
Vols saber quin és el secret que hi ha 
amagat al Museu? Tenim un escape room 
preparat per a tu i els teus amics! 
Adreçat a joves d’entre 8 i 13 anys
Places limitades

QUÈ AMAGUEN  
LES MONEDES?
Dissabte 26 de setembre, a les 11.00 h,  
al Museu de Menorca
Guants i lupa en mà, descobrirem quines 
històries i llegendes ens expliquen les 
monedes romanes, gregues i púniques. 
Adreçat a joves de 8 a 12 anys
Places limitades

ACTIVITATS 
DIRIGIDES A  
TOTS ELS PÚBLICS
CONFERÈNCIES 
Totes les xerrades són gratuïtse, no cal 
inscripció prèvia.

«ELS ENIGMES DE LA 
COL·LECCIÓ FLAQUER»
Dimecres 12 febrer, a les 19.30 h,  
al Museu de Menorca
Divendres 27 de març, a les 20.00 h, al 
Cercle Artístic de Ciutadella
A càrrec de Joan C. de Nicolás, arqueòleg 
i responsable de la catalogació de la 
Col·lecció Flaquer

ISBN: ME65/2020

Som a començament del segle xx i l’intrèpid arqueòleg Joan Flaquer 
acaba de fer una troballa que el marcarà per sempre. En una de les 

seves habituals excavacions ha descobert més de dos-cents vasos de 
fons alt de final del període talaiòtic en molt bon estat de conservació. 
Comença a fer-se de nit i no li queda gaire temps. Notari de professió 

i metòdic com és, sap que no pot perdre el temps anotant al seu 
quadern la descripció de cadascun dels objectes que té al davant. El 

misteri està a punt de començar...

Joan Flaquer i Fàbregues va ser un dels màxims representants 
de l’arqueologia menorquina de la primera meitat del segle xx. 

Col·leccionista, numismàtic i arqueòleg, participà activament de la vida 
cultural maonesa, que en aquells instants es desenvolupava entorn de 
l’Ateneu maonès, i publicà a la Revista de Menorca un seguit d’articles 

sobre arqueologia, història i numismàtica menorquina. La seva tasca fou 
cabdal per introduir figures de renom internacional a l’illa. 

El juny de 2017 el Museu de Menorca va rebre en dipòsit el llegat 
d’objectes històrics que Flaquer havia deixat al seu net: més de tres 
mil peces arqueològiques, la major part prehistòriques, romanes i 

islàmiques trobades a Menorca, a banda d’una important col·lecció de 
monedes i un gran volum de documents. El dipòsit té un gran valor pel 

fet de representar el fons íntegre d’un dels pioners de l’arqueologia 
menorquina i ara tindrem la sort de gaudir-ne en tota l’esplendor. 

Amb l’objectiu d’aprofundir en el coneixement d’aquesta exposició des 
de diferents punts de vista presentam aquest programa d’activitats.

ACTIVITATS 
INFANTILS  
I FAMILIARS
Tots els tallers són gratuïts i cal inscripció 
prèvia. Podeu enviar un correu electrònic a 
museu@museudemenorca.com o telefonar 
al 971 350 955.

CONTACONTES
Diumenge 9 de febrer, a les 11.00 h, al 
Museu de Menorca
Amb motiu del Dia de la Nena i la Dona a 
la Ciència, tenim preparat un contacontes 
en què les protagonistes són unes 
exploradores que ens mostraran importants 
descobriments que varen fer a Menorca.
Adreçat a fillets i filletes a partir de 5 anys
Places limitades

FES EL TEU VAS PREHISTÒRIC
Dissabte15 de febrer, a les 11.00 h, al 
Museu de Menorca
Vols crear un vas de ceràmica com ho feien 
els talaiòtics?
Adreçat a joves d’entre 6 i 10 anys
Places limitades

EXPLORADORES! 
Dissabte 7 de març, a les 11.00 h, al Museu 
de Menorca

Explicarem com tres dones van fer 
importants descobriments sobre el passat 

de Menorca: la paleontòloga Dorothea 
Bate, l’egiptòloga Margaret Murray i 
l’arqueòloga M. Lluïsa Serra. A continuació 
farem un taller de mòmies egípcies! 
Adreçat a joves d’entre 7 i 12 anys
Places limitades

L’ENIGMA DELS 400 VASOS
Dijous 16 d’abril, a les 18.00 h,  
al Museu de Menorca
A través d’un joc de pistes haurem de 
descobrir el misteri dels 400 vasos de Joan 
Flaquer. T’hi atreveixes?
Activitat familiar oberta a tothom
Places limitades

RITUALS MÀGICS  
A CALESCOVES
Dissabte 23 de maig, a les 11.00 h, a la 
necròpolis de Calescoves, Alaior
Lloc de trobada: barrera de la necròpolis
Mitjançant la disfressa i la representació, els 
fillets i les filletes recrearan un ritual funerari 
en una de les necròpolis més fascinants de 
l’illa!
Activitat familiar oberta a tothom

UNA NIT AL MUSEU
Dissabte 30 de maig, de les 19.30 h a les 
9.00 h del matí de l’endemà, al Museu de 
Menorca

Col·laboradors
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del 8 de febrer al 4 d’octubre de 2020



«EXCREMENTS DEL PASSAT I 
D’AVUI, QUÈ ENS EXPLIQUEN?»
Dimecres 18 de març, a les 19.30 h 
A càrrec de la doctora Marta Portillo, 
arqueòloga i investigadora distingida de la 
Institució Milà i Fontanals, IMF-CSIC

«UNA DESTRAL GALLEGA 
TROBADA A MENORCA PER 
FLAQUER?»
Dimecres 15 d’abril, a les 19.30 h
A càrrec de Rafael Rodríguez, arqueòleg de 
la Diputació de Pontevedra

«PODEM APRENDRE HISTÒRIA  
A TRAVÉS DELS VIDEOJOCS?»
Dimecres 20 de maig, a les 19.30 h
A càrrec de Bruno Parés, arqueòleg 
especialista en documentació 3D 

TAULA RODONA: 
«ARQUEOLOGIA 
 I MITJANS DE COMUNICACIÓ»
Dijous 12 de juny, a les 20.00 h
Participants: 
David Arquimbau, fotògraf documentalista 
Eudald Carbonell, professor de la Universitat 
Rovira i Virgili i codirector del projecte 
d’Atapuerca
Antoni Ferrer, arqueòleg
Carles Marqués, periodista d’IB3 Ràdio i 
Televisió i presentador del programa  
cultural Nura
Cristina Ros, gestora cultural i periodista del 
diari Ara Balears
Isaac Pons de Rosa, periodista del diari 
Menorca
Moderadora: Carolina Desel, directora del 
Museu de Menorca

«PRESENTACIÓ DE LA 
COL·LECCIÓ NUMISMÀTICA  
DE JOAN FLAQUER»
Diumenge 13 de setembre, a les 11.00 h
A càrrec d’Octavio Pons, arqueòleg del 
Museu de Menorca i responsable de la 
catalogació de la col·lecció numismàtica de 
Joan Flaquer

«RITUALS DE MORT A 
MALLORCA I MENORCA 
DURANT LA PREHISTÒRIA» 
Dimecres 16 de setembre, a les 19.30 h
A càrrec de Jaume Coll, arqueòleg i director 
del Museu Nacional de Ceràmica

«NOVES DADES A CORNIA NOU: 
RESTES FUNERÀRIES  
DE BEBÈS»
Dijous 1 d’octubre, a les 19.30 h
A càrrec de Thaïs Fadrique, arqueòloga 
i antropòloga, i Montserrat Anglada, 
arqueòloga del Museu de Menorca i 
codirectora del projecte arqueològic 
 Cornia Nou 

LA MIRADA DE FLAQUER

PRESENTACIÓ DEL FONS 
FOTOGRÀFIC FLAQUER 
Divendres 10 de juliol, a les 21.00 h
Amb la col·laboració de Fotos Antigues de 
Menorca

Davant una fotografia ens demanam: Qui 
són els que hi surten? De quin any és? On 
s’ha fet? Trobarem respostes a aquestes 
preguntes mitjançant una projecció a 
l’aire lliure en la qual presentarem una 
selecció de fotografies de l’arxiu Flaquer els 
protagonistes de les quals són el patrimoni 
històric menorquí i els personatges que 
participaven de la vida cultural a principis del 
segle xx. 

FOTOGRAFIES I PATRIMONI
Divendres 25 de setembre, a les 20.00 h 
Amb la col·laboració de Fotos Antigues de 
Menorca
Aquesta activitat consisteix a trobar un espai 
de memòria comú a través de les fotografies 
aportades pels participants que siguin 
d’entre els anys 1900 i 1960 i que estiguin 
relacionats amb el patrimoni cultural de 
Menorca.
Aquesta és una activitat oberta a tothom 
que tengui interès a col·laborar a recollir 
la memòria històrica de l’illa a partir dels 
records que evoquen les fotografies d’altres 
èpoques i que ens parlen de: persones, 
activitats, paisatges, indrets, fets històrics...

EL MUSEU SURT DEL CONVENT

LES CINC VIDES DEL VAS ABANS 
D’ARRIBAR A VADLLIBRES
Dijous 6 de març, a les 19.00 h, a la llibreria 
vaDllibres, Ciutadella
Presentació d’un vas de fons alt recuperat 
a la cova de sa Mola durant l’excavació 
realitzada pel Museu de Menorca. El vas es 
podrà veure a la llibreria al llarg del mes de 
març.

EXCURSIONS:  
LES INVESTIGACIONS  
DE FLAQUER
El cicle d’excursions està relacionat amb les 
investigacions en què Flaquer va participar 
directament o indirectament.

SON CATLAR
Dissabte 29 de febrer, a les 11.00 h
Punt de trobada: pàrquing d’entrada del 
jaciment. A càrrec de María José León i Joan 
C. de Nicolás, arqueòlegs

SON BOU
Diumenge 29 de març, a les 11.00 h
Punt de trobada: pàrquing d’entrada de Son 
Bou. A càrrec de Cristina Bravo, arqueòloga

BINIGUARDA 
Diumenge 26 d’abril, a les 11.00 h
Punt de trobada: pàrquing del cementeri 
d’Alaior. A càrrec de Montserrat Anglada i 
Magdalena Marroquín, arqueòlogues 

CORNIA NOU 
Diumenge 24 de maig, a les 11.00 h
Punt de trobada: jaciment de Cornia Nou.
A càrrec de Damià Ramis, arqueòleg

VISITES GUIADES
Diumenge 16 de febrer, a les 11.30 h (CAT)
Dissabte 21 de març, a les 11.30 h (CAT)
Divendres 10 d’abril, a les 11.30 h (CAT)
Dissabte 27 de juny, a les 11.30 h (CAT)
Dissabte 11 de juliol, a les 11.30 h (ESP)
Dimecres 15 de juliol, a les 11.30 h (CAT i ESP)
Dimarts 21 de juliol, a les 11.30 h (ENG)
Dissabte 8 d’agost, a les 11.30 h (ESP i ENG)
Dimarts 11 d’agost, a les 11.30 h (CAT i ENG)
Dissabte 12 de setembre, a les 11.30 h (CAT)

Activitat adreçada a tots els públics
Inscripció prèvia al tel. 971 350 955

DIADA DE LES ILLES BALEARS
Visita teatralitzada a l’exposició 
Diumenge 1 de març, a les 11.00 h
A càrrec de Teatre de Xoc
Flaquer està impacient per trobar Miss 
Murray, una egiptòloga anglesa que visita 
Menorca, per explicar-li unes importants 
troballes que ha fet en una cova de 
Menorca... Vols saber quins són aquests 
descobriments?   
Activitat adreçada a tots els públics
Inscripció prèvia al tel. 971 350 955

DIA DE LA DONA
Viquipedistes i dones
Dissabte 14 de març, de 10.00 a 14.00 h 
La Viquimarató Art i feminisme és una 
activitat que busca visibilitzar l’absència 
de contingut relacionat amb dones i art a 
la Viquipèdia. Inscrita dins de la iniciativa 
internacional Art+Feminism, que enguany 
celebra la seva setena edició, crearem 
entrades sobre dones vinculades al món de 
les arts a Menorca.
Activitat adreçada a tots els públics
Inscripció prèvia al tel. 971 350 955

DIA INTERNACIONAL  
DELS MUSEUS

BEVIEN CERVESA ELS 
TALAIÒTICS? 
Dissabte 16 de maig, a les 20.00 h
A càrrec del Museu de Menorca 
 i Graham Pearce
Presentarem les darreres novetats sobre 
què contenien els vasos de la cova de sa 
Mola. L’activitat finalitzarà amb un tast de 
cervesa històrica ben especial!

VISITA TEATRALITZADA  
A L’EXPOSICIÓ
Diumenge 17 de maig, a les 11.00 h
Dilluns 18 de maig, a les 20.00 h
A càrrec de Teatre de Xoc
Flaquer està impacient per trobar Miss 
Murray, una egiptòloga anglesa que 
visita Menorca, per explicar-li unes 
importants troballes que ha fet en una 
cova de Menorca... Vols saber quins són 
aquests descobriments?   
Activitat gratuïtes i adreçades  
a tots els públics. 
Inscripció prèvia al tel. 971 350 955

Per a més informació:
www.museudemenorca.com

971 350 955


