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XARXES VISUALS I CONNECTIVITAT DURANT L’EDAT DEL FERRO A MALLORCA. 

EL CAS DE LA PENÍNSULA DE CALVIÀ1

Alejandra Galmés Alba2, Universitat de les Illes Balears
Manuel Calvo Trias, Universitat de les Illes Balears

INTRODUCCIÓ
12

El present article pretén reflexionar sobre el paper que té
el control visual del paisatge dins l’articulació territorial i so-
cial de les comunitats prehistòriques que visqueren a l’illa de
Mallorca. En concret, a través d’un cas d’estudi, la península
de Calvià, localitzada al sud-oest de l’illa, pretenem analitzar
com els distints assentaments documentats durant l’Edat del
Ferro configuren  una xarxa de  referències  visuals  i  socials
dins el paisatge. Així, a través de la comparació entre dues fa-
ses, el període talaiòtic (850-550 aC) i el posttalaiòtic (550-
123 aC), proposem analitzar els canvis i pervivències en l’arti-
culació visual del  paisatge, com una forma de resseguir  els
canvis socials i polítics que configuren els dos moments. 

En aquest sentit,  proposem entendre el territori habitat
per aquestes comunitats com un paisatge, és a dir, com un pro-
ducte sociocultural (Criado 1989) que es configura com una
entitat activa dins la construcció social i simbòlica de la iden-
titat de les comunitats que viuen i experimenten aquest espai
de  forma  quotidiana  (Parcero  et  al.  2009;  Ingold  2011).
D’aquesta forma, el que volem donar a entendre és que les co-
munitats que viuen en un espai creen a través d’aquest una sè-
rie de vivències i memòries (Ingold 1993, 2000: 194-200) que
donen sentit al territori i fan que aquest sigui un continu de
significats i de pràctiques. Així, no podem únicament entendre
l’ocupació humana d’un espai a través  de punts,  d’assenta-
ments que es localitzen en espais concrets, sinó que aquests
han de ser entesos de forma oberta, com a punts des dels quals
es  construeixen  les  connexions  i  el  moviment  que articula
l’espai viscut (Ingold 2011). 

Durant els darrers anys s’ha aprofundit en l’anàlisi del

1 Aquest  treball  forma  part  de  la  transferència  de  coneixement  del  projecte

d’investigació Archipiélagos: paisajes, comunidades prehistóricas insulares y estrategias
de conectividad en el Mediterráneo occidental. El caso de las Islas Baleares durante la

prehistoria, finançat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat. 

2 Contractada FPU, Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. 

paisatge durant la prehistòria de les Illes Balears a través de
dues estratègies (Calvo 2009, Galmés 2015, Picornell et al. e.
p.): l’anàlisi de l’establiment i dels canvis de patrons de visibi-
litat i mobilitat, i l’anàlisi del paper que té l’arquitectura ciclò-
pia monumental, característica de la prehistòria recent de les
Balears (1700-123 aC), dins aquests. Ambdues aproximacions
han permès caracteritzar diversos patrons de racionalitat espa-
cial, fruit de la interacció entre l’experiència diària del paisat-
ge a través de les tasques quotidianes que s’hi porten a terme i
els esquemes i percepcions que, des d’aquesta experiència, es
generen (Ingold 1993). Així mateix, aquests estudis han posat
en relleu el significatiu paper que exerceix l’arquitectura mo-
numental a partir del 1600 aC en la construcció de les dinàmi-
ques paisatgístiques de les illes Balears, en un procés de se-
mantització  del  paisatge  a  través  de  l’arquitectura  (Calvo
2009). 

En el present treball proposem un enfocament vertebrat
a través de l’estudi de la visibilitat, entesa aquesta com una es-
tratègia  per  analitzar  els  esquemes  de  racionalitat  espacial
(Criado 1989, 1993). Concretament, a través dels patrons de
visibilitat  i  de  les xarxes  d'intervisibilitat  entre els  assenta-
ments, proposem estudiar les tendències que, a llarg termini,
configuren el paisatge social d’aquestes comunitats. 

ÀREA D’ESTUDI: LA PENÍNSULA DE CALVIÀ 

El municipi de Calvià es localitza a la zona sud-oest de
l’illa de Mallorca i, juntament amb Andratx, conforma una pe-
nínsula  occidental  que s’ha  anomenat  històricament  com  el
Pairatge (Seguí 2011: 29). Malgrat que el municipi és una de-
limitació actual i artificial de l’espai, en aquest cas s’ha man-
tingut perquè l’àrea de Calvià presenta certa coherència geo-
gràfica i conforma una petita península delimitada pels contra-
forts occidentals de la  serra de Tramuntana i per  una costa
molt retallada. 
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La zona nord del municipi es distribueix en dues termi-
nacions paral·leles de la serra de Tramuntana, que deixen una
vall a la zona intermèdia. Així, des del puig de Galatzó, la ser-
ra va a morir a la zona de Peguera i cala Fornells, mentre que,
de forma paral·lela, des del puig de na Bauçà i el de Benàtiga,
sorgeix la serra de na Burgesa, que mor amb el puig d'en Sara-
gossa i els penya-segats de cala Figuera, que tanquen per la
part septentrional la badia de Palma (Seguí 2011: 29). Per al-
tra banda, la zona sud del municipi conforma una península
que es tanca al sud per una de les costes més retallades i llar-
gues de tots els municipis de les illes (Seguí 2011: 29). 

Aquesta configuració geogràfica fa que en aquesta zona
es puguin delimitar quatre conques molt diferenciades (Albero
et al. 2011: 293-297). Al sud, la península de Santa Ponça es
troba molt ben delimitada per la costa. Dins aquesta destaquen
les zones humides, que la tanquen configurant una mena d'ist-
me. A l’est, el salobrar de Palmanova-Magaluf i, a l’oest, l’an-
tiga albufera de Santa Ponça, ambdós avui pràcticament des-
secats a causa de la pressió urbanística. A la zona interna, te-
nim una gran plana, Son Ferrer, mentre que a la costa  oest
destaca la badia de Santa Ponça, tancada per elevacions mun-
tanyoses i que dóna pas a una gran platja de 90 ha, on es loca-
litzava una albufera (Camps i Vallespir 1998: 18; Esteban  et

al. 1991). 
Al mateix temps, els contraforts de la serra de Tramunta-

na delimiten dues valls: a l’est, la de Son Boronat-Valldurgent
i a l’oest la de Galatzó-es Capdellà. Així, la vall a l’est es defi-
neix per la presència del torrent de Son Boronat, que al fons
de la vall connecta amb el de Galatzó. Aquesta vall de 200 ha
presenta  un  caràcter  tancat,  molt  delimitat  per  formacions
muntanyoses i connecta, al nord, amb la vall de  Valldurgent,
molt més petita (d’unes 115 ha) i molt més tancada. Per altra
banda, les valls de Galatzó i es Capdellà es troben delimitades
a partir del puig de Galatzó, l’elevació més alta d’aquest sec-
tor de la tramuntana amb 1.026 m. La vall de Galatzó es co-
munica per un estret pas amb la des Capdellà, molt més ampla
(unes 500 ha) i delimitada per  formacions muntanyoses ex-
cepte per la vessant sud-est, on es localitza la principal via cap
al mar. Finalment, a la zona oest del municipi, la conca de Pe-
guera es relaciona amb el torrent del  Gorg i es divideix en
dues àrees diferenciades a partir de formacions muntanyoses

que no superen els 300 m d’altitud. Així, la vall de Peguera es
configura de forma oberta, acaba al sud amb una gran platja i
està  delimitada  de  forma suau  per  elevacions  muntanyoses
(Grimalt 2001, Albero et al. 2011: 293-297).

Aquestes delimitacions orogràfiques ens ajuden a enten-
dre les conques visuals que s’estableixen des de cada un dels
assentaments prehistòrics documentats, així com a poder veu-
re les relacions entre ells. Per tal d'observar de forma més cla-
ra les relacions entre les distintes àrees geogràfiques delimita-
des, s’han realitzat les anàlisis tant de forma conjunta  a  tot
aquest territori com per a cada una d’aquestes conques. 

METODOLOGIA 

El present estudi s’ha realitzat a partir de dues eines in-
tegrades dins un Sistema d’Informació Geogràfica (SIG): les
conques visuals i la intervisibilitat entre assentaments. En pri-
mer lloc, cal dir que les conques de visibilitat (viewshed) són
la representació del camp de visió teòric des d’un lloc concret
de l’espai  (Wheatley 1995;  Llobera  2003;  Connolly i Lake
2006: 225-233). Es calcula així l’àrea visible des d’una posi-
ció, tenint en compte la topografia del terreny i l’angle de vi-
sió respecte a cada punt del territori. Per altra banda, s’ha de-
cidit tenir en compte la visibilitat directa entre assentaments o
intervisibilitat  (Wheatley 1995).  D’aquesta  forma  el  que es
buscava era veure com s’articulen les connexions visuals di-
rectes entre assentaments i, per tant, veure com es relacionen
les distintes estacions arquitectòniques que es troben de forma
dispersa al llarg de tot el territori. 

Els estudis de visibilitat  son  àmpliament  usats dins el
camp de l’arqueologia (Wheatley i Gillings 2000; Lake i Wo-
odman 2003), en part pel fet que els estímuls visuals que po-
dem percebre des d’un lloc són molt més constants al llarg del
temps que els que percebem a  través de la resta  de sentits
(Llobera  2007). Malgrat això, aquesta aproximació presenta
algunes limitacions, especialment el fet que no es té en comp-
te la vegetació, sinó que la visibilitat es calcula sobre la topo-
grafia del lloc (Tilley 1994: 73-74). Així mateix, s’ha de tenir
en compte que l’acte de percebre un entorn no sols es vehicula
a través del sentit de la vista, sinó que aquest interactua amb la
resta, a més de fer-ho amb factors de caràcter social o cultural,
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que poden dirigir la mirada cap a un lloc o un altre (Frieman i
Gillings 2007; Hamilakis 2013). 

Cal dir, però, que la generació de conques visuals teòri-
ques té algunes limitacions respecte a la visualització real dels
espais.  Així,  entre d’altres,  cal  tenir  en  compte  restriccions
com ara la distància màxima de visió de l’ull humà, que depèn
d’elements com l’angle de visió, el contrast de l’objecte a veu-
re en relació amb el seu entorn, el color d’aquest, la vegetació,
etc. (Shang i Bishop 2000). En aquest sentit, combinant diver-
ses propostes (Higuchi 1983, Parcero i Fábrega 2006, Ogburn
2006) s’ha diferenciat entre un entorn immediat dels jaciments
(800 m) i un entorn proper o mitjana distància entre aquests (2
km), definit a partir del moment en què podem percebre un
objecte però ja difícilment els seus detalls. 

Finalment, cal dir  que totes les anàlisis s’han realitzat
mitjançant ArcGis 10.4 i amb els models digitals del terreny
(MDT) elaborats per l’Institut Geogràfic Nacional (IGN), em-
prant una resolució de 5 x 5 m. Així mateix, s’ha tingut en
compte una alçada mínima teòrica de l’observador, establerta
en 1,5 m, basada en estudis antropològics de poblacions pre-
històriques d’aquesta àrea (Alesan, inèdit). Per altra banda, la
classificació tipològica i arquitectònica dels assentaments s’ha
portat a terme tant a partir del catàleg del PGOU de Calvià
(2009) com de la monografia sobre el patrimoni arqueològic
d’aquest municipi (Albero et al. 2011). 

XARXES VISUALS DURANT EL PERÍODE TALAIÒTIC 

Durant el període talaiòtic (850-550 aC) el major nom-
bre de jaciments es concentren a l’àrea de Santa Ponça-Maga-
luf  (Calvo  et  al.  2009;  Albero  et  al.  2011)  (figura  1).  En
aquesta  àrea, la  visibilitat  acumulada entre tots els assenta-
ments ens mostra com l’àrea més controlada és l’interior de la
península de Santa Ponça i, especialment, el pla de Son Ferrer.
És la conca on es registren un major nombre de connexions
visuals entre assentaments (taula 1), on el Puig de sa Morisca
és l’assentament que, gràcies a les estructures localitzades a
l’acròpolis,  registra un major nombre de connexions visuals
directes amb altres assentaments. A més, aquestes connexions
es realitzen tant respecte a assentaments de la mateixa conca,
ja que connecta visualment amb tots els assentaments de la

mateixa conca visual, com respecte a assentaments d’altres con-
ques, ja que hi connecta a mitjana i llarga distància, com el jaci-
ment de Sa Font d’en Debades (edifici adaptat a la topografia),
a l’àrea de Galatzó, o el jaciment de Peguera (turriforme).

Conques

visuals

Santa Ponça /
Magaluf

Son Roig /
Valldurgent

Galatzó Peguera

Nre. assenta-
ments

12 10 10 5

Nre. total
d’interconne-
xions visuals

126 22 46 9

Entre assen-
taments de la
mateixa con-

ca visual

92 16 19 0

Entre assen-
taments de

distintes con-
ques visuals

34 6 27 9

Taula  1.  Nombre  de  connexions  visuals  entre  assentaments  del  període
talaiòtic a cadascuna de les conques visuals.

Si mirem les connexions visuals directes hi ha dues ten-
dències (figura 1 i 2). Per una banda, jaciments com el túmul
de Son Ferrer, sa Barraca de l’Amo o el túmul i el talaiot de
Son Miralles tenen una majoria de connexions dins la pròpia
conca visual. Per altra banda, podem veure que assentaments
com el Puig d'en Saragossa, el Puig de sa Selleta, ses Rotes
Velles o la Torre III del Puig de sa Morisca, si bé funcionen
com a connectors visuals dintre de la xarxa de connexions de
la conca de Santa Ponça-Magaluf, la majoria de les connexi-
ons  visuals  que  estableixen  són  amb assentaments  d’altres
conques. Cal dir, però, que aquestes connexions es produeixen
a visibilitats de llarga distància, entre 5 i 15 km, per la qual
cosa, si bé es pot veure el lloc on s’emplaça l'assentament, no
se'n perceben els detalls. Aquestes connexions a llarga distàn-
cia es produeixen especialment amb l’àrea de la vall de Galat-
zó i amb la de Peguera. 
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Figura 1. Visibilitat acumulada i interconnexions visuals directes des dels assentaments documentats per al període talaiòtic.



En el cas de la vall de Galatzó (figura 1 i 2), trobem que
els assentaments es localitzen als dos vessants de la vall, espe-
cialment a la part alta. Malgrat això, podem veure com la visi-
bilitat des d’aquests s’allarga a través de tota la vall i arriba a
connectar amb la zona de Santa Ponça. Destaca el paper d’as-
sentaments com ses Rotes Llargues, una plataforma esgraona-
da que vertebra la visibilitat dintre de la conca mateixa i que
és l’assentament amb un major nombre de connexions visuals
dintre de l'àrea. Per altra banda, assentaments com es Pinotells
(diverses estructures) o sa Font d’en Debades (edifici adaptat
a la topografia) presenten connexions a llarga distància amb
els assentaments de l’àrea de Santa Ponça. 

Per altra banda, la vall de Son Roig-Valldurgent presenta
també una ocupació especialment centrada a la zona alta de la
vall, on es localitza el poblat del Puig de na Fàtima. En aquest
cas, la visibilitat acumulada des dels jaciments mostra una es-
pecial visualització de la zona central de la vall, precisament
on  es  localitza  aquest  assentament  d’hàbitat  (figura  2).  En
aquest cas, la connectivitat visual directa és molt més baixa
que en els dos anteriors (taula 1). Malgrat això, destaca el fet
que l’entrada de la cova de Son Boronat seria un lloc des del
qual es podrien visualitzar fins a nou assentaments, tant de la
mateixa conca visual com de les altres tres. En aquest cas, ens
trobem davant d’una cova d’inhumació col·lectiva, en la qual
destaca la presència d’enterraments dins taüts de fusta (Guer-
rero 1979). Per tant, no és un lloc on trobem estructures arqui-
tectòniques que delimiten o que marquen aquest indret. Així,
mentre la visualització del territori des de l’entrada de la cova
és destacable, la reciprocitat en la connexió visual directa de-
pèn en aquest cas de la coneixença d’aquell indret en concret i
de les activitats i significats que s’hi associaren. 

Finalment, a l’àrea de Peguera, podem veure com la vi-
sibilitat  des dels assentaments que hi ha en aquesta àrea és
molt més dispersa, i no sembla centrar-se en cap àrea concreta
(figura 2). Això es confirma quan veiem que no hi ha cap con-
nexió visual directa entre ells. Al contrari, assentaments com
el de Peguera (turriforme) o el Puig des Moro de Ponent (tala-
iot de planta circular) connecten de forma especial amb jaci-
ments de domini visual de l’àrea de Santa Ponça, com el Puig
de sa Morisca, el Puig d'en Saragossa o el Puig de sa Selleta. 

En definitiva, podem veure com les xarxes de connexió
visual talaiòtiques s’articulen de forma efectiva al llarg de tot
el territori connectant les distintes àrees. S’aprecia un interès
especial a la zona de l’interior de la península de Santa Ponça,
així  com a l’interior  de les valls de Valldurgent i,  especial-
ment, al llarg de tota la vall de Galatzó. Aquesta darrera desta-
ca per la presència d'estacions de control visual a les munta-
nyes però que tenen una connectivitat visual al llarg de tota la
vall. És interessant veure també com a la zona de Valldurgent-
Son  Roig  els  jaciments  s’articulen  al  voltant  del  jaciment
d’hàbitat, mentre que la connexió visual amb les altres zones
és més baixa que entre les dues àrees anteriors. 

XARXES VISUALS DURANT EL PERÍODE POSTTA-

LAIÒTIC 

L’organització  territorial  que  acabem  de  descriure
canvia  totalment  en  el  període posttalaiòtic  (650/550-123
aC). De forma general,  en aquests moments podem veure
una concentració dels assentaments en algunes àrees, espe-
cialment als voltants del puig de sa Morisca (figura 3 i 4).
Així, en aquesta zona, veiem com les visibilitats a mitjana i
llarga distància que trobàvem en el moment anterior i que
connectaven visualment amb les altres conques s’estructu-
ren ara de forma ben diferent (taula 2). Així, el puig de sa
Morisca  connecta  visualment  amb  tots  els  assentaments
d’aquesta àrea, que creen una xarxa d’alta connexió visual
vertebrada a través d’aquest assentament (figures 3 i 4). Per
altra banda, la Torre III del Puig de sa Morisca segueix fun-
cionant com a lloc de connexió amb assentaments d’altres
àrees com el jaciment de Peguera (turriforme) o el Puig des
Collet  des Moro (turriforme), a l’àrea de Peguera, o el de
Son Alfonso (talaiot i turriforme), a la vall de Galatzó. Ai-
xí,  veiem com  l’estructura  de  poblament  en  aquesta  àrea
concentra una alta intervisibilitat vertebrada al voltant del
puig de sa Morisca. 

Per altra banda, a l’àrea de Galatzó podem veure una im-
portant reducció de les connexions visuals entre els assenta-
ments (taula 2), a més d’una concentració d’aquests a la zona
més alta de la vall (figura 4). 
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Figura 3. Visibilitat acumulada i interconnexions visuals directes des dels assentaments documentats per al període posttalaiòtic.



Destaca, malgrat això, el jaciment de Son Alfonso (talaiot i
turriforme), l’únic que connecta amb altres conques, concreta-
ment amb sa Barraca des Pas de sa Mula, a Son Roig-Valldugent,
i amb dues torres del Puig de sa Morisca. Així mateix, l’àrea de
Son Roig-Valldurgent també veu reduïdes les interconnexions vi-
suals i sols connecta amb el final de la vall de Galatzó. Destaca,
però, l’assentament des Claper de Son Boronat (ceràmica), que
concentra el major nombre d'interaccions visuals dins la mateixa
conca visual. Finalment, a l’àrea de Peguera, de la mateixa forma
que en el moment anterior, els assentaments no presenten conne-
xions visuals entre la mateixa àrea (taula 2). Destaca, però, el ja-
ciment de Peguera (turriforme), que concentra el major nombre
de connexions visuals, totes cap a l’àrea de Santa Ponça i a una
distància d’uns 5 km.  De forma general, podem veure com les
connexions visuals entre assentaments disminueixen  de forma
important respecte al període anterior (taula 2). Així, la xarxa vi-
sual que es resseguia entre els assentaments actius en època tala-
iòtica es desfà en aquests moments. Veiem, però, la creació d’una
altra xarxa, amb assentaments molt més pròxims entre si i amb
un alt nombre d'intervisibilitats entre ells, a la zona de Santa Pon-
ça (figura 4). La concentració d’estacions al voltant del puig de sa
Morisca ens pot estar parlant de la importància d’aquest indret,
que destaca, a més, en aquests moments, pel fet de ser un centre
receptor  de  productes  de  l’exterior  de  l’illa  (Guerrero  1997;
1999:97; Guerrero et al. 2002; Quintana 2000; Garcia Rosselló i
Quintana 2003; Hernández i Quintana 2013). Cal també destacar,
que la creació d’aquesta xarxa és paral·lela a la pèrdua d’assenta-
ments a la part més baixa de la vall de Galatzó, cosa que genera
una pèrdua de connexió entre aquestes dues zones. L’àrea de Son
Roig-Valldurgent  presenta també una pèrdua d'interconnexions
visuals, malgrat que conserva una certa vertebració del  pobla-
ment al voltant de l’assentament d’hàbitat de Puig de Fàtima. 

CONCLUSIONS

En definitiva, el que podem veure és un canvi general en el
mode d’ocupació del territori entre el període talaiòtic (850-550
aC) i el món posttalaiòtic (550-123aC). Així, en un primer mo-
ment, durant el talaiòtic, els assentaments es vertebren al voltant
d’arquitectures de caràcter monumental, que recullen pràctiques
de cohesió del grup. Al mateix temps, des dels diversos assenta-

ments es configura una xarxa de control visual de l’espai de for-
ma contínua. Així mateix, la localització d’aquestes estacions al
llarg de tot el territori suposa la conformació d’un paisatge antro-
pitzat i controlat de forma contínua (Calvo 2009; Galmés 2015)

Contràriament, durant el posttalaiòtic, la concentració dels
assentaments al voltant del puig de sa Morisca, així com a la part
alta de la vall de Galatzó i a les immediacions del puig de Fàtima,
suposa una desestructuració d’aquesta xarxa. Alhora, l’ús diferen-
ciat de la monumentalitat arquitectònica, en estructures de caràc-
ter simbòlic, reflecteix un nou esquema de significació i d’identi-
tat a través de l’espai (Calvo 2009; Albero et al. 2011: 357; Gal-
més 2015). Cal mencionar que, dintre de la nova xarxa de con-
nectivitat creada al voltant del puig de sa Morisca, destaquen els
assentaments dedicats a processos productius, com és el cas del
turó de ses Abelles. Això va acompanyat d'un control visual més
intens sobre l’àrea estratègica de Santa Ponça. En aquest sentit,
des del segle V aC (Guerrero et al. 2002), el puig de sa Morisca
es configura com un assentament clau per a entendre les relacions
amb l’exterior de l’illa i s'hi documenten una gran quantitat de
materials ceràmics d’importació, especialment provinents de la
colònia púnica d'Ebussus (Guerrero 1997; 1999: 97; Guerrero et

al.  2002;  Quintana  2000;  Garcia  Rosselló  i  Quintana  2003;
Hernández i Quintana 2013). Al final, el que trobem és que les
accions socials que realitzen les comunitats a l’espai que habiten
són les fórmules per les quals una comunitat es representa a si
mateixa i es reconeix a l’espai (Criado i Mañana 2003). Aquests
assentaments creen un mapa de relacions que genera un espai
compartit mitjançant la creació d’una narrativa, d’una experiència
compartida (Ingold 1993: 153). Cal pensar, però, que malgrat que
durant el posttalaiòtic s’abandonin alguns dels jaciments que ser-
viren com a nexes visuals entre els diferents espais, les construc-
cions que hi havia no desapareixen, sinó que romanen com a tes-
timonis d’un temps passat. Així, el paisatge no pot ser entès com
un palimpsest (Mlekuž 2012), no s’esborra i es torna a escriure;
sinó que es genera a partir de processos de superposició, recons-
trucció i reformulació dels espais i de les pràctiques que s'hi por-
ten a terme (Parcero 2000: 16). Adquireix sentit no sols a través
de les construccions, sinó de les relacions, de les accions, vivèn-
cies i memòries que es generen en tant que les persones s'hi mo-
uen i l’experimenten, de manera que el converteixen en part de la
forma en què donem sentit al món i hi actuem a sobre. 
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Conques visuals Santa Ponça / Magaluf Son Roig / Valldurgent Galatzó Peguera

Nre. assentaments 16 9 6 5

Nre. total d’interconnexions
visuals

134 17 6 7

Entre assentaments de la
mateixa conca visual

127 14 3 0

Entre assentaments de
distintes conques visuals

7 3 3 7

Taula 2. Nombre de connexions visuals entre assentaments del període posttalaiòtic a cadascuna de les conques visuals.

Figura 4. Visibilitat acumulada des dels assentaments del període posttalaiòtic de cadascuna de les conques visuals.
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