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LA REDESCOBERTA DEL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC DEL MUNICIPI DE MURO (MALLORCA): 
RECERCA, RESTAURACIÓ I DIFUSIÓ SOCIAL DE L’ASSENTAMENT

 DE L’EDAT DEL FERRO DE SON SERRA
Margalida Rivas Llompart1

Jordi Hernández-Gasch2

Antoni Puig Palerm3

Bernat Burgaya Martínez4

Margalida Munar Grimalt5

INTRODUCCIÓ12345

L’any 2015 es va iniciar el primer projecte arqueològic
de recerca i difusió social del patrimoni arqueològic de Muro,
després dels més de quaranta anys transcorreguts des de les
excavacions a l’avui dia desaparegut jaciment de Ca na Cotxe-
ra (Cantarellas 1972), les darreres realitzades al municipi. El
jaciment sobre el qual pivota el projecte és l’assentament de
Son Serra, que consta de dos talaiots de planta quadrada amb
estructures  annexes  i  traces  d’ocupació  i/o activitat  des  de
l’època talaiòtica fins al període islàmic.

Els objectius de la recerca multidisciplinària es poden
resumir  en  la  consecució  de  dades  cronològiques  sobre  la
construcció de les estructures,  d’una seqüència cronoestrati-
gràfica d’ús de l’indret i de dades bioarqueològiques que per-
metin relacionar l’assentament amb el seu entorn més proper:
l’albufera de Muro. A més de la recerca científica, el projecte
té una clara línia de difusió i projecció social del patrimoni,
sobretot entre els mateixos veïns del municipi. A banda de la
tasca de consolidació i restauració de les estructures per pre-
servar-les i fer-les més intel·ligibles, s’han programat activi-
tats en el jaciment mateix, com jornades de portes obertes i vi-
sites guiades; s'ha volgut acostar a la població local a través
de xerrades, tallers infantils i la presència a fires, i, més enllà,
se  n'ha  fet  difusió  mitjançant  l’ús  de  les  xarxes  socials
(https://www.facebook.com/JacimentSonSerraMuro/),  la  pre-
sència als mitjans de comunicació i la participació de volunta-
riat internacional en les feines de camp.

1 Arqueòloga professional
2 Arqueòleg professional (col·legiat 3285 del CDLIB) i Investigador adscrit a l’Institut 
Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC)
3 Arqueòleg professional (col·legiat 3221 del CDLIB)
4 Restaurador professional (Equip de Restauració Arqueològica)
5 Restauradora professional (Equip de Restauració Arqueològica)

OBJECTIUS DEL PROJECTE

Els objectius del projecte (2015-2019) es poden resumir
en els següents punts:

a. Millora de la visibilitat de les restes per tal d’avaluar-
ne l'estat de conservació i permetre’n la lectura i comprensió.

b. Documentació gràfica de les estructures conservades
mitjançant l’aixecament planimètric, el primer mai realitzat.

c. Coneixement de l’evolució cronocultural de l’assen-
tament i de la seva dinàmica de construcció i ús a través de la
prospecció i l’obertura de cales en punts estratègics.

d. Estudi de la interrelació amb l’entorn geogràfic des
d’una perspectiva paleoecològica.

e. Preservació de les restes monumentals exposades als
agents  d’erosió  a  partir  de  la  consolidació  preventiva  que
n’aturi el progressiu deteriorament.

f. Revaloració del jaciment com a punt d’interès patri-
monial i cultural i dinamització social del patrimoni amb la
posada en valor del jaciment i la seva difusió.

SITUACIÓ DEL JACIMENT I  DESCRIPCIÓ  DE LES
ESTRUCTURES DOCUMENTADES

El jaciment de Son Serra es troba situat sobre una petita
elevació molt a prop de l'albufera de Muro (dins la badia d’Al-
cúdia) i relativament proper a la costa, en una zona de prats en-
tre les possessions de Son Sant Joan, Son Perera Vell i Son Sant
Martí, territori on també es troben altres jaciments arqueològics,
com el poblat balear de Son Perera Vell o el del Claper des Mo-
ros (Son Perera Petit) i el talaiot circular de sa Font de Son Mo-
rei. A l’actualitat les cases de Son Serra són un agroturisme.
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Figura 1. Situació geogràfica del jaciment de Son Serra. A baix i a la dreta
s’observa en detall la fotografia aèria del jaciment amb anterioritat a la seva
intervenció (Font: Google Earth).

El jaciment es troba afectat per l’actuació de maquinària
que en un moment indeterminat el va dividir en dues parts.
L’esplanada  central  resultant  és  ara  utilitzada  com  a  pista
d’equitació. Les rases efectuades amb seguiment arqueològic
han permès descartar la conservació de jaciment pràcticament
a tots els punts de l’esplanada.

La zona nord: els talaiots i els recintes annexos
A la zona nord del jaciment es troben les restes més mo-

numentals, visibles amb anterioritat a l’inici del projecte: dos
talaiots quadrats amb estructures adossades. Tots dos presenten
idèntica orientació (SE-NW) i unes dimensions similars: 10,80
m a l’eix SE-NW per 10,90 m a l’eix SW-NE per al talaiot 1 (en
endavant, T1) i 11,30 m a l’eix SE-NW per 10,34 m a l’eix SW-
NE per al talaiot 2 (T2). Aquestes mides recauen en la mitjana
dels paraments dels talaiots quadrats establerta per Aramburu-
Zabala (1998: 142-143), al voltant dels 11 m de costat.

Només T1 conserva visible el  portal d’entrada, al sud-
est, amb bona part de les lloses de coberta del corredor con-
servades, el qual es pot resseguir en 2,76 m de longitud. Pre-
senta una amplada de 0,70 m.6 Destaca que el dit portal d’ac-

6 Si bé no s’ha pogut distingir de l’enderroc el corredor d’entrada a la cambra de T2, és
molt probable que es trobi a la façana sud-est, tant si es té en compte el paral·lel veí, in-
closa la presència en tots dos d’un recinte annex, com paral·lels genèrics, els quals sub-
ratllen una orientació absolutament majoritària a sud-est (Aramburu-Zabala, López-Que-
sada 1996, 193).

cés es trobi notablement descentrat. De fet, un dels paraments
del corredor és el mateix mur d’un dels laterals de la cambra.
Aquesta disposició es troba també al talaiot de planta quadra-
da A de Capocorb Vell, a Llucmajor (Bosch Gimpera i Colo-
minas 1937), i, en certa mesura, en el talaiot sud de Cascanar
a Sencelles (Aramburu-Zabala 2011, fig. I.8 i II.1), si bé en
aquest darrer cas la disposició és diferent, ja que el corredor
arrenca de la cantonada est de la cambra i es desenvolupa en
diagonal cap al centre de la façana principal.

Figura 2. Talaiot 1, pel seu flanc nord-est.

Les dimensions de la cambra interior de T1 són d’apro-
ximadament 5,04 m a l’eix SE-NW per 5,40 m a l’eix SW-NE,
i la superfície és de 27,20 m2. Conserva part de la columna po-
lilítica a l'interior, de la qual s’ha reconegut un tambor, d'1,20
per 1,03 m, fragmentat en tres blocs.

Només s’han pogut detectar  traces del parament intern
de T2 a l’angle sud i un segment més gran al nord-oest,  de
manera que només es pot amidar el gruix del mur nord-oest,
de 2,85 m, i la longitud de l’eix SE-NW de la cambra interior,
de 4,50 m.

Les estructures adossades als talaiots, anomenades recin-
tes (en endavant, R), es reconeixen tant respecte de T1 (R1 i
R8) com de T2 (R3).
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Figura  3. Façana de T1, orientada a sud-est.  Lloses del  corredor d’entrada
conservades in situ.

Des de l’angle est de T1 es projecta un mur seguint la línia
de la façana nord-est del talaiot.  Presenta una amplada d’entre
1,30 i 1,50 m i una longitud de 8,70 m. S’ha determinat aquest
mur com a pertanyent a una estructura annexa a la façana princi-
pal del talaiot, la qual ha rebut la denominació d’R1. A 6,2 m de
distància hi ha un segment de mur paral·lel a l’anterior i que con-
serva 5,8 m de longitud. De manera preliminar aquesta estructura
mural s’ha considerat del mateix recinte 1.

Adossat a la façana principal de T1, a sud-est, es detecta
un àmbit que ha estat denominat R8. Es configura com un es-
pai de planta rectangular, de 14,50 m2. Se n’ha pogut reconèi-
xer dos murs, un de longitudinal, paral·lel a la façana del tala-
iot, de 7,25 m de llargada, i un de transversal, de 2 m de longi-
tud, que fa angle recte amb l’anterior i s’adossa a dita façana
pel nord-oest. El tancament per l’extrem sud-oest del recinte
no s’ha detectat. Val a dir que el mur transversal reposa clara-
ment damunt l’enderroc del propi talaiot i probablement d’R1,
per la qual cosa es tracta d’un àmbit construït a recer del que
restava dempeus de la façana del talaiot en un moment tardà,
possiblement d’època romana.

Per l’angle oest de T1 s’observa un segment de paret que
s'hi adossa i es prolonga uns 7 m cap al sud-oest, seguint la lí-

nia de la façana posterior, a nord-oest. En l’estat actual no es
pot determinar l’estructura de la qual forma part.

Pel que fa a T2, de l’angle est es projecta un segment de
mur  de  2,81  m,  seguint  l’alineació de  la  façana nord-est  i
adossat a la façana sud-est. S’ha estimat que pertany a un altre
recinte rectangular similar a R1, el qual ha rebut la denomina-
ció d’R3.

En  canvi,  per  la  banda nord-est  de  l’interior  de  T2
s’observa el parament intern d’una estructura sobreposada
al talaiot (R4), quan ja estava en bona part reblert. La cons-
trucció d’aquest mur sembla que va destruir el parament de
la cambra a aquesta cota, tal vegada ja enderrocat, i que va
condicionar, en tot  cas,  el  reble  romanent  contra  el  para-
ment extern del talaiot.  Per  la banda sud-est,  el mur d'R4
s’adossa al parament intern de la cambra. De la resta de pa-
rets d’aquesta construcció només s’observen dos blocs ali-
neats per la banda nord-oest,  aproximadament al centre de
la cambra original del talaiot.

Els recintes de la zona sud
Al sud de l’esplanada que divideix el jaciment en dues

parts, s’hi han detectat diversos paraments de, com a mínim,
tres  construccions  diferenciades  (recintes  5,  6  i  7).  També
s’han identificat segments de murs d’àmbits no delimitats al
nord-est d'R5 i al sud d'R6.

A la banda més occidental de la zona s’observa un para-
ment corb (R5). Si bé la major part del mur presenta una tècnica
de marger  quant  a  col·locació dels  blocs,  majoritàriament  de
mida petita, en destaca la presència de grans ortòstats, els quals
podrien pertànyer a alguna construcció protohistòrica prèvia.

A la banda central de la zona es troba un recinte de planta
rectangular, delimitat per dos murs longitudinals i un de transver-
sal, en el qual s’obre un accés (R6). El mur longitudinal nord es
pot resseguir en 6,64 m, mentre que el mur sud, paral·lel al pri-
mer, ateny els 5,70 m. La façana en la qual s’obre l’accés té 5 m
de longitud mínima. La façana posterior està notablement destruï-
da, de manera que només existeix una mida segura, l’amplada de
mur, d'1,20 m, mentre que la longitud estaria entorn als 3,40 m.
De fet el mur que s’observa pel flanc sud-est, arrasat a una cota
molt inferior, sembla pertànyer a una construcció prèvia. El ma-
teix es pot considerar en relació amb un segment de mur que
aflora al nord-est del recinte.
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Figura 4. Planta general de l’assentament de Son Serra amb indicació dels talaiots i dels recintes reconeguts. En el requadre, planta de detall del sector de
T1, a la zona nord, amb indicació de les feines de restauració realitzades i localització de les cales 1 i 2.



Atès que R6 no té pràcticament enderroc a l'interior, si
més no a la cota on pareix que arrenquen els murs i existeix la
llinda de la porta, o bé s’estima una excavació incontrolada
que el buidés o bé s’ha de considerar  una construcció molt
posterior. La mida de la pedra amb què foren bastits els murs i
la tècnica emprada assenyalen la segona opció. A la banda ori-
ental de la zona s’ha detectat un parament que segueix un re-
corregut corb, el qual delimita un altre recinte, anomenat R7.
Les mides que es poden observar en l'estat actual dels treballs
són, en l'eix nord-est, de 4,30 m i, en el sud-est, de 6,35 m.

PROSPECCIÓ ARQUEOLÒGICA INTRAJACIMENT

La prospecció arqueològica s’ha realitzat per tota l’àrea
que  ocupa  el  jaciment,  llevat  de  la  clariana central  o  pista
d’equitació, on l’abocament d’arena cobreix les possibles restes
sedimentàries o estructurals de tipus arqueològic. Ha estat son-
dejada mitjançant rases efectuades a màquina amb seguiment
arqueològic. Els resultats han estat negatius.

La metodologia de prospecció emprada segueix el sistema
proposat per Marc Llobera per al terme municipal de Son Ser-
vera (Hernández-Gasch et al. 2016) i consisteix en el pentinat
del terreny situant els prospectors alineats a intervals de 10 m i
establint bases d’observació cada 10 m a mesura que els esmen-
tats prospectors avancen en línia recta. Els punts d’observació
s’han  geolocalitzat  mitjançant  un  GPS (Garmin  Model  GPS
Map 78s) i l’àrea a observar a cada punt, prèviament aclarida la
vegetació, s’ha establert en 4 m2. D’aquesta manera s’obté una
graella o xarxa de punts on l’observació i recollida de material
esdevé intensiva. Els resultats han estat quantitativament esca-
dussers, tot i que qualitativament aporten informacions suggeri-
dores (Rivas et al. inèdit a). Dels 42 punts d’observació realit-
zats, només 14 han donat resultats positius quant a la troballa de
materials arqueològics, en especial a la meitat oriental del jaci-
ment, 10 a la zona de tramuntana i només 4 a la de migjorn. No
s’han  determinat  fragments de  clara  adscripció talaiòtica,  fet
que  es  pot  considerar  normal  en  jaciments  plurifàsics.  En
aquests casos, les fases més recents solen estar sobrerepresenta-
des en superfície i les més antigues de vegades fins i tot absents.

Per contra, els materials clarament adscrits a l’època bale-
ar es troben en les dues zones delimitades, la qual cosa, lluny de

ser concloent, suggereix un cert ús de la zona on se situen els
talaiots i les estructures annexes durant la segona edat del ferro.

Els fragments ceràmics d’època romana resulten més in-
formatius, ja que es concentren a l’interior o voltant d'R4, amb
ramificacions a nord-oest i sud-est. Cal esmentar que entre els
materials es troben fragments de tegulae, per la qual cosa, sigui
o no R4 una construcció d’època romana, el que sembla segur
és la presència d’una construcció amb sòtil en aquest indret en
el dit període històric.

Finalment, els materials corresponents a l’època moderna
i/o contemporània  s’han  localitzat  a  la  zona de  tramuntana,
mentre que les estructures que per tècnica constructiva podrien
situar-se en aquesta època (R5 i R6 a la zona de migjorn) no en
presenten, de fet, ni d’aquesta època ni de cap altra.

MATERIALS  ARQUEOLÒGICS  PROCEDENTS  D’EX-
CAVACIÓ

Els  elements  ceràmics  recuperats  dels  nivells  excavats
mitjançant cales o rases refermen el que havien avançat els ma-
terials de prospecció (Rivas et al., inèdit a i b). D’aquests estrats
provenen, a banda d’alguns exemplars ceràmics clarament tala-
iòtics,  absents en  superfície,  altres d’època  balear  i  d’època
baiximperial.  La  continuïtat  d’ocupació en  època  altimperial
podria  estar  representada per  elements localitzats l’any 2016
(àmfora tarraconense o un fragment decorat a corda d’àmfora
punicoebusitana, en tots dos casos produccions a cavall del can-
vi d’era), que s’afegeixen a fragments de TSAA i TSH, clara-
ment altimperials, localitzats en superfície.

La presència de material de l’antiguitat tardana (TSAD i
cuina tardana) i d’època islàmica només s'ha localitzat en exca-
vació en nivells poc conclusius quant a la seva interpretació.

DATACIÓ RADIOMÈTRICA

L’excavació d’un sondeig a l’exterior del parament ex-
tern del mur nord d’R1 ha proporcionat evidències d’un nivell
constructiu (UE 8) consistent  en un anivellament de pedres
efectuat per tal de salvar els desnivells de la roca de base en
relació amb l’aixecament del  mur del recinte.  Aquest  estrat
subjau les falques dels blocs de la primera filada dels murs.

405



Els materials que li corresponen són uns quants fragments de
ceràmica a mà de l’edat del ferro, no diagnòstics, i alguns os-
sos de fauna, un dels quals ha estat datat per radiocarboni.

Figura 5. Posició estratigràfica de la UE 8, de la qual prové la mostra datada
radiocarbònicament.

Figura 6. Cala 1, on s’aprecia el parament extern del mur nord d'R1 (amb una
falsa aparença d’adossament que el parament intern desmenteix) amb l’estrat
d’anivellament (UE 8) del qual prové la mostra datada radiocarbònicament.

La mostra RICH-23601 ha donat uns resultats a una sig-
ma de 1000 BC (68,2 %) 895 BC i a dues sigmes de 1020 BC
(95,4 %) 830 BC, la qual cosa estableix preliminarment una
forqueta entre el prototalaiòtic i els inicis de l’època talaiòtica
per  a  la  construcció  de  l’edifici  adossat  a  T1.  En  tot  cas,
aquesta primera datació haurà de confirmar-se amb la datació
d’altres unitats estratigràfiques (estructurals o sedimentàries)
del complex arquitectònic.

RESTAURACIÓ DEL CONJUNT MONUMENTAL

Les tasques de consolidació s’han centrat en actuacions
preventives en el T1 per tal de frenar-ne la degradació i asse-
gurar-ne l'estabilitat.

S’ha actuat en els paraments nord-oest, sud-oest i puntu-
alment en el parament sud-est, el qual presenta l’entrada del
recinte amb les lloses del corredor conservades, realitzant la
recol·locació de pedres identificades i la reposició de pèrdues
importants fins a la cota màxima conservada.

Problemàtica de les restes estructurals
Des del punt de vista de la conservació la principal pato-

logia detectada en el T1 és la desaparició parcial dels para-
ments externs. De forma generalitzada el parament intern es
conserva de manera unitària fins a cota de l’enderroc de l’inte-
rior  del talaiot.  En canvi, la desaparició del parament extern
ha fomentat la pèrdua del reble i el consegüent afebliment de
tot el conjunt. Aquest fet s’ha potenciat enormement amb la
crescuda d’ullastres dins aquests mateixos rebles, cosa que ha
desplaçat encara més els grans blocs que restaven in situ.

Pel que fa a les lloses de la llinda del corredor d’entrada,
la problemàtica principal es troba en la fragmentació severa de
la pedra calcària, que n'ha produït el col·lapse i la pèrdua d’al-
guns fragments.

Intervenció realitzada de consolidació
S’ha realitzat l’extracció mecànica de les soques d’ullas-

tre del T1, les quals havien assolit una gran extensió i havien
desplaçat i fragmentat gran part dels blocs de les filades supe-
riors dels paraments.

Seguidament,  s’han  recol·locat  les  pedres  dels  para-
ments desplaçades del seu lloc d’origen a causa de les arrels,
amb el seu falcat i posterior reblert intern.

Finalment, s’ha efectuat la consolidació estàtica en sec
de les filades superiors dels paraments externs dels murs nord-
oest i sud-oest, remuntant un total de quatre pedres identifica-
des a la filada superior i tres més a la segona filada, totes les
quals desplaçades cap a l’exterior.

DIFUSIÓ SOCIAL DEL PROJECTE

Com ja s’ha avançat, el projecte de recerca científica es
va concebre des del primer moment amb la perspectiva de dur
a terme una notable tasca de difusió social, sobretot en l'àmbit
local, per revalorar el patrimoni arqueològic murer després de
més de quaranta anys d’oblit. Amb aquest objectiu s’han dut a
terme activitats com jornades de portes obertes, conferències o
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tallers infantils. També s’ha obert la intervenció arqueològica
a la participació de voluntariat local, al qual s’ha afegit la pre-
sència de voluntariat del Servei Civil Internacional (SCI). A
partir d’activitats conjuntes organitzades en col·laboració amb
entitats culturals del municipi s’ha volgut propiciar la relació
entre persones i entitats de l’àmbit local i el voluntariat inter-
nacional, amb la intenció de donar a conèixer el patrimoni ar-
queològic a tots els participants i fer ressò del projecte de Son
Serra entre els habitants del municipi, alhora que es mostrava
a persones d’altres països el patrimoni i la cultura local.

Figura 7. Restauració del flanc sud-oest de T1. Reposició de pedres originals
(en verd) i aportades (en vermell).

CONCLUSIONS

L'estudi dels talaiots quadrats no és un camp que es pu-
gui considerar nou a Mallorca, però potser sí controvertit. De
fet, l’any 2017 s’ha acomplert el primer centenari de les exca-
vacions de Colominas al poblat de Capocorb Vell (Llucmajor),
on  el  comissionat  de  l’Institut  d’Estudis  Catalans n’excavà
dos, i s'assentaren així les bases d’una confusió que durà dèca-
des: la de l’ús dels talaiots com a monuments funeraris, tom-
bes i busta, a la vegada, dins un ritual de cremació.

Tot i que actualment se’n coneixen una gran quantitat,
se’n tenen poques dades científiques.  Són  comptats els que
han estat objecte d’algun tipus d’intervenció arqueològica  i,

quan ho han estat, tampoc no han proporcionat dades conclo-
ents, bé perquè s'han realitzat amb metodologies antigues (Ca-
pocorb Vell) o bé perquè han topat amb limitacions de l'evi-
dència arqueològica mateixa (s’Hospitalet Vell, Manacor).

Com a conseqüència i atesa la limitada informació exis-
tent, s’ha especulat molt al voltant de la pretesa funcionalitat
ritual  dels  talaiots  quadrats (v.gr.  Aramburu-Zabala,  López-
Quesada  1996:  193-194;  Aramburu-Zabala  1998,  170-171),
hipòtesi que ha esdevingut sovint veritat històrica sense basar-
se en un registre material suficient.

La revisió dels materials del fons Colominas (Hernán-
dez-Gasch 2010) no va trobar diferències significatives entre
l’aixovar ceràmic domèstic de Son Fornés i Son Ferragut i els
materials de Capocorb Vell. A més, la darrera excavació efec-
tuada en un talaiot quadrat, a Cascanar (Sencelles), ha propor-
cionat, en el complex que constitueix el talaiot i les seves es-
tructures annexes, múltiples evidències d’activitat domèstica,
com són dues llars de foc, instrumental lític (molins, morters,
percussors, allisadors, lloses de treball, ascles i un pic) i ossi
(punxons  i  espàtula),  ceràmica  amb preponderància  de  les
olles, prop de 380 llavors de cereals i nombrosa fauna (Aram-
buru-Zabala 2011).

La dada científica de més rellevància de les dues primeres
campanyes a Son Serra és, sens dubte, la datació radiocarbònica
que estableix la sincronia entre el recinte adossat (R1) i T1. És
un fet que s’adiu amb el que es coneix d’altres exemplars de ta-
laiots de planta quadrada investigats. Així, a Capocorb Vell i a
Cascanar  s’observen  construccions talaiòtiques  adossades  als
talaiots. Al talaiot de la cova de sa Nineta (Son Serra de Marina,
Santa Margalida) també s’han documentat estructures annexes a
la  façana principal  i  a  una façana lateral  (Soberats  i  Guasp
2005, 988). Només l’entorn del talaiot de s’Hospitalet Vell no
en conserva. Sembla que va ser fortament modificat a la segona
edat del ferro, moment del qual daten les construccions adossa-
des que han pervingut (Salas i Ramis 2015).

Pel  coneixement  previ  existent  respecte  dels  talaiots
quadrats i per les evidències estructurals documentades, consi-
deram, doncs, Son Serra com un petit assentament o nucli de
població talaiòtic.  Cada complex arquitectònic consta d’una
torre (el talaiot) al voltant de la qual es construeixen altres edi-
ficis destinats probablement a un únic grup domèstic.
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La situació elevada de l’establiment, en un entorn fèrtil,
i el probable aprofitament dels recursos de l'albufera, tal vega-
da expliquin la llarguíssima seqüència d’ocupació o activitat a
l’indret. Així, s’hi han recuperat materials d’època talaiòtica,
balear, romana altimperial i baiximperial, de l’antiguitat tarda-
na i d’època medieval islàmica. La presència de tegulae indica
l’existència de construccions en època romana, tal vegada R4
i R8. Diverses ceràmiques d’època romana provenen dels ni-
vells  excavats  a  l’interior  d'R1  dins  la  cala  2.  La  gènesi
d’aquests estrats no és clara i desconeixem, per tant, la reuti-
lització d’aquesta estructura talaiòtica en una fase tan avança-
da, si bé l’espai era freqüentat.

Més incert és encara el tipus d’ús de l’espai en època is-
làmica. Tanmateix, la prossecució dels treballs han de perme-
tre confirmar, precisar o variar aquestes conclusions prelimi-
nars entre les hipòtesis de treball i els fets ja contrastats.

Quant a les tasques de consolidació s’ha iniciat l’objectiu
principal i s'han estabilitzat les filades superiors del parament ex-
tern dels murs sud-oest i nord-oest del talaiot 1, la reposició i
contenció del reble intern i l’aixecament i enganxament de la se-
gona llosa del corredor, col·lapsada en el seu interior. L’elimina-
ció de la vegetació de tot el mur perimetral i la preparació de la
cresta en els costats sud-est i nord-est, el més afectat, són les fites
per a les properes intervencions de consolidació. 

Pel que fa als objectius de posada en valor del patrimoni
i de difusió social marcats pel projecte, els resultats seran més
visibles a mitjà i llarg termini, tot i que només amb dues cam-
panyes d’intervenció ja es pot observar un progressiu augment
de l'interès cap al patrimoni arqueològic per part del veïnat del
municipi de Muro, tant en les xerrades com en les visites guia-
des o tallers infantils, i, molt especialment, per part de les en-
titats culturals locals que han volgut participar en el projecte.
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