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COL·LECCIÓ LOCAL

La present guia recull aquells documents sobre el terme d'Alaior i

• Talatí de Dalt (2006)

l'àmbit menorquí que fan referència a Patrimoni Històric i Cultural,

• Talatí de Dalt 1997-2001: 5 anys d'investigació a un jaciment

especialització temàtica de la Biblioteca Pública d'Alaior que pretén
donar resposta a la necessitat informativa d'un àmbit d'especial
rellevància per a Menorca. Més encara, si tenim en compte el procés
que s'està seguint en relació a la declaració per la UNESCO de la
Cultura talaiòtica de Menoca com a Patrimoni Mundial.

talaiòtic tipus de Menorca (2005)
• Tejedor, R. Excavaciones arqueológicas submarinas de Menorca
(1978)
• Topp, C. El jarrito picudo cicládico supuestamente hallado en
Menorca (1985)
• Veny, C. La necrópolis protohistórica de Cales Coves. Menorca (1982)

• Arguimbau, L.; Juan, Q.D. Origen y finalidad de las Taulas I (2000)

• Vibot, T. Itinerario arqueológico por Menorca (2006)

• Arguimbau, L.; Juan, Q.D. Origen y finalidad de las Taulas II (2002)
• Arguimbau, L.; Juan, Q.D. Origen y finalidad de las Taulas III (2004)

Documents electrònics (CD-ROMS)

• L'Arqueologia a Menorca: eina per al coneixement del passat (2007)
• Arqueología submarina en Menorca (1977)

• Casasnovas, M.A. Historia de las Islas Baleares a través de sus

• Balil, A. Busto del emperador Tiberio hallado en Mahón (1985)

monumentos= Història de les Illes Balears a través dels seus

• Barceló, M. Els barrancs tancats: l'ordre pagès al sud de Menorca en

monuments (2004)

època andalusina: segles X-XIII (2005)
• Belén, M. El fondeadero de Cales Coves: Menorca, Islas Baleares.
Estudio de las ánforas de D. Cerdà y J. de Nicolás (1979)
• La Cova des Mussol, un lugar de culto en la Menorca prehistórica

• Lagarda, F. L'arqueologia de Menorca (2003)
• Lagarda, F. Talatí-Son Catlar (2003)
• Sánchez-Cuenca, F. Guía de los monumentos de la prehistoria de
Mallorca y Menorca (2003)

(1999)
• Dos estudis de la Menorca antiga (1981)
• Las enigmáticas Taulas de Menorca: homenaje a Josep Mascaró i
Pasarius (2011)
• Fernández-Miranda, M. El Poblado de Torralba d'en Salort, AlaiorMenorca (2009)

La majoria dels documents de la Col.lecció Local estan exclosos de
prèstec però es poden consultar a la mateixa Biblioteca. Els que no ho
estan, us els podeu endur en préstec donant-vos d'alta com a usuari
presentant el DNI, NIE o passaport a qualsevol Biblioteca de la Xarxa.

• Florit, J. Guía arqueológica de Alaior (1990)

També podeu consultar el catàleg general a la següent adreça:

• García, J. Caracterització de ceràmica pretalaiòtica de l'illa de

http://www.bibliomenorca.net/

Rafal Rubí: Alayor, Menorca (1971)

• Plantalamor, L. Algunas consideraciones sobre los sepulcros
megalíticos de Menorca (1976-1977)
• Poblat de Son Catlar : memòria de la campanya juny-setembre de
1995 (1998)
• Plantalamor, L. Guia arqueològica del poblat talaiòtic de Trepucó
(1986)
• Plantalamor, L. La Naveta Clariana (1975)
• Plantalamor, L.; Strydonck, M.V. La cronologia de la prehistòria de
Menorca: noves datacions de 14C (1997)
• Pons, J. Torre d'en Galmés: fotografies dels anys 1974 i 2007 (2007)

Menorca mitjançant la datació per termoluminiscència (1998)
• Gornés, J.S. Torralba d'en Salord: Alaior, Menorca (2003)
• Guia arqueològica de la necròpolis de Cala Morell (1989)
• Hernández, J.; Mascaró, J. Biniaiet (Mahón, isla de Menorca):
excavaciones de A. Vives-F. Hernández Sanz (1973)
• Hochsieder, P. Les taules a Menorca: un estudi arqueo-astronòmic
(1995)
• “Investigacions al voltant de l'excavació del solar de Correos de
Ciutadella”. Publicacions des Born: treballs de la Secció d'estudis, 7
(2000)

• Ramis, J. Antigüedades célticas de la isla de Menorca (1998)

• Juan, G. Necròpolis de Cala Morell: estatge de silenci (2003)

• Sa Raval des Castell: la història d'un poble a través del material

• Juan, G. Torre d'en Galmés: control del territori a la Menorca

arqueològic (2006)
• Rita, M.C. Excavaciones de urgencia en la plaza de la Conquista de
Mahón 1989: hallazgo de un basurero romano (1990)
• Rita, M.C. Guía arqueològica de la zona de Son Mercer, Ferreries
(1987)
• Rita, M.C. Guia arqueològica del jaciment romà de Sanitja: Es
Mercadal (1989)

prehistòrica (2007)
• Lagarda, F. Antes de Armstrong: carta del Dr. Cleghorn, fechada en
Menorca el 10 de abril de 1739, relativa a algunos curiosos
monumentos de la Antigüedad habitualmente denominados allí
altares de los gentiles (2009)
• Lagarda, F. Las Basílicas Paleocristianas de las Baleares (2012)
• Lagarda, F. Basíliques i mesquites de Menorca (2007)

• Rita, M.C. Las Necrópolis Romanas de Mahón (1982)

• Lagarda, F. Coves prehistòriques de Menorca (2008)

• Rita, M.C.; Murillo, J. Prospecció arqueològica de la zona de Son

• Lagarda, F. Divagaciones sobre Sanisera, Torretrencada y Ses

Mercer: Ferrereries-Menorca (1988)
• Rosselló, G. El poblado prehistórico de Torre d'en Gaumés, Alaior
(1986)
• Sastre, J. El vaso de fondo alto menorquín: estudio tipológico y
decorativo (1985)
• Serra, M. L. De arqueología menorquina (1961)
Serra, M.L. Excavación y restauración de la Naveta meridional de

Roques Llises, Menorca (2007)
• Lagarda, F. Dòlmens menorquins (2007)
• Lagarda, F. ¿Esculturas subterráneas en Menorca?: la cueva de Totlluc y sus grabados rupestres (2009)
• Lagarda, F. Estudio preliminar de la necrópolis talayótica de Son Bou.
Alaior, Menorca (2008)
• Lagarda, F. Fortaleses prehistòriques de la costa menorquina (2010)

• Lagarda, F. Grabados Rupestres de Menorca (2006)
• Lagarda, F. Itineraris Arqueològics per Menorca I (2006)
• Lagarda, F. Itineraris Arqueològics per Menorca II (2007)
• Lagarda, F. Menorca arquelógica I: Montefí. Ciutadella de Menorca
(2009)
• Lagarda, F. Menorca arquelógica II: la Naveta des Tudons y otros
monumentos cercanos. Ciutadella de Menorca (2010)
• Lagarda, F. Menorca arquelógica III: el ninfeo romano de Cala
Figuera. Maó, Menorca (2011)
• Lagarda, F. Navetes (2005)
• Lagarda, F. Las piscinas bautismales paleocristianas de Menorca
(2009)
• Lagarda, F. Pous, aigua i màgia a la Prehistòria de Menorca (2009)
• Lagarda, F. So Na Caçana: Alaior, Menorca (2004)

avance de su catálogo (1960)
• Mascaró, J. Noticias para la Carta Arqueológica de la comarca de
Santanyí (1971)
• Mascaró, J. Prehistoria de las Baleares (1968)
• Mascaró, J. Prehistòria de Menorca: una aproximació a la seva
coneixença (1980)
• Mascaró, J. El talaiot de "Sant Agustí Vell" (1963)
• Mascaró, J. Las taulas: testimonio de la fe religiosa y de la capacidad
creadora de los paleo-menorquines (1983)
• Menorca en el barroc i les relacions comercials amb la Mediterrània:
un femer de ceràmica d'importació del segle XVII trobat a Ciutadella:
Exposició organitzada pel Museu Municipal de Ciutadella del 19 de
febrer al 3 d'abril de 1999 (1999)
• Navarro, F.J. Excavaciones arqueológicas en el yacimiento “de ses

• Lagarda, F. Son Catlar: Ciutadella, Menorca (2000)

Talaies” de n'Alzina: poblado talayótico afectado por las obras de la

• Lagarda, F. Taules (2004)

ronda norte (Ciutadella) 2003 (2004)

• Lagarda, F. Torres Martello de Menorca (2011)
• Lagarda, F. Vikings a Menorca: les ràtzies dels "homes del Nord" a les
Balears (2008)
• Mascaró, J. Antiguos depósitos de agua de las Islas Baleares:

• Nicolás, J.C.D. La ceràmica ibèrica pintada a les Illes Balears i
Pitiüses (1993)
• Nicolás, J.C.D. La Nave romana de edad republicana del puerto de
Mahón: Menorca-Baleares (1979)

contribución al conocimiento de la captación y conservación de agua

• Olives, L. El Castillo de Santa Águeda (1956)

en los poblados y cuevas de habitación prehistóricos

• Orfila, M. Guia arqueològica de Menorca

(1984)

• Mascaró, J. Carta arqueológica del término de Es Mercadal (1980)

• Pabst, L. Menorca y su magia= und seine Magie (2007)

• Mascaró, J. El castillo de Santa Agueda (1983)

• Pla insular de gestió del patrimoni històric: anys 2000-2001 (2000)

• Mascaró, J. Un incunable de la arqueología española: carta

• Pla insular de gestió del patrimoni històric: anys 2003-2004 (2003)

arqueológica de Migjorn Gran:(Menorca), 1817-1966 (1966)
• Mascaró, J. Molinos de mano prehistóricos (1960)
• Mascaró, J. Monumentos talaióticos del termino de Capdepera:

• Pla insular de gestió del patrimoni històric: anys 2005-2007 (2006)
• Pentinar la mort : rituals de vida i mort en la prehistòria de Menorca
(2006)

