






presentació

Els  dies  26,  27 i  28 de setembre de  2014  la  Sala  de 

Cultura de Formentera va acollir un acte de primer ordre en el 

camp  de  la  recerca  arqueològica  a  la  nostra  comunitat 

autònoma: les VI Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears. 

Aquest  congrés  bianual,  organitzat  per  la  Secció 

d’Arqueologia del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en 

Filosofia i Lletres i en Ciències de les Illes Balears, arribava 

així,  per  primera  vegada  des  del  seu  inici  l’any  2006,  a 

Formentera.

De  les  cinquanta-set  comunicacions  previstes  en  el 

programa,  quatre  derivaven  directament  d'intervencions 

portades a terme a Formentera. En aquesta illa, l’aprovació de 

la  revisió  de  les  Normes  subsidiàries  i  del  Catàleg  del 

patrimoni cultural, el 30 de setembre de 2010, va suposar un 

abans i un després en la documentació i l’estudi del territori 

des del punt de vista del patrimoni arqueològic, amb l’adopció 

d’un protocol per a la realització d’intervencions preventives 

davant qualsevol indici de resta arqueològica, tant en sòl urbà 

com, sobretot, en sòl rústic. A més a més, també s’han de tenir 

en compte els tres projectes de recerca arqueològica –tramitats 

com a intervencions programades– que s’han autoritzat des de 

2012  i  que  avui  per  avui  encara  es  troben  en 

desenvolupament, dos d’ells centrats en la prehistòria i un en 

l’època romana.

La  Llei  12/1998,  de  21  de  desembre,  del  patrimoni 

històric de les Illes Balears, incideix no només en la protecció 

i en la conservació del patrimoni cultural, sinó també, en la 

investigació  i  en  la  difusió.  Certament,  la  recerca  i  la 

transmissió del coneixement són dos esglaons indispensables 

per poder posar en valor el patrimoni històric, sense els quals 

la protecció i la conservació no tendrien cap sentit. Per aquest 

motiu, quan la Secció d’Arqueologia del Col·legi va plantejar 

al Consell Insular de Formentera la proposta de realitzar-hi les 

VI  Jornades,  des  d’aquesta  administració  no  només  es  va 

valorar  com  una  opció,  sinó  gairebé  com  una  obligació, 

entenent que es contribuiria a organitzar un fòrum científic de 

notable rellevància, encaminat a difondre els resultats de les 

darreres recerques en arqueologia desenvolupades arreu dels 

territoris que conformen les Illes Balears.

La publicació de les comunicacions presentades durant 

les VI Jornades, recollides per escrit  en aquest volum en el 

qual  també col·labora econòmicament  el  Consell  Insular  de 

Formentera,  constitueixen  una  altra  via  per  contribuir  a  la 

difusió del coneixement científic del patrimoni arqueològic de 

les  nostres  illes  i,  en  definitiva,  a  aproximar-lo  més  a  la 

ciutadania perquè pugui apreciar el seu valor com a testimoni 

del nostre passat.

Àrea de Cultura i Patrimoni 

del Consell Insular de Formentera



pròleg

És tot un plaer poder presentar aquesta publicació com un 

recull dels articles presentats a les VI Jornades d'Arqueologia 

de les Illes Balears duites a terme a l'illa de Formentera durant 

els dies 27, 28 i 29 de setembre de l’any 2014, fruit de la reunió 

d'un  nombrós  i  actiu  conjunt  de  professionals  del  món  de 

l'arqueologia vinguts de totes les Illes Balears, de diversos punts 

de la península i també de diferents Universitats d'Europa.

La Secció d'Arqueologia del Col·legi Oficial de Doctors i 

Llicenciats  en  Filosofia  i  Lletres  i  en  Ciències  de  les  Illes 

Balears, qui té la responsabilitat i el plaer d'organitzar aquestes 

jornades d'arqueologia autonòmiques amb caràcter biennal, ha 

contat aquest any amb el recolzament econòmic i una magnífica 

predisposició en tots els aspectes del Consell de Formentera, a 

qui  volem  donar  les  gràcies  per  l'ajuda  prestada,  la  seva 

col·laboració i, sobretot, per obrir les portes de la seva illa a un 

projecte  com aquest,  que  intenta  consolidar  les  bases  per  a 

posar en comú la tasca arqueològica i la difusió en favor d'una 

creixent  i  acurada  professionalització  de  l'arqueologia. 

Formentera ens ha envoltat com a un marc idoni per exposar els 

estudis més adients i actuals de l'arqueologia de les nostres illes 

que conformen l’arxipèlag Balear.

La  present  publicació  ha  estat  possible  gràcies  a  la 

voluntat, entusiasme i esforç d'un conjunt de persones que han 

oferit amb il·lusió el seu temps i tots els recursos disponibles al 

seu abast. Les jornades i la publicació de les seves actes s'han 

materialitzat  baix  la  coordinació  de  les  sotasignants  en 

representació de la Secció d'Arqueologia i de Jaume Escandell, 

en  representació  de  l'Àrea  de  Patrimoni  del  Consell  de 

Formentera. Però si des de les primeres Jornades realitzades a 

Manacor  (Mallorca)  l'any  2006  impulsades  per  l'arqueòloga 

municipal Magdalena Salas,  hem arribat fins el dia d'avui ha 

estat  també  gràcies  a  l'empenta  donada  per  tots  els  seus 

assistents i, en especial, als seus participants qui ofereixen els 

resultats de les seves investigacions per tal de fomentar la molt 

necessària tasca de difusió del nostre patrimoni arqueològic. A 

aquelles primeres jornades que semblen quedar llunyanes es va 

iniciar un aventura amb 12 comunicacions,  a les II  Jornades 

diutes a terme a Felanitx es va augmentar la participació fins a 

16 comunicacions, seguides per les III Jornades realitzades a 

Maó on es varen presentar 23, a les IV Jornades celebrades a 

Eivissa  el  nombre  de  comunicacions  va  arribar  fins  a  36  i 

finalment a les V Jornades celebrades a Palma el 2010 es varen 

presentar 44 comunicacions amb un èxit  de participació mai 

vist a les anteriors que arribava fins als 90 autors. L'augment 

paulatí  i  consecutiu  de  participació  d'unes  jornades  a  les 

següents és un clar èxit que ens ha conduit fins a les presents.

Actualment hem contat amb la participació de 99 autors 

que varen presentar 55 comunicacions a Formentera, d'entre les 

quals s'han presentat per a formar part de la publicació de les 

Actes un total de 45 articles que engloben des de la prehistòria 

fins  als  nostres  dies  amb  temàtiques  que  inclouen  projectes 

d’excavacions  programades,  intervencions  d’urgència,  estudis 

metodològics,  restauració  i  projectes  de  difusió.  A tots  ells, 

gràcies per la feina i dedicació demostrada, i gràcies també als 

coordinadors predecessors per  donar  les primeres passes que 

obrien el camí que avui  podem continuar desitjant que sigui 

llarg a fi de poder fomentar l’interès per l’arqueologia, lluitar 

per una professió digna i de qualitat i potenciar el respecte pel 

patrimoni arqueològic que ens envolta com a llegat històric i 

cultural dels nostres antecessors.

Antonia Martínez Ortega i Glenda Graziani Echávarri
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1.- INTRODUCCIÓ1

El poblat talaiòtic de Es Rossells (Felanitx) presenta la 
murada millor conservada de l’illa de Mallorca. Aquesta fou 
objecte d’estudi i planimetries per part d’un equip provinent 
de la Universitat de Marburg (Alemanya) als anys 60s. A par-
tir d’una col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears 
(UIB)  i  la  Christian  Albrechts–Universität  zu  Kiel  (CAU), 
s’ha plantejat la creació d’un nou equip de treball que ha su-
posat  una  campanya  al  jaciment  realitzada  entre  els  mesos 
d’abril i maig de 2014, en el marc d’un projecte trianual i au-
toritzat pel Consell Insular de Mallorca. Aquest treball ha su-
posat el desbrossament de la murada, una actualització de la 
planimetria i un estudi fotogramètric. 

El projecte també ha inclòs un seguit de xerrades i jorna-
des de portes obertes per a acostar el jaciment al públic. El ja-
ciment de Es Rossells es troba situat al terme municipal de Fe-
lanitx, entre les poblacions de Cas Concos des Cavaller i Son 
Negre. Aquest poblat compta amb la protecció BIC per la llei 
12/1998 i destaca per la muralla oval, que tanca la totalitat del 
jaciment. L’alçada mitjana conservada es mou entre els 2.5-
3m i la tècnica de construcció, amb grans blocs verticals, té 
paral·lels amb diferents poblats de Mallorca com els de Ses 
Païsses  (Artà)  o  el  de Son Herevet  (Felanitx)  (Hernández i 
Aramburu, 2005). 

Les intervencions prèvies al jaciment de Es Rossells foren 

1 Aquest  article  s’adscriu  a  l’I+D:  HAR2012-32620  VIVIR  ENTRE  LAS  ISLAS: 
PAISAJES  INSULARES,  CONECTIVIDAD  Y  CULTURA  MATERIAL  EN  LAS 
COMUNDADES  DE  LAS  ISLAS  BALEARES  DURANTE  LA  PREHISTORIA 
RECIENTE (2500-123 A.C.)

dutes a terme per part de l’equip alemany de la Universitat de 
Marburg que treballà a Mallorca a inicis dels anys 60s (Galmés 
i Javaloyas e.p.). Aquestes s’emmarcaven en un programa més 
ampli de relacions entre l’arqueologia espanyola i equips inter-
nacionals així com en la reconfiguració institucional duta a ter-
me des de 1955 amb la constitució del Servicio Nacional de Ex-
cavaciones Arqueológicas (SNEA), que dirigirà Martín Alma-
gro Basch. L’arribada de l’equip alemany es relaciona amb la 
configuració d’un nou equilibri de poder dins l’arqueologia es-
panyola. 

En aquest cas, les intervencions foren realitzades sembla 
que  per  iniciativa  estrangera  i  s’articularen  institucionalment 
gràcies a la relació entre el catedràtic de la Universitat de Mar-
burg, Wolfang Dehn, i Lluís Pericot, qui estava al capdavant del 
districte Universitari de Barcelona. Aquest posarà en contacte a 
l’equip alemany amb Guillem Rosselló Bordoy, delegat de l’S-
NEA a l’illa a proposta del mateix Pericot i apoderat de l’SPA-
DAN (Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional) 
per oferiment directe de Martín Almagro. Rosselló Bordoy serà 
l’encarregat de la gestió sobre el terreny de les distintes inter-
vencions dels alemanys a l’illa (Galmés i Javaloyas, en premsa) 

Els treballs de l’equip alemany, dirigit per W. Dehn i, poste-
riorment, per Otto Herman Frey, es centraren en l’excavació del 
poblat talaiòtic de S’Illot de Sant Llorenç (Frey i Rosselló Bor-
doy, 1964; Rosselló Bordoy i Frey, 1966; Frey, 1968; 1969a, b) 
així com en la realització de planimetries dels jaciments de Es 
Rossells i Closos de Can Gaià (ambdós a Felanitx) i la realització 
de prospeccions subaquàtiques a Porto Cristo (Manacor). 

109



Fig. 1 – Planimetria d’Es Rossells de W. Wünsch (1956)



El projecte que presentem aquí parteix d’una revisió de 
tota la bibliografia del jaciment i de les planimetries que rea-
litzà primer un investigador mallorquí (Tolos, 1962) i poste-
riorment l’equip de la Universitat de Marburg (Frey y Rosse-
lló Bordoy, 1964) per, sobre aquest treball, plantejar noves lí-
nies de recerca al voltant del complex de Es Rossells. Per tant 
l’excepcional conservació d’aquest jaciment així com les actu-
acions prèvies que s’hi portaren a terme, fan que sigui un in-
dret destacat per a plantejar-hi nous interrogants. Els planteja-
ments i  primers resultats de la primera campanya de treball 
(26 d’abril fins al 4 de maig del 2014) es detallaren al llarg del 
present text.

2.- OBJECTIUS DEL PROJECTE

Els objectius del projecte es dirigeixen a tres vessants 
generals: la investigació, la posada en valor d’aquest espai i la 
conservació i restauració d’aquest.

A.- Els objectius inicials del projecte foren la voluntat 
de realitzar un estudi de la murada del poblat. És a dir, revisar 
i refer les planimetries anteriors així com fer un estudi sobre el 
sistema constructiu de l’aparell murari,  a més de datar l’es-
tructura. Aquesta línia de recerca pretén aprofundir en les in-
vestigacions sobre els canvis en la configuració monumental 
dels poblats d’època talaiòtica i postalaiòtica, i la relació d’a-
questa amb els patrons d’assentament i ocupació de l’espai en 
cadascuna de les èpoques esmentades. 

B.- En segon lloc, s’han plantejat distintes estratègies de 
divulgació de la investigació, per potenciar la interactivitat en-
tre el públic i els tècnics del projecte, que integren les propos-
tes de divulgació i revalorització social del conjunt amb les 
tasques a realitzar al jaciment. Aquestes es concreten en la re-
alització d'una campanya divulgativa informant a la població 
del municipi sobre la importància d'aquest jaciment i de les 
actuacions que es realitzaran en aquest. Així mateix, s’han im-
pulsat unes jornades conjuntes de neteja per acostar la pobla-
ció al jaciment, per tal de conscienciar a la població de la im-
portància del patrimoni arqueològic com a un bé que ens per-
tany a tots i del qual s'ha de tenir cura. 

Figura 2. 

C.- Finalment les tasques de conservació i restauració es 
concreten en la documentació i neteja de vegetació de les es-
tructures arquitectòniques. I si s’escau amb la restauració de 
l’aparell murari quan aquesta sigui necessària.

En definitiva, el projecte planteja un conjunt d’actuacions 
destinades a contribuir a l'enriquiment del corpus de documenta-
ció i coneixements que en l'actualitat es tenen sobre aquest tipus 
de poblats amuradats de l'Edat del Ferro mallorquina, a més de 
recuperar i potenciar el patrimoni arqueològic de Mallorca.

3.- METODOLOGIA

La metodologia i les tècniques de documentació que es 
fan servir en una intervenció arqueològica varien segons el ti-
pus  de jaciment  i  de  projecte.  En el  nostre  cas,  la  primera 
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intervenció anava enfocada en primer lloc a la neteja de vege-
tació del perímetre emmurallat. I al mateix temps es pretenia 
elaborar una planimetria de la mateixa, juntament combinant-
ho amb la tècnica de fotogrametria. 

La neteja només consistí en eliminar la vegetació, de tal 
manera que no s’ha tocat cap nivell estratigràfic i per tant no 
s’ha  documentat  material  susceptible  de  ser  inventariat.  La 
metodologia de documentació per tant es pot dividir en dos 
apartats, la retirada de vegetació i l’elaboració de planimetria i 
fotogrametria. 

A.- Desbrossament.
En el primer cas, la retirada de vegetació tenia com a ob-

jectiu eliminar la vegetació que cobria la murada del jaciment 
així com una petita àrea a l’interior per tal de poder deixar a la 
vista el màxim d’estructures possibles i així poder documen-
tar-les. La gran majoria de vegetació que fou retirada va con-
sistir en ullastres i mates. Per a la seva eliminació comptarem 
amb els tècnics especialitzats de la brigada de Medi Ambient 
del Consell Insular de Mallorca, així com amb la brigada de 
Patrimoni del mateix Consell. L’objectiu principal era elimi-
nar tota aquella vegetació, principalment ullastres, la qual feia 
malbé o posava en perill la integritat d’estructures, principal-
ment la murada. 

B.- Planimetria i fotogrametria.
D’altra banda, pel que fa a la planimetria i fotograme-

tria, destaca en els dos casos l’ús de l’estació total (taquíme-
tre).. Aquest aparell permet, mitjançant georeferenciació, anar 
aixecant  tota  la  planimetria  d’una  zona  en  concret  a  partir 
d’un sistema basat en l’enviament i retorn d’un senyal làser 
que calcula la distància entre la màquina i el que es dibuixa, 
així com altres variables com l’alçada, tot mitjançant GPS. Ai-
xò permet que es vagi creant tota una línia de punts que un 
cop unida dóna lloc a la planimetria. Aquesta fou bastant acu-
rada, en el sentit que es va prendre la línia de base exterior i 
interior de la muralla, allà on es va poder, i igualment en les 
línies superiors per tal de poder aixecar una reconstrucció en 
quatre dimensions que a un temps permetés el càlcul de l’am-
plada i alçada de la muralla. La planimetria final es realitzà en 
CAD.

De l’altre costat tenim la fotogrametria. Aquesta, també 
elaborada amb l’ajuda de l’estació total, permetia la recons-
trucció d’un model bidimensional de la muralla a partir de la 
superposició de les fotografies fetes de forma lineal a la mura-
lla i col·locades digitalment a sobre de la planimetria realitza-
da. Aquesta tècnica permet visualitzar un alçat en el qual es 
pot apreciar tot el perímetre de la murada i el seu estat. Així la 
combinació de les dues tècniques en va permetre d’una part 
realitzar una nova planimetria més acurada, i de l’altre obtenir 
una reconstrucció digital de tot el perímetre emmurallat. 

4.- RESULTATS DE LA CAMPANYA

A.- La neteja s’ha centrat en tots els elements, fonamen-
talment vegetals, que estaven sobre o contra la murada i que 
per tant posaven en perill la integritat de la mateixa. Aquestes 
tasques  consistien  fonamentalment  en  talar  els  nombrosos 
ullastres i vegetació arbustiva, com esbarzers, mates, etc. Això 
va suposar la tala d’uns 100 ullastres al llarg de tot el períme-
tre. La intenció de tot això era, per un costat, eliminar tota la 
vegetació que posava en perill la integritat de la murada i, en 
segon lloc, la creació d’un perímetre net de vegetació que per-
metés transitar al voltant d’aquesta i fer-la visible per poder 
realitzar la fotogrametria. 

Tot i que el projecte contemplava la neteja de la murada 
en tres campanyes,  s’ha aconseguit realitzar  aquesta  en una 
sola intervenció (2014). Per tant, en futures actuacions es durà 
a terme el manteniment d’aquesta neteja així com seguir avan-
çant en els objectius de recerca proposats. A més del desbros-
sament de la murada i el seu perímetre de seguretat, s’ha pro-
cedit a netejar l’estructura documentada com un forn de calç 
per a comprovar si es tractava d’un talaiot reutilitzat. Aquest 
estudi s’està duent a terme. 

B.- La nova planimetria realitzada pels autors d’aquest 
article ens ha aportat algunes dades que cal recalcar,  encara 
que moltes d’elles ja s’havien pogut intuir en la planimetria 
del 1964 (Frey i Rosselló Bordoy, 1964), l’actual ens ha per-
mès  anar  encara  més  enllà.  Quantitativament,  podem veure 
que la murada que tanca el poblat dels Rossells fa exactament 
301,5 metres lineals, amb 6.640 m  2   totals construïts   i un inte-
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rior que engloba 5.900 m2. El mur que té una forma de tendèn-
cia oval presenta tres entrades originals, una a l’oest, una altra 
al Nord-est i una més al Sud-est; actualment hi ha dues ober-
tures més al Sud i al Nord, fetes amb total seguretat després de 
l’abandó (encara que amb cronologies totalment imprecises). 
El mur en tota la seva extensió presenta una estructura triparti-
da,  amb  una  tècnica  ja  ben  documentada  (Rosselló,  1974; 
Hernández i Aramburu, 2005) que consisteix en una línia ex-
terior fonamentada en petites lloses planes a la base, grans pe-
dres d’aparell ciclopi just a sobre i amb una continuïtat de fila-
des de pedres que van disminuint la seva mida així com aug-
menta l’alçada del mur. 

A la  cara interior apareix una paret de pedres menors 
molt ben treballades de petites i mitjanes dimensions i que es 
col·loquen en filades horitzontals. La part interna es rebleix de 
pedres petites i terra. Cal esmentar que al Sud hi ha un petit 
tram on el mur original gairebé ha desaparegut i només es pot 
veure la seva línia inferior a una part i una paret seca moderna 
a sobre durant uns metres.

El més destacat és l’estudi que s’ha pogut fer a partir de 
la documentació de les dimensions de les pedres col·locades 
verticalment  als  exteriors.  Aquestes  segons  el  tram canvien 
molt de mesures i evidentment de volum. S’han pogut mesu-
rar  3.184  pedres,  les  mesures  de  les  quals  varien  des  dels 
0,001 m2 fins als 3,734 m2. A partir d’aquestes dades hem es-
tablert la categorització que es pot observar a continuació:

Com a conclusió es pot afirmar que la visualització d’a-
quest gràfic sobre les mesures de les pedres per trams de mu-
rada, ens permet afirmar sense cap dubte que hi ha una dismi-
nució constant des de la part Sud, cap a l’Est (sense tenir en 
compte el mur modern, situat al Sud més extrem). Per tant el 
tram Sud de la murada és el més monumental i no pareix que 
sigui casual el fet que les dues grans portes estiguin en aquesta 
part (la que es troba al Nord-est és molt més petita). 

Possiblement el que es pretenia era realçar aquesta faça-
na  per  donar  una  clara  visibilitat  als  que  s’acostaven  per 
aquest indret i accedien a les portes monumentals. S’ha de re-
cordar que alguns dels ortostats fins i tot superen els 2 m2. Les 
raons de per què es construí així serà un dels objectius a inten-
tar esbrinar en posteriors campanyes i estudis

Fig. 3 – Diagrames de caixa

A partir dels diagrames de caixa (Fig. 3) es pot compro-
var com el 25% de les pedres té una superfície que arriba fins 
als 0,024 m2, un 50% als 0,05 m2 i un 75% al 0,121 m2. 

D’aquest conjunt només 82 pedres, un 2,6% del total, té 
més  de 1  m2 de superfície.  Quan dividim el  posicionament 
dels ortostats  en funció a la ubicació de les entrades de la mu-
rada, es poden distingir quatre: el sector Nord-oest,  el Sud, 
l’Est i el Nord-est (de construcció més moderna que la resta 
de l’estructura). 

A partir dels diagrames de caixes es pot comprovar com 
el sector Sud és el més monumental i com, a partir d’aquest 
punt, es va produint una disminució gradual seguida pel sector 
Est i la part Nord-oest, mentre que el mur modern es compon 
únicament de pedres de dimensions reduïdes. Per tant, la faça-
na més monumental és la situada en el tram Sud, delimitada 
per dues entrades. 

Com a hipòtesi per a futures investigacions plantegem 
que la major càrrega monumental d’aquesta secció de la mura-
da possiblement tenia a veure amb funcions de caràcter defen-
siu així com simbòliques i de prestigi, possiblement relaciona-
des amb els patrons de mobilitat a través del territori.      
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Fig. 4 - Planimetria d’Es Rossells realitzada pels autors d’aquest article (2014).



5.- CONCLUSIONS

El projecte de Es Rossells  suposa l’obertura de noves 
vies d’investigació sobre aquest espai, a partir de la revisió de 
treballs previs i gràcies a l’aplicació de noves metodologies. 
La campanya de 2014 ha consistit en la neteja d’aquest indret, 
realització d’una nova planimetria i  ha suposat l’inici d’una 
conscienciació de la gent de la zona sobre aquest espai patri-
monial. 

La realització de la planimetria i la delimitació del perí-
metre i els components de la murada ha suposat l’obtenció de 
dades més exactes sobre aquesta estructura arquitectònica, el 
que obri el camp a nous estudis sobre aquesta. 

A més la fotogrametria  de la murada documenta dife-
rents tècniques de construcció amb tots els detalls i això per-
metrà el seu estudi posterior seguint les dimensions i els trac-
taments de les pedres visibles. De tal forma que, com s’ha es-
mentat anteriorment ja es pot avançar que la murada presenta 
diferents graus de monumentalització segons la zona. A partir 
d’aquí es podrà intentar analitzar qüestions cronològiques so-
bre el desenvolupament de la construcció i diferents interpre-
tacions sobre les raons de les diferències constructives de la 
murada.

En quant a les distintes activitats de divulgació, tant del 
jaciment com de la campanya, es començaren  a realitzar des 
d’abans de començar el projecte en abril, amb la finalitat que 
els veïns de Cas Concos i els de Felanitx estiguessin assaben-
tats del projecte que volíem portar a terme. Vam realitzar di-
verses xerrades i conferències tant per donar a conèixer el ja-
ciment de Es Rossells  com per proposar les actuacions que 
preteníem realitzar. 

Així mateix, durant la campanya s’ha  efectuat una tasca 
de divulgació a diversos mitjans de comunicació, tant a prem-
sa com a televisió, del que s’anava realitzant al jaciment. A 
més, la premsa en llengua alemanya de les Illes Balears també 
se’n féu un destacat ressò.

També cal destacar que un dels objectius del projecte era 
l’intercanvi de docents i d’estudiants entre la Universitat de 
Kiel i la Universitat de les Illes Balears, mitjançant la partici-
pació i col·laboració dels professors doctors Bartomeu Salvà i 
Christoph Rinne i fins a 42 estudiants. D’aquests tres eren de 

Kiel i 39 de la UIB, que han participat amb distinta càrrega de 
treball. També cal recalcar la codirecció repartida entre els dos 
professors ja esmentats, quatre recents graduats de la UIB i la 
col·laboració tècnica de tres estudiants de la mateixa universi-
tat. Precisament la formació dels graduats i dels encara estudi-
ants ha estat un dels objectius principals del projecte. 

Així, podem veure com el nou projecte de Es Rossells 
suposa una passa més en el coneixement d’aquest espai i obre 
una via per a la investigació d’aquest, especialment de la mu-
rada monumental que conserva. Les primeres passes per a ai-
xò s’han dut a terme durant la campanya del 2014 i esperem 
que durant les pròximes campanyes (2015 i 2016) es pugui se-
guir aprofundint en les línies ja traçades. 

Fig. 5 – Fotografia de la façana Sud de la murada d’Es Rossells
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