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FEINES  DESENVOLUPADES  AL  JACIMENT  DE
TORRE D’EN GALMÉS PER L’ASSOCIACIÓ AMICS
DEL MUSEU DE MENORCA

Torre d’en Galmés (Alaior, Menorca) és un dels jaci-
ments talaiòtics més esplèndids de les illes Balears, tant pel
que fa al seu estat de conservació, que facilita interpretar la
vida en aquest poblat , com pel que fa a les seves dimensi-
ons, que el fan un dels poblats més extensos de l’illa. 

És per això que s’han dut a terme nombrosos estudis en
aquest jaciment que han permès que a dia d’avui tinguem un
coneixement més ampli de l’època talaiòtica i de les altres
cultures  que arribaren a  Menorca  i  s’instal·laren  al poblat
alaiorenc.  Entre altres  organitzacions que s’han  topat  amb
Torre d’en Galmés com a parc arqueològic, amb l’oportuni-
tat d’estudiar el jaciment, Amics del Museu de Menorca ha
impulsat un projecte de recerca des de fa més de 15 anys que
actualment encara està en marxa.

Amics del Museu de Menorca és una associació sense
ànim de lucre que neix vinculada al Museu de Menorca l’any
1995.  Treballa  en  l’àmbit  cultural,  històric  i  artístic  amb
l’objectiu  de  canalitzar  les  inquietuds  de  coneixement  del
poble menorquí, participar en la investigació i col·laborar en
la difusió i preservació de la història, la cultura i el patrimoni
illenc.

Un dels projectes amb més renom de l’associació és el
conjunt  de  feines  arqueològiques  i  de  restauració  que  es
duen a terme cada estiu al poblat de Torre d’en Galmés en
format d’escola d’arqueologia (Fig. 1).

Des del 1997 l’associació disposa d’un equip d’arqueò-
legs i restauradors que començaren amb la recerca al poblat
de Talatí de Dalt (Maó, Menorca) i que es traslladaren a Tor-
re d’en Galmés l’any 2000. 

Actualment, les tasques d’Amics del Museu de Menor-
ca en aquest jaciment serveixen per  avançar en el coneixe-
ment de la vida passada dels talaiòtics i millorar la compren-
sió del poblat a tots els visitants, per  mitjà de processos de
restauració i consolidació de les estructures arquitectòniques.

A més,  paral·lelament  a  cada  campanya d’excavació,
s’imparteix  un  curs  d’arqueologia  amb la  intenció d’ense-
nyar joves d’arreu del món —de dins i fora de Menorca—,
en què consisteix aquesta disciplina (de manera pràctica i te-
òrica) i quines i com foren les cultures viscudes a l’illa, pre-
nent  especial  atenció a  la  talaiòtica.  Amb tot,  l’associació
funciona com a plataforma d’apropament a l’arqueologia. 

Però no només s’ha utilitzat l’espai de Torre d’en Gal-
més per excavar, sinó també per dur a terme altres activitats
com per exemple d’arqueologia experimental. En aquesta fa-
ceta de l’associació, s’han organitzat jornades de preparació
de fang i de cocció de ceràmiques a l’estil talaiòtic que servi-
rien per donar a conèixer les seves tècniques de treball. 

També s’ha aprofitat aquest jaciment públic per  orga-
nitzar-hi jornades de voluntariat per a la neteja i eixermat de
l’espai.  Aquesta  és  una manera  innovadora  de difondre  la
història  del  jaciment  de  Torre  d’en  Galmés,  que endemés
funciona com a eina per col·laborar amb la seva preservació.
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OBJECTIUS  DELS  PROJECTES  ARQUEOLÒGICS
D’AMICS DEL MUSEU DE MENORCA A TORRE D’EN
GALMÉS

Durant  les  successius  anys  que Amics  del  Museu de
Menorca ha treballat al jaciment alaiorenc de Torre d’en Gal-
més s’han tingut en compte diversos objectius que han per-
mès assolir noves fites, així com investigar diferents aspec-
tes. El principal objectiu és millorar el coneixement sobre la
vida humana a la part sud del poblat i facilitar-ne la com-
prensió als visitants mitjançant la restauració i revaloració.
Un altre objectiu és conèixer l’evolució històrica del poblat i
les seves fases d’ocupació, tot posant-ho en relació amb les
dades que tenim a l’illa respecte d’altres investigacions ar-
queològiques i amb les fonts històriques. Poder conèixer la
relació del  poble  indígena durant la  segona edat  del  ferro
amb altres pobles de la Mediterrània occidental també és un
dels objectius de l’associació. 

L’excavació i  restauració de diversos edificis del  sud
del poblat és un altre objectiu d’Amics del Museu a fi d’en-
tendre quina fou la funció dels espais domèstics com els cer-
cles  d’habitació i els espais adjacents. Sens dubte, l’estudi
detallat  dels dos espais ha de ser  força interessant tant per
conèixer  la  relació dels patis vers les  cases  com les cases
vers el mur perimetral que tanca el jaciment per la vessant
sud. Amics del Museu de Menorca també pretén donar valor
a través de la restauració i la museïtzació les estructures ex-
cavades.Això s’ha desenvolupat durant els darrers anys amb
l’escola  d’arqueologia  que  organitza  l’associació.  Aquesta
escola té l’objectiu de continuar formant arqueòlegs a partir
de l’experiència pràctica en una excavació arqueològica, així
com potenciar la participació de voluntariat com una manera
més de participació social i difusió del patrimoni arqueolò-
gic. L’objectiu final també és fomentar l’interès de la socie-
tat vers el seu patrimoni. Així és clara la necessitat d’invertir
energies a millorar  la situació i  la  comprensió general  del
poblat de Torre d’en Galmés mitjançant la museïtzació i la
reconstrucció de tot allò que s’excava en la mesura que sigui
possible. Així, s’està treballant en la restauració i museïtza-
ció integral del conjunt dels cercles 6 i 7, els seus patis i el
tram de mur est. 

LES PRIMERES  INVESTIGACIONS  A TORRE D’EN
GALMÉS

La primera investigació arqueològica  duta a terme per
l’associació a Torre d’en Galmés fou l’excavació i posterior
restauració de l’edifici 1. Es tracta d’un cercle d’habitació de
la segona edat del ferro totalment reformat en diverses fases
històriques. L’estructura original del cercle encara es pot ob-
servar, amb un pati central amb llar de foc i habitacions radi-
als, però la reforma d’època romana alt imperial n’alterà la fe-
somia original. A la vegada, durant l’època medieval islàmica
l’edifici  passà  a  formar  part probablement  d’una gran  zona
d’activitats artesanals, i ja en època cristiana, d’una zona d’ac-
tivitats agrícoles i ramaderes fins ben entrat el segle passat.
L’edifici 1 fou restaurat i adequat perquè pugui ser  visitat i
correctament interpretat (Juan; Pons, 2011). 

La segona excavació duta a terme és el conegut cercle 7,
una estructura domèstica típica de la segona edat del ferro de
Menorca. Fou excavada entre el 2005 i el 2009 amb campa-
nyes estivals de dos mesos de durada. Els resultats de les cam-
panyes d’excavació s’han donat a conèixer a través de diver-
ses publicacions (Ferrer et al., 2011). No obstant això, cal des-
tacar que el cercle 7 es caracteritza per ser un edifici domèstic
abandonat, aparentment de manera sobtada, cap a la segona
meitat del segle III aC, coincidint històricament amb la lleva de
mercenaris del general cartaginès Magon Barca. Sembla que
l’edifici fou construït en algun moment indeterminat del segle
IV aC i el seu ús continuarà encara durant els primers segles de
dominació romana de manera molt residual, acabant per  ser
un femer. 

El cercle presenta una planta de tendència circular amb
un corredor d’accés que porta a un pati central, on a mà dreta
s’emplaça la llar de foc. Al voltant d’aquest pati central s’ubi-
quen les altres habitacions, que estaven dedicades al descans i
a la realització de tasques domèstiques com ara el processat de
cereals i la confecció de teixits. A més, es va suposar que una
de les habitacions seria el lloc d’emmagatzematge del teler a
causa del gran nombre de pesos de teler i fusaioles que es van
poder  documentar.  També,  a  la  part  esquerra  del  corredor
d’accés s’ha localitzat una estructura que va ser  interpretada
com un possible corral. 
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No obstant això, una de les troballes més destacades fou
la localització de diversos individus que havien estat inhumats
dins el cercle. Això resulta de gran interès, ja que els talaiòtics
de la segona edat del ferro acostumaven a enterrar-se en grans
necròpolis  ubicades  fora  dels  poblats.  Per  tant,  la  troballa
d’aquests individus, juntament amb l’aparició de material ce-
ràmic, metàl·lic, lític i faunístic en molt bon estat de conserva-
ció i aparentant  in situ,  permet afirmar que aquest cercle va
ser abandonat de manera inesperada i, a més, va patir una for-
ta combustió. 

Juntament amb la insòlita aparició de restes humanes, al
cercle 7 es documentà nombrós material de producció local, com
una olla carenada sencera i amb tapadora, diverses olles globu-
lars, vasos de fons alt, vasos troncocònics, un kalathos i gerretes
bicòniques de producció ibèrica i nombrosos fragments d’àmfora
púnica i material domèstic de procedència eivissenca (Carbonell,
2012; Carbonell et al., 2012; Ferrer et al., 2011). 

Associat a aquest cercle també trobem davant la seva fa-
çana sud l’anomenat pati davanter  del  cercle 7, l’excavació
del qual es va desenvolupar en tres campanyes durant els me-
sos de juliol i agost dels anys 2011-2013. Es tracta d’un espai
de tendència rectangular d’uns 13 metres de llarg i 7 metres
d’ample, aproximadament uns 72 m2 en total, delimitat al sud
per un mur de doble parament que s’adossa a la possible mu-
rada sud del poblat. La cronologia d’aquest edifici és similar a
la del cercle 7. En aquesta superfície es van poder documentar
tres àmbits, que se suposa que serien utilitzats per a l’estabula-
ció d’animals. 

D’altra banda, entre els àmbits 1 i 3 es va trobar un sitjot
en forma de pera de dimensions reduïdes que havia estat tapat
amb grans lloses. El sediment interior era el que s’havia acu-
mulat a través dels processos postdeposicionals i per això era
gairebé estèril. No obstant això, en contacte amb la roca es va
trobar un crani de boví i altres restes de fauna, així com una
olla talaiòtica fragmentada i un  askos gairebé sencer de pro-
ducció local.  Aquestes troballes s’han interpretat com a part
d’un ritual de comensalisme que coincidiria amb el moment
d’abandonament de la casa (Carbonell, 2016).

Pel que fa a la resta de materials arqueològics recuperats
cal destacarà els elements metàl·lics com ara dues agulles de
bronze  —possiblement  vinculades  a  la  producció  tèxtil—,

claus de bronze i diversos pesos de xarxa de plom. També van
aparèixer anells de bronze i un petit penjoll de bronze en for-
ma de destral de tipus labrys (Carbonell et al., 2015).

L’EXCAVACIÓ AL PATI DAVANTER DEL CERCLE 6

El pati davanter del cercle 6 de Torre d’en Galmés comprèn
tot l’espai intramurs que hi ha entre la façana del cercle al nord, el
mur o murada perimetral sud-est del poblat i el mur de doble pa-
rament que divideix el recinte del cercle 6 amb el 7. La interven-
ció d’Amics del Museu de Menorca està limitada a la part nord i
nord-est per una intervenció arqueològica i de restauració execu-
tada per PAC SL entre abril i juny del 2004 a la sala hipòstila
(PAC SL, 2004). Com ja s’ha vist en casos anteriors, tant el del
pati del recinte Cartailhac com el pati del cercle 7 es tracta d’es-
pais oberts, amb àmbits a dins i una extensió considerable en pro-
porció al seu cercle que es configuren com a obligada zona de
circulació dins el conjunt domèstic. Alhora, els diferents àmbits
de dins el pati acostumen a edificar-se aprofitant les cantonades
que permet el mur perimetral de doble parament del recinte. A
més, des d’una única entrada monumental al mur perimetral del
pati s’accedeix a tot el conjunt intramurs. En aquest cas, l’exca-
vació del cercle 6 s’ha pogut dividir en àmbits diferenciats (àm-
bits 1, 2 i 3) i una zona central dividida al sud en dos extrems, est
i oest, per a l’àmbit 3 (Fig. 1).

ÀMBITS 1 I 2

Al costat oest del pati i aprofitant el mur que divideix els
patis s’observen els àmbits 1 i 2. El primer, al sud, és clos per
un sòlid mur de doble parament, lleugerament  corbat cap a
l’oest, aproximadament de 3 metres de llargària i un d’alçada,
que s’adossa  al  mur  o murada perimetral  i  està  obrat  amb
blocs escairats de mida mitjana. El segon àmbit no té un tan-
cament definit a l’est i només s’observa al nord una estructura
de poca alçada adossada a la façana del cercle. Des d’un punt
de vista estratigràfic, els dos espais sobresurten per una estra-
tigrafia similar entre si i clarament diferent a la resta del pati.
S’han caracteritzat generalment per nivells de coloració mar-
ró-vermellosa,  extremadament  argilosos  i  compactes,  amb
molta pedra i sense cap material ceràmic (UE 23/6 i UE 21/6).
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Figura 1. Fotografia aèria on s’observen els diferents espais del pati del cercle 6 (2014).



Davall d’aquestes UE s’han registrat nivells de morfolo-
gia semblant però amb pedra molt petita, una ressenyable gran
quantitat de petits fragments de sorrenca i residual conjunt de
materials:  principalment  talaiòtics  i  ebusitans  molt  rodolats
(UE 24/6, UE 26/6 i UE 37/6). En contacte ja amb roca mare
hi  ha nivells  d’ocupació previ  anivellament  a  base  d’argila
compactada (UE 31/6, UE 36/6, UE 41/6 i UE 40/6). Els frag-
ments formes recuperats als nivells d’ús, 56, no són abundants
i d’unes cronologies entre el II aC i III dC (Fig. 2).

ÀMBIT 3

L’àmbit 3 s’ha excavat entre el 2013 i el 2014, és un recinte
de planta quadrada adossat al mur perimetral sud i amb una por-
talada definida per dos brancals i un llindar al nord que el 2013 es
va trobar amortitzada amb pedres de mida mitjana. Tanca a l’oest
l’àmbit el precís encaix horitzontal d’una pilastra (podria ser reu-
tilitzada), i a l’est, un mur simple de pedres de mida mitjana mal-
meses pel  foc.  Generalment, l’estratigrafia de l’àmbit ha estat
d’una morfologia cendrosa de gran potència i coloració gris o
marró molt clar (UE 4/6, UE 7/6 i UE 14/6) a sobre d’un nivell
pavimentat a pedra i calç. S’intueix, tant per les característiques
del sediment com per la degradació dels murs, que el foc va fer
acte de presència continuada en aquest àmbit. Tot i així, no hi ha
cap indici material de quina seria la seva finalitat. Tampoc s’ha
documentat cap nivell vinculat a un sostre. Els materials recupe-
rats als nivells cendrosos ens remeten als segles II-I aC i I-II dC. A
més, una petita cala sota aquest paviment a pedra i calç —realit-
zada des de fora de l’àmbit per sota de la pilastra oest (UE 50/6)
— ha permès abordar un sediment equivalent a UE 38/6 i UE
39/6, amb materials principalment del segle III-II aC que dilucida-
rien un ús anterior de l’espai en qüestió (Fig. 2).

ZONA CENTRAL DEL PATI

La zona central és més complexa a causa d’una extensió a
excavar més gran i de les variacions sedimentològiques que pre-
senta, sobretot als extrems est i oest, on hi ha un anivellament del
solar i el talús de l’enderroc de murs. La potència del sediment
s’incrementa als extrems sud-est i sud-oest, al mateix temps que
s’escurça cap al centre on s’ha descobert una cisterna.

A les primeres campanyes s’excavà la UE 8/6 i després la
25/6. Els dos estrats són de coloració marró fosc, granulats i de
caràcter orgànic amb pedra de mida petita i mitjana a les proximi-
tats dels murs. Aquestes UE no estan exemptes de material cerà-
mic (1.115 peces ceràmiques formes) i d’un ventall cronològic
que va del II aC fins a la primera meitat del III dC, tot i que es tro-
bava molt rodolat i degradat. A l’extrem sud-est no s’han acabat
les tasques d’excavació però s’han registrat dos nivells: primer un
nivell d’enderroc sincrònic a UE 8/6, amb materials del segle II i I
aC (UE 9/6), i a sota un nivell gris i polsós que s’estén cap al cen-
tre-oest, davant l’entrada de l’àmbit 3 (UE 20/6).

A l’extrem sud-oest s’ha pogut arribar a roca mare, la qual
cosa ha permès definir força bé una remodelació de l’espai origi-
nal a partir del II-I aC i l’extracció de peces constructives sobre el
terreny calcari. En aquest cas els nivells d’enderroc també han
donat pas a estrats de color gris o de tonalitats clares i de caràcter
cendrós (UE 38/6 i UE 39/6) assimilables a la UE 20/6 de l’ex-
trem sud-est. Aquests nivells, farcits d’uns 700 fragments formes,
s’han pogut datar devers el III-I aC (exceptuant un exemplar d’A
PE 14 del  V/IV aC) i correspondrien a la primera ocupació del
sector. De retop s’ha descobert un mur simple desballestat que
donaria continuïtat al mur nord de l’àmbit 3, així com una petita
cavitat arran de roca mare i dins el mur perimetral sud amortitza-
da també amb materials del III-I aC. S’hauria de comprovar si a
l’altre costat del mur hi ha una continuïtat, ja que podria funcio-
nar com un sistema de desguàs (molt necessari, ja que és la zona
amb la cota més baixa del pati). Tot plegat confirma l’existència
d’un àmbit anterior parcialment amortitzat per la construcció de
l’àmbit 3. A més, la reforma del segle II-I aC no només contem-
plaria la construcció d’aquest àmbit sinó que probablement també
la pèrdua de sentit del mur perimetral de tancament del poblat, ja
que a la campanya del 2015 s’hi va documentar l’obertura d’un
portal d’accés per damunt de UE 38/6 (Fig. 2).

LA CISTERNA

Finalment, l’excavació d’un forat de 5 metres de fondària
per 5 metres d’amplada ha ocupat una gran porció de temps de la
campanya de l’any 2016. Per dur a terme el buidatge de manera
eficaç i segura, s’ha bastit una bigarrada plataforma de fusta per
extreure gràcies a la combinació de politja i corda o de polispast i
cadena el sediment i el pedreny.
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Figura 2. Fotografia on s’observen les reestructuracions patides pel pati del cercle 6 (2016).



Un cop excavada l’estructura de manera total es pot afir-
mar que és una cisterna amb bassa de decantació a la base. Al
mateix temps que s’ha constatat que la boca original del sitjot
no era de les dimensions actuals. El caràcter del pis rocós on
es va excavar l’estructura, una veta sorrenca envoltada de ma-
terial  de naturalesa  calcària,  no fou  prou  resistent  com  per
conservar-se al llarg del temps. 

L’estratigrafia ha estat força simple. Primer s’han buidat
tres nivells moderns d’amortització,  probablement gran part
de tipus antròpic. S’hi han recuperat almenys cinc ovicaprins
amb col·lagen i sense marques de descarnament, la qual cosa
fa  suposar  que  eren  animals  envellits  i  també  nombrosos
elements constructius del cercle i del pati. 

Sota  aquests nivells d’entitat etnològica es va  registrar
un nivell manco orgànic i argilós (UE 44/6) amb poques restes
materials i d’un ventall cronològic molt ampli (IV aC-II dC).
S’entén que podria tractar-se de materials que no corresponen
al moment d’amortització sinó que més bé són  producte de
l’abandó a llarg termini i el  flux de materials dels voltants.
Davall d’aquest estrat s’ha documentat la UE 46/6, caracterit-
zada per un sediment de coloració negre i cendrós, amb pedres
calcificades, que il·lustra un foc intens mantingut amb matèria
orgànica i pedreny. Seria una acció probablement intencionada
i de gran intensitat, ja que s’observen restes de cremació a les
parets superiors de la cisterna. Les altes temperatures produiri-
en el despreniment de la coberta de l’estructura. Per  acabar,
tocant la roca mare s’ha documentat un petit nivell de llim de
sauló i una balsa de decantació al centre (Fig. 3).

FAUNA, MALACOLOGIA I RESTES ORGÀNIQUES

Tot  i  que  no  és  moment  d’abordar  tots  els  resultats
obtinguts  fins  al  moment.  S’aporten  aquí  algunes  dades
preliminars sobre les restes orgàniques conservades. No s’han
conservat restes vegetals més enllà d’alguns petits carbons i
alguna possible llavor carbonitzada. És destacable un carbó de
gran  mida  conservat  a  la  UE  46  de  la  cisterna  (estrat  de
cendres i calcaria cremada).

La fauna recuperada representa la clàssica ramaderia del
món prehistòric insular: en primer lloc ovicaprins, en segon bò-
vids i després suids complementats amb alguna resta esporàdica

d’aus i de moix. No s’han documentat restes d’ictiofauna. El
volum de fauna comparat amb el cercle 7 (Ramis et al., 2010)
és molt inferior, la qual cosa podria estar relacionada amb can-
vis alimentaris o en el processament de restes orgàniques. 

Figura 3. Secció de la cisterna on es pot apreciar el tall estratigràfic i la seva 
interpretació.

La malacologia hi és molt present a tots els nivells. Les
espècies amb més representació fins a la campanya del 2014, a
grans trets, repeteixen el patró documentat als espai domèstics
de la  segona  edat  del  ferro a  Menorca  (De Nicolás,  2015):
Phorcus sp.,  Patellas sp.,  Extramonita haemastoma,  Cerasto-

derma. Aquestes espècies recol·lectades complementarien la di-
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eta de manera anecdòtica, entre altres usos. També hi és present,
però de manera esporàdica, Columbella rustica, Chanoria lam-

pas i  Glycimeris sp. S’entén que aquests últims exemplars tin-
drien un ús més bé ornamental que alimentari, fortuït o com a
desgreixant per a ceràmica.

CONCLUSIONS  PRELIMINARS DEL TREBALLS  AL
CERCLE 6

A falta d’un estudi sedimentològic exhaustiu de les co-
lumnes i les mostres efectuades a cada un dels espais i àmbits,
ens atenem a l’arquitectura i la materialitat per oferir dades i
algunes interpretacions.

Les característiques estructurals dels àmbits est del pati
(àmbits 1 i 2), l’amplària dels murs i la potència de l’enderroc
dels mateixos murs són  determinants per  fer-nos considerar
l’existència  d’una important coberta  principalment feta amb
un bigam de fusta cobert d’argila i matèria orgànica. Unes pa-
rets  d’aquesta  envergadura  difícilment  semblen  tenir  sentit
sense coberta. Una qüestió secant seria quins són els murs de
carrega d’aquest sostre, ja que a l’oest i al sud-est els murs són
vigorosos però al nord i sobretot al nord-est no hi ha mur per
carregar-lo.  Una proposta  viable que proposem aquí  és que
aquest mur ara inexistent fou enderrocat en el moment en què
es  va  soterrar  part  del  pis  circumdant  a  la  cisterna,  o  que
aquest mur est també pogués ser acabat d’esborrar del mapa
en el moment que es va amortitzar la cisterna amb material
constructiu dels voltants. Pel que fa  a l’estratigrafia, les UE
21/6, 23/6, 24/6 i 26/6 serien la sostrada de l’estructura, data-
da entre el segle III aC i l’I dC, fet que podria respondre a fei-
nes de manteniment d’aquest sostre al llarg del temps amb ar-
gila dels voltants. Les UE 31/6, 36/6, 40/6 i 41/6 son els ni-
vells d’ús d’unes cronologies del II aC al II dC. Al pati del cer-
cle 7 aquesta situació es repeteix als àmbits 1 i 2, justament
àmbits  adjacents  als  del  cercle  6.  En  definitiva,  la  qualitat
d’aquest edifici, amb coberta i pavimentat, fa pensar que po-
dria tractar-se d’una estructura destinada a l’emmagatzematge
de farratges o de ferramentes i instruments per a tasques rela-
cionades amb la casa.

L’àmbit 3 és una reestructuració del segle I aC com tam-
bé sembla que és el cas de l’habitació de planta quadrada del
pati exterior  del recinte Cartailhac (Sintes, 2008). Les restes

de foc continuat tenen paral·lels a l’àmbit 3 del pati davanter
de cercle 7. El portal podria anar acompanyat d’una porta gran
o d’un portell de fusta relacionable amb un grup de claus de
bronze recuperats just  al  davant de  l’accés.  De moment, la
possible funcionalitat de l’àmbit encara és desconeguda.

La zona central  s’ha  trobat  plena de  material  ceràmic
molt rodolat i degradat, sobretot a les proximitats dels àmbits i
murs. D’una banda, és lògic pensar que es tractaria d’una zona
de transit d’individus i circulació d’objectes ceràmics, metal-
lífers, etc. De l’altra, davant l’existència d’una cisterna, pen-
sem que és incompatible la captació d’aigua que corre pel ter-
ra del solar amb l’abocament de restes materials i l’estabula-
ció d’animals. De qualsevol manera, les tipologies de materi-
als ceràmics de la zona abasten els segles II-I aC i I-II dC.

L’excavació total de la cisterna no ha donat estrats ar-
queològics importants. L’existència d’una bassa de decantació
confirmaria  que  és  una  cisterna.  Provisionalment  (a  falta
d’analítiques de carbons) es podria fixar el seu abandonament
a partir d’un exemplar A TAR Dr 2-4 del segle I dC, recuperat
just damunt de roca mare. El col·lapse d’aquesta estructura es-
taria determinat per l’execució d’un foc de gran intensitat en
un moment posterior al segle I dC.

En definitiva, l’excavació del pati davanter del cercle 6
confirma paral·lels arquitectònics i culturals entre el cercle 6 i
la sala hipòstila. Les reestructuracions de l’espai, l’afegitó de
murs i l’obertura de nous d’accessos i amortització d’altres en
contextos del II i I aC és un fet ja documentat a la sala hipòsti-
la del mateix recinte (PAC, 2004). El material romà també es-
tà molt ben representat al cercle 6 (Pons, 2016) (Carbonell i
De Salort, 2017) (Fig. 2).

AGRAÏMENTS ALS AGENTS SOCIALS I PÚBLICS

Concloent,  ens  agradaria  remarcar  la  importància  del
treball interdisciplinar  i de la feina en equip en el camp de
l’arqueologia. L’àmbit arqueològic inclou diverses disciplines
que han de coordinar-se per poder dur a terme amb èxit un tre-
ball ambiciós i complet. 

L’associació Amics del Museu de Menorca no funciona-
ria per si sola sense la col·laboració de les institucions que ens
han donat suport i ens el continuen donant, així com el Con-
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sell Insular de Menorca, el Ministeri de Cultura, el Museu de
Menorca i els ajuntaments d’Alaior i Maó.

Per aquest motiu, volem agrair a aquestes organitzacions
que ens facilitin i permetin la investigació en aquest jaciment
i, d’altra banda, els seus ajuts econòmics i de difusió. 

També és imprescindible la col·laboració dels socis i vo-
luntaris en tota activitat que organitza l’associació. Aquest pú-
blic ens permet continuar la nostra feina i avançar de manera
més ràpida i eficaç amb les nostres tasques. Seguint la mateixa
línia, voldríem agrair també la implicació de tots els alumnes
que han assistit als cursos d’arqueologia a Torre d’en Galmés i
que han posat el seu gra d’arena per construir aquesta munta-
nya de coneixement que estem edificant entre molts.
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