb dos retalls a la part superior. Únic espai que 
conserva un nivell d'època talaiòtica.

Àmbit corredor

Àmbit O N-S: 6 m; E-O: 2 m. Habitació relativament rectangular. Les habitacions de l'O queden 
agrupades en aquest espai. Paviment de terra batuda molt compacte.

Àmbit E N-S: 7 m; E-O: 3 m. Espai de planta irregular molt modificat en època islàmica.  A la part N
dos retalls al terra per elements de tancament.



Caracterització de l'espai de l'hàbitat protohistòric de l'illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques

Jaciment Torre d'en Galmés
Estructura Edifici 2

Coordenades N 39º 54' 04''; E 4º 06' 50''
M.S.N.M 95

DADES GENERALS

Superfície total Superfície útil 65 m2 Orientació façana

SDiàmetre exteriorDiàmetre interior

DIMENSIONS

ÀMBITS DOCUMENTATS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra Columna 5 Llinda Cocó Llindar/Encaix 3

Paviment Bancada lateral Cisterna/
Sitja Canal d'aigua

Morter Pica

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior Sala hipòstila Forn/Estructura
combustió

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Casa de planta amb tendència rectangular tot i que els angles són arrodonits. Té la façana orientada al
S i a través de la porta s'accedeix a un espai que va patir diverses modificacions i que van desdibuixar 
la seva planta inicial. A la zona O es troben un parell d'habitacions, una de petites dimensions (S-SO) i 
l'altra (O) que possiblement es va crear elimant el mur de separació que sol existir entre les dues 
habitacions de l'O. Al NO queda una habitació a la que s'accedeix per una porta doble monumental.
La zona E va ser molt modificada, ja que se li va construir una habitació d'un habitage islàmic a sobre.
No queden rastes dels murs interiors de divisió ni del fogar de les cases talaiòtiques.
Per a aquesta casa, l'equip que la va excavar proposa que no tenia pati central descobert, sinó que la 
zona central de la casa estaria coberta.
Petit corredor de separació entre l'Edifici 1 i l'Edifici 2 (no estan adossats com ho fan altres cercles), 
però el mur E de l'Edifici 2 s'adapta al recorregut del mur O de l'Edifci 1.

Plànol

Llargària (Eix N-S) 11,5 m Amplada (Eix E-O) 10,7 m

S-SO X SO NO X NE X SE S-SE X Llar Pati X

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
Mur delimitador Doble parament: exterior sòcol amb blocs verticals i interior pedres de petites 

dimensions.

Murs de
compartimentació Murs simples

Coordenades
UTM X 595225; Y 4417398

N Corredor xO X E



Caracterització de l'espai de l'hàbitat protohistòric de l'illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques

Elements
arquitectònics

Cinc columnes delimitant el pati i porta doble monumental a l'habitació N.

Elements
adjacents

DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO N-S: 1 m; E-O: 1,4 m. Petita habitació que té porta amb llindar.

Àmbit SO

Àmbit NO N-S: 2,7 m; E-O: 4,6 m. Habitació parcialment excavada a la roca. Accés a través d'una 
porta doble monumental.La zona E està retocada per l'edificació d'una habitació d'època 
islàmica.

Àmbit NE N-S: 6,1 m; E-O: 3,4 m. Gran habitació de planta rectangular d'època islàmica. La seva 
construcció va suposar l'eliminació dels murs d'època talaiòtica. Agafa part de la casa i del
passadís entre l'Edifici 1 i l'Edifici 2.

Àmbit SE N-S: 3 m; E-O: 3,6 m. Habitació que no es pot saber la seva extensió degut a la 
modificació soferta per la construcció de l'habitació islàmica. Té un mur simple que la 
separa del corredor.

Àmbit S-SE

Àmbit llar

Àmbit pati N-S: 5,3 m; E-O: 2,3 m. Espai totalment modificat amb la construcció de l'habitació 
islàmica. Els seus excavadors proposen que fos un espai cobert i no a cel obert, com la 
resta de cases talaiòtiques.

Àmbit N

Àmbit corredor
N-S: 1,9 m; E-O: 1,9 m. Espai definit per un mur a l'E fet amb blocs de pedra de mida 
mitjana.

Àmbit O N-S: 1,4 m; E-O: 5,6 m. Gran habitació creada amb la supressió del mur de separació de 
les dues habitacions típiques d'altres cases. Tenen porta amb llindar.

Àmbit E



Caracterització de l'espai de l'hàbitat protohistòric de l'illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques

Jaciment Torre d'en Galmés
Estructura Cercle Cartailhac

Coordenades N 39º 54' 05''; E 4º 06' 48''
M.S.N.M 93

DADES GENERALS

Superfície total Superfície útil 90 m2 Orientació façana

SDiàmetre exterior10,6Diàmetre interior 13,3

DIMENSIONS

ÀMBITS DOCUMENTATS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra 7 Columna 6 Llinda 7 Cocó 3 Llindar/Encaix 2

Paviment Bancada lateral Cisterna/
Sitja Canal d'aigua

Morter Pica

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior X Sala hipòstila X Forn/Estructura
combustió X

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Casa de planta circular de grans dimensions i amb un pati exterior amb diversos elements: sala 
hipòstila, habitació quadrangular i forn. Accés al pati exterior allindat (faria un corredor cobert molt 
possiblement).
Accés a la casa des del S, i a través d'un corredor es passa al pati central amb llar de foc a l'angle NE.
Petites habitacions a banda i banda del corredor que encara conserven la llinda i lloses de la seva 
coberta (a baixa alçada). Habitacions a l'oest amb accés amb llindar amb rebaix. Habitacions a l'E 
accessibles a través d'una porta amb llinda a baixa alçada. Habitació N accés a través d'una porta 
doble monumental que també conserva la llinda i al costat E estructura elevada, possible llit.
Fornícula en el mur de l'habitació SO. Forats excavats a una columna del pati, potser per posar un punt
d'il·luminació.
El terra està construït anivellant la roca mare.

Plànol

Llargària (Eix N-S) Amplada (Eix E-O)

S-SO X SO X NO NE X SE X S-SE X Llar X Pati X

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
Mur delimitador Doble parament: exterior, grans lloses verticals i per sobre blocs (en algun punt fins a 

tres filades de blocs); interior, pedres de petites dimensions en filades i amb set 
pilastres inserides formades per base, fust i capitell.

Murs de
compartimentació Parament simple, fets amb pedres de mitjanes dimensions.

Coordenades
UTM X 595171; Y 4417408

N X Corredor XO X E



Caracterització de l'espai de l'hàbitat protohistòric de l'illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques

Elements
arquitectònics

Sis columnes delimitant el pati central (dues amb capitell), set pilastres,

Elements
adjacents

Sala hipòstila, habitació quadrangular, forn, totes dins un pati central amb accés 
allindat.

DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO N-S: 1 m; E-O: 2 m. Petita habitació amb llinda i coberta de lloses de pedra.

Àmbit SO N-S: 2,6 m; E-O: 2,6 m. Petita habitació amb accés des del pati i llindar construït amb un 
sol bloc treballat i amb rebaix per tancament. Al mur interior hi ha una fornícula.

Àmbit NO

Àmbit NE N-S: 5,3 m; E-O: 2,6 m. Habitació amb accés des del SE per una porta amb llinda baixa. 
Planta relativament rectangular, tot i que s'adapta al mur interior i a la llar de foc. A la zona
N, té una estructura elevada feta amb terra compactada

Àmbit SE N-S: 2,6 m; E-O: 3 m. Habitació de planta relativament quadrangular amb accés des del 
pati i, a través d'ella, a la NE per una porta amb llinda baixa.

Àmbit S-SE N-S: 1 m; E-O: 2 m. Petita habitació amb llinda i coberta de lloses de pedra.

Àmbit llar
Diàmetre :1,6 m. Planta circular. Delimitat per paret simple semicircular que va entre dues
columnes del pati i pilastra insertida a la meitat. Pel costat del pati línia semicircular de 
molons reaprofitats. Té un cocó al seu interior.

Àmbit pati N-S: 5,3 m; E-O: 4 m. Delimitat per sis grans columnes. Té dos cocons davant la llar de 
foc.

Àmbit N N-S: 3,3 m; E-O: 7 m. Gran habitació que ocupa pràcticament tot aquest espai. Accés a 
través de doble porta monumental amb brancals monolítics, llinda i llindar. Al costat E, 
estructura elevada feta amb terra compactada.

Àmbit corredor
N-S: 2 m; E-O: 1,8 m. Petit espai delimitat per les dues habitacions baixes que té a banda i
banda i les primeres columnes del pati.

Àmbit O N-S: 2,6 m; E-O: 3 m. Petita habitació amb accés des del pati i lindar construït amb un sol
bloc treballat i amb rebaix per tancament.

Àmbit E



Caracterització de l'espai de l'hàbitat protohistòric de l'illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques

Jaciment Sa Torreta de Tramuntana
Estructura Galeria 1

Coordenades N 39º 57' 58''; E 4º 14' 34''
M.S.N.M 70

DADES GENERALS

Superfície total Superfície útil Orientació façana

Diàmetre exteriorDiàmetre interior

DIMENSIONS

ÀMBITS DOCUMENTATS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra Columna Llinda Cocó Llindar/Encaix

Paviment Bancada lateral Cisterna/
Sitja Canal d'aigua

Morter Pica

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior Sala hipòstila Forn/Estructura
combustió

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Conjunt delimitat per murs de doble parament i diversos àmbits al seu interior dividits per murs simples.
Al seu interio res van documentar dues llars de foc.

Plànol

Llargària (Eix N-S) Amplada (Eix E-O)

S-SO SO NO NE SE S-SE Llar 2 Pati

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
Mur delimitador Mur de doble parament

Murs de
compartimentació Murs simples

Coordenades
UTM X 606153; Y 4424752

N CorredorO E



Caracterització de l'espai de l'hàbitat protohistòric de l'illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques

Elements
arquitectònics

Elements
adjacents

DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO

Àmbit SO

Àmbit NO

Àmbit NE

Àmbit SE

Àmbit S-SE

Àmbit llar

Àmbit pati

Àmbit N

Àmbit corredor

Àmbit O

Àmbit E



Caracterització de l'espai de l'hàbitat protohistòric de l'illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques

Jaciment Sa Torreta de Tramuntana
Estructura Galeria 2

Coordenades N 39º 57' 58''; E 4º 14' 33''
M.S.N.M 70

DADES GENERALS

Superfície total Superfície útil Orientació façana

SDiàmetre exteriorDiàmetre interior

DIMENSIONS

ÀMBITS DOCUMENTATS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra Columna 5 Llinda Cocó Llindar/Encaix 1

Paviment Bancada lateral Cisterna/
Sitja Canal d'aigua

Morter Pica

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior Sala hipòstila Forn/Estructura
combustió

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Casa talaiòtica delimitada per unmur de doble parament, pràcticament adossada al Recinte de Taula 
pel seu costat E i a la resta de galeries pel seu costat O.
Té un enllosat davant la façana, l'accés té un llindar fet amb un bloc de pedra, pati central, llar de foc al
costat NE i habitacions al seu voltant.
La zona E és tot un àmbit, mentre que la O està composta per les dues habitacions típiques. 
L'habitació SO està molt perduda, mentre que l'O conserva una pedra com a llindar, sense rebaix.
L'habitació N té una porta d'elements dobles, però no es va poder excavar, pel que no coneixem la 
seva planta o dimensions.

Plànol

Llargària (Eix N-S) Amplada (Eix E-O) 10,5

S-SO SO NO NE SE S-SE Llar Pati

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
Mur delimitador Mur de doble parament amb sòlcol i blocs verticals a sobre.

Murs de
compartimentació Murs de parament simple.

Coordenades
UTM X 606119; Y 4424761

N CorredorO E



Caracterització de l'espai de l'hàbitat protohistòric de l'illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques

Elements
arquitectònics

Elements
adjacents

Enllosat davant la façana de la Casa 2

DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO

Àmbit SO Habitació de planta indefinida, ja que s'han perdut part dels murs que la delimiten.

Àmbit NO

Àmbit NE

Àmbit SE

Àmbit S-SE

Àmbit llar
N-S: 2,5 m; E-O: 2 m. Planta semicircular, delimitada per dues columnes del pati.

Àmbit pati N-S: 5 m; E-O: 3,5 m. Pati central delimitat per 5 columnes. La columna SO sembla que 
està perduda.

Àmbit N Habitació de planta indefinida, ja que no va ser excavada.

Àmbit corredor
N-S: 1,5 m; E-O: 1 m. Petit corredor d'accés al pati central. Només es conserva la base de
la columna SE que el delimita.

Àmbit O N-S: 3 m; E-O: 2,5 m. Habitació de planta rectangular amb llindar d'accés fet amb una 
pedra plana sense rebaix

Àmbit E N-S: 6 m; E-O: 2 m. Zona sense murs que defineixin més àmbits.



Caracterització de l'espai de l'hàbitat protohistòric de l'illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques

Jaciment Sa Torreta de Tramuntana
Estructura Galeria 3

Coordenades N 39º 57' 58''; E 4º 14' 33''
M.S.N.M 70

DADES GENERALS

Superfície total Superfície útil Orientació façana

Diàmetre exteriorDiàmetre interior

DIMENSIONS

ÀMBITS DOCUMENTATS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra Columna Llinda Cocó Llindar/Encaix

Paviment Bancada lateral Cisterna/
Sitja Canal d'aigua

Morter Pica

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior Sala hipòstila Forn/Estructura
combustió X

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Estructura de planta relativament circular que no està excavada en la seva totalitat. Té una llar de foc al
seu costat E. Al seu interior  es va documentar un paviment per sobre d'un nivell de cendres. A la part 
central tendria el pati i al seu costat sud-oest  podria haver un forn.

Plànol

Llargària (Eix N-S) Amplada (Eix E-O)

S-SO SO NO NE SE S-SE Llar X Pati X

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
Mur delimitador Murs de doble parament

Murs de
compartimentació Murs simples

Coordenades
UTM X 606117; Y 4424751

N CorredorO E



Caracterització de l'espai de l'hàbitat protohistòric de l'illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques

Elements
arquitectònics

Elements
adjacents

DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO

Àmbit SO

Àmbit NO

Àmbit NE

Àmbit SE

Àmbit S-SE

Àmbit llar

Àmbit pati

Àmbit N

Àmbit corredor

Àmbit O

Àmbit E



Caracterització de l'espai de l'hàbitat protohistòric de l'illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques

Jaciment Sa Torreta de Tramuntana
Estructura Galeria 4

Coordenades N 39º 57' 58''; E 4º 14' 33''
M.S.N.M 70

DADES GENERALS

Superfície total Superfície útil Orientació façana

Diàmetre exteriorDiàmetre interior

DIMENSIONS

ÀMBITS DOCUMENTATS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra Columna Llinda Cocó Llindar/Encaix

Paviment Bancada lateral Cisterna/
Sitja Canal d'aigua

Morter Pica

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior Sala hipòstila Forn/Estructura
combustió

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Espai indeterminat, possiblement un pati entre les galeries 3 i 5.

Plànol

Llargària (Eix N-S) Amplada (Eix E-O)

S-SO SO NO NE SE S-SE Llar Pati

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
Mur delimitador Murs de doble parament

Murs de
compartimentació

Coordenades
UTM X 606112; Y 4424743

N CorredorO E



Caracterització de l'espai de l'hàbitat protohistòric de l'illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques

Elements
arquitectònics

Elements
adjacents

DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO

Àmbit SO

Àmbit NO

Àmbit NE

Àmbit SE

Àmbit S-SE

Àmbit llar

Àmbit pati

Àmbit N

Àmbit corredor

Àmbit O

Àmbit E



Caracterització de l'espai de l'hàbitat protohistòric de l'illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques

Jaciment Sa Torreta de Tramuntana
Estructura Galeria 5

Coordenades N 39º 57' 58''; E 4º 14' 33''
M.S.N.M 70

DADES GENERALS

Superfície total Superfície útil Orientació façana

Diàmetre exteriorDiàmetre interior

DIMENSIONS

ÀMBITS DOCUMENTATS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra Columna Llinda Cocó Llindar/Encaix

Paviment Bancada lateral Cisterna/
Sitja Canal d'aigua

Morter Pica

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior Sala hipòstila Forn/Estructura
combustió

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Restes d'una estructura amb un mur de doble parament al S. Possibles restes d'una llar de foc a la 
zona NE.
Actualment, la vegetació tapa bona part d'aquesta estructura, pel que no es pot revisar en condicions.

Plànol

Llargària (Eix N-S) Amplada (Eix E-O)

S-SO SO NO NE SE S-SE Llar X Pati

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
Mur delimitador Mur de doble parament

Murs de
compartimentació Murs simples

Coordenades
UTM X 606112; Y 4424738

N CorredorO E



Caracterització de l'espai de l'hàbitat protohistòric de l'illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques

Elements
arquitectònics

Elements
adjacents

DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO

Àmbit SO

Àmbit NO

Àmbit NE

Àmbit SE

Àmbit S-SE

Àmbit llar

Àmbit pati

Àmbit N

Àmbit corredor

Àmbit O

Àmbit E



Caracterització de l'espai de l'hàbitat protohistòric de l'illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques

Jaciment Trepucó
Estructura Casa 1 (Exavació Murray)

Coordenades N 39º 52' 24''; E 4º 15' 53''
M.S.N.M 60

DADES GENERALS

Superfície total Superfície útil Orientació façana

ODiàmetre exteriorDiàmetre interior

DIMENSIONS

ÀMBITS DOCUMENTATS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra Columna Llinda Cocó Llindar/Encaix

Paviment Bancada lateral Cisterna/
Sitja Canal d'aigua

Morter Pica

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior Sala hipòstila Forn/Estructura
combustió

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Construcció de planta poligonal amb accés des de l'O i amb altres construccions adossades al seu 
voltant.
Edifici conformat per una sèrie de cambres que es van comunicant entre elles. En algunes es 
conserven restes que indiquen la possibilitat d'un cobriment. Tindria un pati central i al seu voltant es 
documentarien la resta d'habitacions.

Plànol

Llargària (Eix N-S) Amplada (Eix E-O)

S-SO SO X NO NE SE S-SE Llar Pati X

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
Mur delimitador No definit ja que no es va excavar en la seva totalitat.

Murs de
compartimentació Murs simples

Coordenades
UTM X 608164; Y 4414488

N Corredor XO E X



Caracterització de l'espai de l'hàbitat protohistòric de l'illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques

Elements
arquitectònics

Elements
adjacents

DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO

Àmbit SO N-S: 3 m; E-O: 5,5 m. Habitació de planta indefinida.

Àmbit NO

Àmbit NE

Àmbit SE

Àmbit S-SE

Àmbit llar

Àmbit pati N-S: 9 m; E-O: 5 m. Té un armariet amb un moló com a llindar. Petit espai al SO que no 
està clar si és  un armari gran o una petita habitació

Àmbit N

Àmbit corredor
N-S: 2 m; E-O: 3 m. Orientat a l'O, dóna accés a el pati

Àmbit O

Àmbit E N-S: 8 m; E-O: 4 m?. Dues cambres que no està clar si formaven part del mateix edifici o 
ja eren part d'un altre. Na Murray dibuixa una porta al plànol de la seva excavació, però no
hi ha rastres.



Caracterització de l'espai de l'hàbitat protohistòric de l'illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques

Jaciment Trepucó
Estructura Casa 3

Coordenades N 39º 52' 27''; E 4º 15' 52''
M.S.N.M 60

DADES GENERALS

Superfície total Superfície útil 64 m2 Orientació façana

EDiàmetre exteriorDiàmetre interior

DIMENSIONS

ÀMBITS DOCUMENTATS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra Columna Llinda Cocó Llindar/Encaix 2

Paviment 1 Bancada lateral Cisterna/
Sitja Canal d'aigua 1

Morter Pica 1

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior X Sala hipòstila Forn/Estructura
combustió 1

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

És la casa que té la planta més ben conservada de tot el poblat.
Casa de planta irregular polilobular. Està adosada a la paret del talaiot NO i la seva distribució interna 
segueix l'esquema de les cases talaiòtiques.
Façana orientada a l'est i corredor que dóna accés al pati central. Llar de foc al NE del pati i la resta 
d'habitacions al seu voltant.
Davant la façana espai format per dues habitacions, interpretat com a estable/magatzem, i un forn.
Canals dins el pati, però no s'ha documentat cap cisterna.
Accés a les habitacions de l'O a través de llindar fet amb un bloc de pedra i amb rebaix. Armariets i una
pica de pedra al pati.
Reocupació de la casa en època romana, marcada per un paviment d'opus signinum.

Plànol

Llargària (Eix N-S) 14 Amplada (Eix E-O) 9,90

S-SO X SO X NO NE SE S-SE X Llar X Pati X

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
Mur delimitador Mur de doble parament construït amb pedres grans.

Murs de
compartimentació Murs simples

Coordenades
UTM X 608147; Y 4414558

N X Corredor XO X E X



Caracterització de l'espai de l'hàbitat protohistòric de l'illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques

Elements
arquitectònics

Bases de columnes, llindars

Elements
adjacents

Habitacions amb funció de d'estable/magatzem i un forn construït amb una pedra de 
molí i restes de pivots d'àmfores com a material refrectari.

DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO N-S: 0,7 m; E-O: 1,5 m. Habitació de petites dimensions, interpretada com a possible cau 
per a animals domèstics (cans?)

Àmbit SO N-S: 3,5 m; E-O: 2,5 m. Habitació de planta relativament rectangular amb accés a través 
de llindar amb rebaix per encaix. Lloses de la paret caigudes al seu interior. Llit elevat 
excavat a la roca.

Àmbit NO

Àmbit NE

Àmbit SE

Àmbit S-SE N-S: 1 m; E-O: 1,5 m. Habitació de petites dimensions, intrepretada com a possible cau 
per a animals domèstics.

Àmbit llar
Diàmetre: 2 m. Planta circular amb mur de parament simple.

Àmbit pati N-S: 5,5 m; E-O: 3 m. Espai on s'han documentat diversos armaris i una pica. També 
canals per conduir aigua, però no una cisterna.

Àmbit N N-S: 2,5 m; E-O: 6,5 m. Habitació de planta arronyonada, interpretada com a cambra.

Àmbit corredor
N-S: 1,5 m; E-O: 2 m. Espai delimitat per l'accés a les petites habitacions de l'entrada.

Àmbit O N-S: 3 m; E-O: 1,5 m. Habitació de planta rectangular amb accés a través de llindar amb 
rebaix per encaix.

Àmbit E N-S: 3,5 m; E-O: 2,5 m. Habitació de planta arronyonada interpretada com a magatzem de
molins, per la seva troballa al seu interior.



Caracterització de l'espai de l'hàbitat protohistòric de l'illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques

Jaciment Trepucó
Estructura Casa 4

Coordenades N 39º 52' 26''; E 4º 15' 52''
M.S.N.M 60

DADES GENERALS

Superfície total Superfície útil Orientació façana

SDiàmetre exteriorDiàmetre interior

DIMENSIONS

ÀMBITS DOCUMENTATS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra 1 Columna 1 Llinda Cocó Llindar/Encaix

Paviment Bancada lateral Cisterna/
Sitja Canal d'aigua

Morter Pica

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior Sala hipòstila Forn/Estructura
combustió

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Casa de planta rectangular allargada i encaixada entre el talaiot NO (N), la Casa 3 (E) i la Casa 5 (O).
Parcialment excavada, pel que la seva zona sud no està ben definida degut als testimonis deixats 
durant les campanyes d'excavació.
Es veu clarament l'habitació del nord, el pati central i la foganya. A la zona S sembla intuir-se la façana
i el corredor d'accés i habitacions a l'est i l'oest.
Al mig de l'habitació N hi ha la base d'una columna per aguantar el sostre i una pilastra adossada al 
mur N (que és la paret del talaiot).
Al pati hi ha un armari de pedra a la zona O.

Plànol

Llargària (Eix N-S) 9,50 Amplada (Eix E-O) 6,30

S-SO SO X NO NE SE S-SE Llar X Pati X

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
Mur delimitador Mur de doble parament

Murs de
compartimentació Murs simples

Coordenades
UTM X 608138; Y 4414551

N X Corredor XO X E



Caracterització de l'espai de l'hàbitat protohistòric de l'illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques

Elements
arquitectònics

Base de columna i pilastra a l'habitació N, murs delimitant un corredor com accés a 
l'habitació N, armari a l'O del pati.

Elements
adjacents

DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO

Àmbit SO Espai indefinit degut a la no finalització de l'excavació.

Àmbit NO

Àmbit NE

Àmbit SE

Àmbit S-SE

Àmbit llar
Diàmetre: 2 m. Planta circular adossada al mur de separació amb el Cercle 3 i una 
banqueta de pedres que la delimita per l'altre costat.

Àmbit pati N-S: 5 m; E-O: 3 m.  Zona central de la casa amb la llar de foc a l'E i un armari de pedre a 
l'O. No està totalment definit per la no finalització de l'excavació.

Àmbit N N-S: 7 m; E-O: 6 m. Gran habitació de planta rectangular amb entrada ben delimitada amb
murs a banda i banda formant un petit corredor. Base de columna al mig i pilastra 
adossada al mur N per sostenir el cobriment.

Àmbit corredor
N-S: 2,5 m; E-O: 1,5 m. Petits murs simples que potser delimiten l'espai d'accés a l'interior
del cercle.

Àmbit O Espai indefinit degut a la no finalització de l'excavació.

Àmbit E Espai indefinit degut a la no finalització de l'excavació.



Caracterització de l'espai de l'hàbitat protohistòric de l'illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques

Jaciment Trepucó
Estructura Casa 5

Coordenades N 39º 52' 26''; E 4º 15' 51''
M.S.N.M 60

DADES GENERALS

Superfície total Superfície útil Orientació façana

SDiàmetre exteriorDiàmetre interior

DIMENSIONS

ÀMBITS DOCUMENTATS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra Columna 2 Llinda Cocó Llindar/Encaix

Paviment Bancada lateral Cisterna/
Sitja Canal d'aigua

Morter Pica

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior Sala hipòstila Forn/Estructura
combustió

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Casa de planta rectangular allargada i encaixada entre el Talaiot NO (N), la Casa 4 (E) i la murada (O).
Parcialment excavada, pel que la seva zona sud no està ben definida degut als testimonis deixats 
durant les campanyes d'excavació.
L'habitació N és la més ben conservada i està compartimentada amb un mur transversal que divideix el
seu espai en dos.
El pati central conserva un parell de columnes amb restes de coberta, pel que el pati estaria almenys 
parcialment cobert.
La resta de la casa no es pot veure bé per la no finalització de l'excavació.

Plànol

Llargària (Eix N-S) 7,60 Amplada (Eix E-O) 4,80

S-SO SO NO NE SE S-SE Llar Pati X

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
Mur delimitador Murs de doble parament

Murs de
compartimentació Murs simples

Coordenades
UTM X 608130; Y 4414551

N X CorredorO E



Caracterització de l'espai de l'hàbitat protohistòric de l'illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques

Elements
arquitectònics

2 columnes amb restes de la coberta a la zona del pati.

Elements
adjacents

DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO

Àmbit SO

Àmbit NO

Àmbit NE

Àmbit SE

Àmbit S-SE

Àmbit llar

Àmbit pati Té dues columnes que conserven restes d'una coberta, pel que podria ser un pati 
parcialment cobert.

Àmbit N N-S: 7m; E-O: 5 m. Habitació de planta rectangular i mur transversal que divideix l'espai en
dos.

Àmbit corredor

Àmbit O

Àmbit E



Caracterització de l'espai de l'hàbitat protohistòric de l'illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques

Jaciment Trepucó
Estructura Casa 1 (PAC)

Coordenades N 39º 52' 24''; E 4º 15' 54''
M.S.N.M 61

DADES GENERALS

Superfície total Superfície útil Orientació façana

O ?Diàmetre exteriorDiàmetre interior

DIMENSIONS

ÀMBITS DOCUMENTATS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra Columna 2 Llinda Cocó Llindar/Encaix 2

Paviment Bancada lateral Cisterna/
Sitja Canal d'aigua

Morter Pica

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior Sala hipòstila Forn/Estructura
combustió

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Casa de planta totalment irregular que s'adaptaria a l'espai del que disposava al poblat i que formava 
un conjunt amb altres dues cases documentades al seu costat O. No està excavada en la seva totalitat,
pel que no coneixem la zona de la seva façana.
Mur de tancament de doble parament construït amb pedres de dimensions mitjanes per les dues cares
i sense pilastres a la paret interior. Murs interns de parament simple, es conserven 2 columnes del pati
central i accés amb llindar amb rebaix a les habitacions de l'oest.
A l'interior de la casa es van documentar quatre sitjots, dos a l'habitació del N i dos al pati. Tres ja van 
ser excavats per na M. Murray i reomplerts amb el material de rebuig de la seva excavació. Un restava
intacte, però no va ser excavat.

Plànol

Llargària (Eix N-S) Amplada (Eix E-O)

S-SO SO X NO NE SE S-SE Llar X Pati X

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
Mur delimitador Doble parament, construït amb pedres de dimensions mitjanes per ambdues cares.

Murs de
compartimentació Murs simples construïts amb pedra petita

Coordenades
UTM X 608195; Y 4414477

N X CorredorO X E X



Caracterització de l'espai de l'hàbitat protohistòric de l'illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques

Elements
arquitectònics

Dues columnes al pati, i dos llindars amb rebaix per accedir a les habitacions de l'oest.

Elements
adjacents

DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO

Àmbit SO Habitació amb llindar amb rebaix com a accés. Planta indefinida perquè una part està 
sense excavar.

Àmbit NO

Àmbit NE

Àmbit SE

Àmbit S-SE

Àmbit llar
N-S: 1 m; E-O: 2 m. Situada a l'angle NE del pati, té una planta irregular per adaptar-se a 
l'espai disponible a la zona.

Àmbit pati N-S: 4,5 m; E-O: 4 m. espai irregular delimitat per columnes de les que només es 
conserven dues. 2 sitjes al seu interior.

Àmbit N N-S: 3 m; E-O: 7 m. Gran habitació de planta arronyonada. Dues sitjes al seu interior, per 
sota del mur de tancament.

Àmbit corredor

Àmbit O N-S: 2 m; E-O: 2,5 m. Habitació amb llindar amb rebaix com a accés.

Àmbit E N-S: 3 m; E-O: 2 m. Habitació de planta indefinida per la pèrdua dels murs interiors.



Caracterització de l'espai de l'hàbitat protohistòric de l'illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques

Jaciment Trepucó
Estructura Casa 2 (PAC)

Coordenades N 39º 52' 24''; E 4º 15' 55''
M.S.N.M 61

DADES GENERALS

Superfície total Superfície útil Orientació façana

Diàmetre exteriorDiàmetre interior

DIMENSIONS

ÀMBITS DOCUMENTATS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra Columna Llinda Cocó Llindar/Encaix

Paviment Bancada lateral Cisterna/
Sitja Canal d'aigua

Morter Pica

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior Sala hipòstila Forn/Estructura
combustió

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Casa de planta irregular molt mal conservada. Només es conserva el mur de tancament de l'O, que el 
comparteix amb la Casa 1, i el mur N. Són de doble parament.
A nivell interior només es conserva part de l'habitació O, que contenia un enllosat cobert per una capa
d'argila.

Plànol

Llargària (Eix N-S) Amplada (Eix E-O)

S-SO SO NO NE SE S-SE Llar Pati

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
Mur delimitador Mur de doble parament

Murs de
compartimentació Mur simple

Coordenades
UTM X 608204; Y 4414478

N CorredorO X E
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Elements
arquitectònics

Elements
adjacents

DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO

Àmbit SO

Àmbit NO

Àmbit NE

Àmbit SE

Àmbit S-SE

Àmbit llar

Àmbit pati

Àmbit N

Àmbit corredor

Àmbit O Mur simple amb un enllosat de pedra cobert d'una capa d'argila. A l'interior d'aquest espai
es va documentar molt de material, entre ells argila i calcita, possiblement per produir 
ceràmica. Planta indefinida per la pèrdua de murs de tancament.

Àmbit E
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Jaciment Trepucó
Estructura Casa 3 (PAC)

Coordenades N 39º 52' 24''; E 4º 15' 55''
M.S.N.M 61

DADES GENERALS

Superfície total Superfície útil Orientació façana

Diàmetre exteriorDiàmetre interior

DIMENSIONS

ÀMBITS DOCUMENTATS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra Columna Llinda Cocó Llindar/Encaix

Paviment Bancada lateral Cisterna/
Sitja Canal d'aigua

Morter Pica

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior Sala hipòstila Forn/Estructura
combustió

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Casa molt arrasada de la que només es pot intuir algunes restes dels murs originals. Per tant, no 
podem saber quin era l'espai que ocuparia ni intuir la seva distribució interna.

Plànol

Llargària (Eix N-S) Amplada (Eix E-O)

S-SO SO NO NE SE S-SE Llar Pati

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
Mur delimitador

Murs de
compartimentació

Coordenades
UTM X 608211; Y 4414481

N CorredorO E
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Elements
arquitectònics

Elements
adjacents

DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO

Àmbit SO

Àmbit NO

Àmbit NE

Àmbit SE

Àmbit S-SE

Àmbit llar

Àmbit pati

Àmbit N

Àmbit corredor

Àmbit O

Àmbit E
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BINIAIET-SANT VICENÇ D’ALCAIDÚS 
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Mapa topogràfic de la zona de Biniaiet-Sant Vicenç d’Alcaidús a escala 1:15.000 

(IDE Menorca) 

 

Mapa topogràfic de la zona de Biniaiet-Sant Vicenç d’Alcaidús a escala 1:5.000 

(IDE Menorca) 
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Ortofotografia dels jaciments de Biniaiet i Sant Vicenç d’Alcaidús (IDE Menorca) 

 

Plànol del jaciment de Biniaiet fet per F. Hernández Sanz (Hernández i Mascaró, 1973) 
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Plànol del jaciment de Biniaiet (segons Plantalamor, 1991) 
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Plànol de la Casa 1 de Biniaiet (segons Plantalamor, 1991) 

 

 

Plànol de la Casa 2 de Biniaiet (segons Plantalamor, 1991) 
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Plànol de la Casa 3 de Biniaiet (segons Plantalamor, 1991) 
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Fotografies de l’excavació de 1916 fetes per D. Monjo 

(publicades per J. Mascaró Passarius, 1968) 
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Vista general de la Casa 2 de Biniaiet 

 

Pati de la Casa 2 de Biniaiet 
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Habitació N de la Casa 2 de Biniaiet 
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Vista general de la Casa 3 de Biniaiet 

 

Zona O de la Casa 3 de Biniaiet 
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Zona E de la Casa 3 de Biniaiet 
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Ortofotografia del jaciment de Sant Vicenç d’Alcaidús (IDE Menorca) 

 

Esquema del Cercle 2 de Sant Vicenç d’Alcaidús 

(Diari d’excavació de Mª Lluïsa Serra Belabre, 1961) 
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Plànol de Sant Vicenç d’Alcaidús (Arxiu Serra, Ateneu de Maó) 
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Plànol del Cercle 2 de Sant Vicenç d’Alcaidús (Ateneu de Maó, Arxiu Serra) 
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Plànol general de les cases de Sant Vicenç d’Alcaidús (Plantalamor, 1991) 
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Plànol del Cercle 1 de Sant Vicenç d’Alcaidús (segons Plantalamor, 1991) 

 

Plànol del Cercle 2 de Sant Vicenç d’Alcaidús (segons Plantalamor, 1991) 
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Plànol del Cercle 3 de Sant Vicenç d’Alcaidús (segons Plantalamor, 1991) 

 

Plànol del Cercle 4 de Sant Vicenç d’Alcaidús (segons Plantalamor, 1991) 
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Plànol de les estructures romanes de Sant Vicenç d’Alcaidús 

(segons Plantalamor, 1991) 

 

Plànol del Cercle 5 de Sant Vicenç d’Alcaidús (segons Plantalamor, 1991) 
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Fotografies de les excavacions de na Mª Lluïsa Serra (Arxiu Serra, Ateneu de Maó) 

Excavació del Cercle 1 de Sant Vicenç d’Alcaidús 

Llar de foc del Cercle 1    Zona E del Cercle 1 

Sant Vicenç d’Alcaidús 
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Façana del Cercle 1 

Sant Vicenç d’Alcaidús 

Sala Hipòstila adossada al Cercle 1 de Sant Vicenç d’Alcaidús 

Excavació del pati del Cercle 2 de Sant Vicenç d’Alcaidús 

Mur exterior del Cercle 1 
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Làmines de l’article de na Mª Lluïsa Serra presentant l’excavació 

dels cercles de Sant Vicenç d’Alcaidús (1964) 
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Vista del Cercle 1 de Sant Vicenç d’Alcaidús 

 

Pati i llar de foc del Cercle 1 de Sant Vicenç d’Alcaidús 
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Llar de foc del Cercle 1 de Sant Vicenç d’Alcaidús 

 

Porta principal del Cercle 1 de Sant Vicenç d’Alcaidús vista des del corredor 
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Porta de l’habitació N del Cercle 1 de Sant Vicenç d’Alcaidús des de l’interior 

 

Habitació N del Cercle 1 de Sant Vicenç d’Alcaidús 
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Zona E del Cercle 1 de Sant Vicenç d’Alcaidús 

 

Zona O del Cercle 1 de Sant Vicenç d’Alcaidús 
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Columna del pati      Pilastra polilítica 

Cercle 1 de Sant Vicenç d’Alcaidús 

 

Fornícula de la zona E del Cercle 1 de Sant Vicenç d’Alcaidús 
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Imatge del mur exterior del Cercle 1 des del Cercle 2 de Sant Vicenç d’Alcaidús 

Punt d’unió entre el mur delimitador N del Cercle 2 i el mur exterior 

del Cercle 1 de Sant Vicenç d’Alcaidús 
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Vista general del Cercle 2 de Sant Vicenç d’Alcaidús 

 

Porta N del Cercle 2 de Sant Vicenç d’Alcaidús vista des de l’interior de l’habitació 
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Pati del Cercle 2 de Sant Vicenç d’Alcaidús 

 

Armari documentat dins el pati del Cercle 2 de Sant Vicenç d’Alcaidús 
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Llar de foc del Cercle 2 de Sant Vicenç d’Alcaidús 

 

Fogons de la llar de foc del Cercle 2 de Sant Vicenç d’Alcaidús 



Caracterització de l’espai de l’hàbitat protohistòric de l’illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques 

 138 

Mur interior de separació entre l’habitació N i la zona E del Cercle 2 

de Sant Vicenç d’Alcaidús 

Zona E del Cercle 2 de Sant Vicenç d’Alcaidús 
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Habitació SO del Cercle 2 de Sant Vicenç d’Alcaidús 

 

Detall del rebaix del llindar de la porta de l’habitació O de Sant Vicenç d’Alcaidús 
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Habitació N del Cercle 2 de Sant Vicenç d’Alcaidús 
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Vista general del Cercle 3 de Sant Vicenç d’Alcaidús 

 

Pati i llar de foc del Cercle 3 de Sant Vicenç d’Alcaidús 
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Llar de foc del Cercle 3 de Sant Vicenç d’Alcaidús 

 

Sitja documentada a la zona E del Cercle 3 de Sant Vicenç d’Alcaidús 
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Habitació NE del Cercle 3 de Sant Vicenç d’Alcaidús 

 

Vista de la zona E del Cercle 3 de Sant Vicenç d’Alcaidús 
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Habitació N del Cercle 3 de Sant Vicenç d’Alcaidús 

 

Canal excavada a la roca mare dins el Cercle 3 de Sant Vicenç d’Alcaidús 
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Zona O del Cercle 3 (sense excavar) de Sant Vicenç d’Alcaidús 

Possible cisterna situada entre els Cercles 2 i 3 (marcada amb la fita) 

de Sant Vicenç d’Alcaidús 
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Vista general del Cercle 4 de Sant Vicenç d’Alcaidús 

 

Corredor d’accés al Cercle 4 de Sant Vicenç d’Alcaidús, excavat a la roca mare 
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Llar de foc del Cercle 4 de Sant Vicenç d’Alcaidús 

Escales d’accés a la zona NE del Cercle 4 de Sant Vicenç d’Alcaidús, 

excavades a la roca mare 
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Habitació S-SO del Cercle 4 de Sant Vicenç d’Alcaidús 

 

Habitació O del Cercle 4 de Sant Vicenç d’Alcaidús 
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Habitació N del Cercle 4 de Sant Vicenç d’Alcaidús 

 

Habitació NE del Cercle 4 de Sant Vicenç d’Alcaidús 
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Vista de la zona O del Cercle 4 des del N de Sant Vicenç d’Alcaidús 

Fonamentació del mur delimitador treballada a la roca mare del Cercle 4 

de Sant Vicenç d’Alcaidús 
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Vista general de les altres estructures documentades a Sant Vicenç d’Alcaidús 

 

Cisterna amb revestiment d’Opus Signinum de Sant Vicenç d’Alcaidús 
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BINICALAF 
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Mapa topogràfic de la zona de Binicalaf a escala 1:15.000 (IDE Menorca) 

 

Mapa topogràfic de la zona de Binicalaf a escala 1:5.000 (IDE Menorca) 
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Ortofotografia de la zona de Binicalaf, amb el talaiot al centre (IDE Menorca) 
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Plànol del talaiot de Binicalaf i estructures annexes (segons Plantalamor, 1991) 
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Vista general del talaiot de Binicalaf 

 

Habitació a sobre del talaiot de Binicalaf 
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Habitació amb enllosat sobre el talaiot de Binicalaf 

 

Llindar treballat per accedir a l’habitació del talaiot de Binicalaf 
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Detall de l’enllosat i el llindar de l’habitació del talaiot de Binicalaf 

Zona excavada als peus del talaiot de Binicalaf. Com es pot apreciar, la vegetació avui 

dia no deixa veure cap resta de les estructures descobertes. 
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Mapa topogràfic de la zona de Biniparratx Petit a escala 1:15.000 (IDE Menorca) 

 

Mapa topogràfic de la zona de Biniparratx Petit a escala 1:5.000 (IDE Menorca) 
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Ortofotografia del jaciment de Biniparratx Petit, amb la casa Serra Belabre al sud 

(IDE Menorca) 

 

Ortofotografia de la Casa AENA de Biniparratx Petit en la seva situació actual, propera 

al pàrking de l’aeroport de Menorca (IDE Menorca) 
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Plànol de la Casa AENA de Biniparratx Petit (segons de Nicolàs, 1995)
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Plànol de la Casa Serra Belabre de Biniparratx Petit (segons Hernández, 2007) 
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Plànol del sector A-SE de Binparratx Petit (segons Guerrero et alii, 2007) 
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Vista aèria de la Casa AENA de Biniparratx Petit excavada i al seu lloc original, 

abans del seu trasllat (de Nicolàs, 1995) 

Imatges de la Casa AENA de Biniparratx Petit (de Nicolàs, 1995) 
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Vista general de la Casa AENA de Biniparratx Petit 

 

Façana amb llinda de la Casa AENA de Biniparratx Petit 
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Vista del pati i el fogar de la Casa AENA de Biniparratx Petit 

 

 

Fogar de la Casa AENA de Biniparratx Petit 
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Façana de l’habitació O de la Casa AENA de Biniparratx Petit 

Llindar rebaixat vist des de l’interior de l’habitació O 

de la Casa AENA de Biniparratx Petit 
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Armari situat a la zona SO del pati de la Casa AENA de Biniparratx Petit 

 

 

Sitja localitzada a la zona E de la Casa AENA de Biniparratx Petit 
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Habitació N de la Casa AENA de Biniparratx Petit 

 

 

Sala Hipòstila adossada a la Casa AENA de Biniparratx Petit 
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Vista del mur delimitador de la Casa AENA de Biniparratx Petit 
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Imatges del procés d’excavació de la Casa Serra Belabre 

de Binparratx Petit (Guerrero et alii, 2002) 

 

 

 

Imatges de l’excavació de diferents àmbits de la Casa Serra Belabre 

de Biniparratx Petit (Guerrero et alii, 2007) 



Caracterització de l’espai de l’hàbitat protohistòric de l’illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques 

 184 

Imatges del procés d’excavació de la Casa Serra Belabre de Biniparratx Petit 

(Hernández, 2007) 
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Imatges del procés d’excavació de la Casa Serra Belabre de Biniparratx Petit 

(Hernández, 2007) 
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Vista general de la Casa Serra Belabre de Biniparratx Petit 

 

 

Pati i habitacions de l’O de la Casa Serra Belabre de Biniparratx Petit 
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Vista del rebaix del llindar de l’habitació O de la Casa Serra Belabre 

de Biniparratx Petit 

Fogar excavat a la roca mare i accés a la cisterna que es troba sota l’habitació N 

de la Casa Serra Belabre de Biniparratx Petit 
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Vista del pati cap a la façana de la Casa Serra Belabre de Biniparratx Petit 
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Vista de les habitacions circulars documentades al Sector A-SE de Biniparratx Petit 

(Guerrero et alii, 2007) 
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Materials recuperats a la Casa AENA de Biniparratx Petit (de Nicolàs, 2003) 

 

 

Copa crestada, de fabricació mallorquina, procedent de la Casa AENA 

de Binparratx Petit (de Nicolàs, 2015) 
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Fotografies de materials recuperats a les excavacions de la Casa AENA 

de Biniparratx Petit (de Nicolàs, 1995) 
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SES TALAIES DE N’ALZINA 
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Mapa topogràfic de la zona de Ses Talaies de n’Alzina a escala 1:15.000 (IDE Menorca) 

 

Mapa topogràfic de la zona de Ses Talaies de n’Alzina a escala 1:5.000 (IDE Menorca) 
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Ortofotografia de la zona on es troba el jaciment de Ses Talaies de n’Alzina. Avui dia 

no s’aprecia cap estructura ja que les restes arqueològiques es troben soterrades davall 

la ronda nord de Ciutadella (IDE Menorca) 
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Plànol general del jaciment de Ses Talaies de n’Alzina (segons Navarro, 2004) 
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Plànol de l’Estructura 2 de Ses Talaies de n’Alzina (segons Navarro, 2004) 

 

Plànol de l’Estructura 4 de Ses Talaies de n’Alzina (segons Navarro, 2004) 
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Plànol de l’Estructura 5 de Ses Talaies de n’Alzina (segons Navarro, 2004) 

Plànol de l’Estructura 6-9 de Ses Talaies de n’Alzina (segons Navarro, 2004) 
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Plànol de l’Estructura 7-8-12 de Ses Talaies de n’Alzina (segons Navarro, 2004) 

 

Plànol de l’Estructura 10 de Ses Talaies de n’Alzina (segons Navarro, 2004) 
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Plànols i imatges de l’Estructura 2 de Ses Talaies de n’Alzina (segons Navarro, 2004) 
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Plànols i imatges de l’Estructura 4 de Ses Talaies de n’Alzina 

(segons Navarro, 2004) 
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Plànols i imatges de l’Estructura 5 de Ses Talaies de n’Alzina (segons Navarro, 2004) 
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Imatges de l’Estructura 5 de Ses Talaies de n’Alzina (segons Navarro, 2004) 
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Plànols i imatges de l’Estructura 6-9 de Ses Talaies de n’Alzina (segons Navarro, 2004) 
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Plànols i imatges de l’Estructura 7-8-12 de Ses Talaies de n’Alzina 

(segons Navarro, 2004) 
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Imatges de l’Estructura 7-8-12 de Ses Talaies de n’Alzina (Navarro, 2004) 
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Plànols i imatges de l’Estructura 10 de Ses Talaies de n’Alzina (segons Navarro, 2004) 
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Imatges de l’Estructura 10 de Ses Talaies de n’Alzina (Navarro, 2004) 
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