POBLAT DE TREPUCÓ

El poblat talaiòtic de Trepucó es troba situat entre els nuclis urbans de Maó, es
Castell i Sant Lluís.
Sens dubte, a l'època talaiòtica era el gran nucli urbà que dominava el port de
Maó, on s'hi arribava pel "camí verd", petit barranc que desemboca a Cala
Figuera (Port de Maó). Possiblement la influència directa de Trepucó s'estenia a
l'espai visual existent entre aquest i els nuclis de Binissafullet, Biniparratx, Tornaltí
des Capità, Torelló i Cúrnia, que limitaven l'àrea de producció i subsistència
directa del poblat.
Trepucó és un gran poblat talaiòtic que destaca per la monumentalitat del seu
talaiot central i de la taula, així com per la seva proximitat a Maó. Tenia una
murada, de la qual se'n conserven alguns trams, i dues torres de planta quadrada
en el sector oest.
La seva construcció data entre 1400-1000 a.C. però va ser utilitzat fins el segle I
a.C. quan ja sols era un enclavament ocupat només parcialment a causa d'una
destrucció general.
El talaiot més ben conservat té 26 m de diàmetre exterior i es localitza en el
centre d'una fortificació de planta d'estrella que s'hi construí al segle XVIII.
Té la planta circular i el perfil troncocònic. En el sector sud tenia una porta. Es va
reforçar en època moderna amb un mur al costat nord-est.

L'alçada del talaiot és de 4'30 m i es troba situat a 72'44 m sobre el nivell de la
mar.

Camp d'Aprenentatge es Pinaret

El recinte de taula, situat al sud del gran talaiot, data entre 800-450 aC, va ser
excavat l'any 1931 per M. Murray amb un equip de la Universitat de Cambridge.
Té la planta en forma de ferradura i la façana còncava. La columna central és de
secció rectangular i el capitell troncopiramidal invertit. La part posterior de la taula
va ser reforçada amb un bloc de formigó.

Pedra-suport:

Pedra-capitell:

- Alçada: 4,20 m.

- Llargada: 3,45-3,65 m.

- Amplada: 2,75 m.

- Amplada: 1,50-1,60 m.

- Gruix: 0,40 m.

- Gruix: 0,60 m.

En els voltants immediats hi ha cases talaiòtiques de diferent tipus.

Camp d'Aprenentatge es Pinaret

