
SOM TALAIÒTICS? 
VIURE A MENORCA ABANS I ARA

Programa d'activitats 
vinculades a l'exposició 
L’ILLA DELS TALAIOTS



SOM TALAIÒTICS? DE VER? I QUÈ VOL DIR AÇÒ?

Els menorquins d'avui i els que van construir les imponents 
construccions talaiòtiques certament habitam un mateix territori. 
Però el temps no passa debades, i té sentit que ens demanem què 
ens uneix i què ens separa d'aquell poble fascinant. 

Les cases i edificis dels poblats talaiòtics estan aixecats amb la 
tècnica ciclòpia, és a dir, a base de roques mínimament desbasta-
des, col·locades sense argamassa i que encaixen entre si. Si fa no 
fa, com els ponts de bestiar o les barraques, aixecats els últims 
segles, o les parets seques, que encara construïm avui en dia.

Com vivien els talaiòtics, i com vivim nosaltres? És molt interes-
sant observar la seva relació amb la salut, els astres del cel, 
l'agricultura, la mort, la navegació per la mar, etc., i veure quins 
punts de contacte hi ha amb la relació que tenim nosaltres amb 
aquests mateixos elements. 

Ara que la Menorca Talaiòtica és candidata a patrimoni mundial 
davant la UNESCO és un bon moment per encetar aquest camí 
suggestiu i segur que ple de sorpreses. Ens trobam en un moment 
decisiu del procés, ja que durant aquest any els tècnics de la 
UNESCO revisaran l'expedient de la candidatura menorquina i els 
jaciments arqueològics rebran la visita dels inspectors de 
l'ICOMOS. 

Per tot açò, el Consell Insular ha desenvolupat tot un programa 
d'activitats destinades a donar a conèixer la Menorca Talaiòtica 
entre tots els habitants de l'illa, vinculades a l'exposició itinerant 
que es podrà veure durant bona part del 2016 al Museu de Menor-
ca, a la sala de Sant Diego i a la sala El Roser. 

Esperam que aquestes activitats us apropin a aquells antics 
menorquins, que van llegar-nos l'extraordinari patrimoni que 
nosaltres tenim el deure de protegir.



PÚBLIC FAMILIAR

La dona talaiòtica
5 de març. 11:00 h. Museu de Menorca. Maó. 
Visita guiada i taller. 
La nostra aventurera Catalina Quintana ens farà una visita guiada per 
l’exposició i esbrinarem entre tots què feien les dones talaiòtiques. 
Sabies que eren les encarregades d’entrenar els seus fillets en l’art de la fona? 
Després de la visita farem un taller de ceràmica. Reproduirem una de les 
peces de l’exposició, utilitzant les mateixes tècniques i eines que els 
nostres avantpassats (punxons, petxines, pintes...).
Inscripció prèvia al tel. 971 350 955

Ajuda’ns, necessitam un arqueòleg
2 d’abril. 11:00 h. Museu de Menorca. Maó. 
8 d’octubre. 11:00 h. El Roser. Ciutadella. 
Necessitam ajuda per classificar i catalogar els objectes trobats en 
l’última excavació que es va fer a Cornia Nou. Catalogarem ossos, 
restaurarem ceràmica, investigarem llavors... Avui ens convertirem en 
autèntics arqueòlegs.
Inscripció prèvia al tel. 971 350 955

Transformer Talaiòtic 
28 de maig. 11:00 h. Poblat talaiòtic de Cornia. Maó. 
22 d’octubre. 11:00 h. Poblat de Montefí. Ciutadella. 
Presentam els primers jocs talaiòtics de la història.
La vida a l’època talaiòtica no era gens fàcil, calia tenir força, agudesa 
visual, punteria... A través d’una gimcana de jocs realitzarem un autèntic 
entrenament talaiòtic. Esdevindrem fillets i filletes talaiòtics preparats 
per enfrontar-nos a qualsevol problema que ens presenti la vida 
talaiòtica!
El premi... un autèntic trofeu provinent de la prehistòria menorquina!

Com vestien els talaiòtics?
24 de setembre. 11:00 h. El Roser. Ciutadella. 
Visita guiada i taller. 
Vine a disfressar-te de talaiòtic! A través de la reproducció d’un teler, 
punxons, agulles... descobrirem com treballaven els teixits els talaiòtics. 
Tots els participants podran vestir-se amb peces de roba a semblança 
dels nostres prehistòrics. 
Sabeu que també portaven joies, collarets, braçalets, anells... Farem 
autèntiques joies talaiòtiques que després podreu endur-vos a casa. 



Equip d’arqueòleg
A l’entrada de l’exposició, i a disposició dels fillets i filletes, hi ha un equip 
d’arqueòleg. Una bossa amb tots els elements necessaris per esdevenir 
un autèntic arqueòleg i descobrir tots els secrets de la cultura talaiòtica. 
Amb aquest recurs els visitants més petits podran gaudir de l’exposició 
d’una manera autònoma, amb ajuda dels familiars, divertida i amena.

PÚBLIC FAMILIAR I ADULT

Un dia talaiòtic
11 de juny. 11:00 h. Torre d’en Galmés. Alaior. 
Hem preparat una sèrie d’activitats al voltant de la cultura talaiòtica en 
un dels jaciments més emblemàtics: Torre d’en Galmés.

Gastronomia, jocs, foners, música, arqueologia, astronomia..., i altres 
activitats preparades des d’un punt de vista molt lúdic per passar un 
autèntic dia talaiòtic en família.

JOVES

Una nit al Museu
14 de maig. 19:30 h. Museu de Menorca. Maó. 
Us atreviu a passar 12 hores al Museu? Vine a passar la nit al Museu 
i descobreix la vida dels talaiòtics... i també la mort...

Adreçat a joves d’entre 13 i 16 anys.

Inscripció prèvia al tel. 971 350 955. 

Places limitades.



ACTIVITAS PER ADULTS

Visites guiades a l’exposició
Museu de Menorca. Maó:
28 de febrer. 11:00 h.
19 de març. 11:00 h.
24 d’abril. 11:00 h.

Sant Diego. Alaior:
8 de juliol. 20:00 h.

Visita gastronòmica: Què menjaven els talaiòtics? 
1 de març. 11:30 h. Museu de Menorca. Maó. 
Visita guiada a l’exposició “L’illa dels talaiots”, on descobrirem què 
menjaven i quins estris utilitzaven per cuinar i menjar els talaiòtics. 

Tot seguit el cuiner Pep Pelfort ens acostarà a la gastronomia talaiòtica 
i podrem degustar tots plegats un plat elaborat a partir de la seva 
reinterpretació de la gastronomia menorquina més ancestral.
Inscripció prèvia al tel. 971 350 955

Maridatge artisticomusical
21 de maig. 20:30 h. Museu de Menorca. Maó. 
Presentam una manera diferent de visitar una exposició: hem posat música 
a quatre objectes de l’exposició i els hem maridat amb vins de la terra. 
Dos arqueòlegs donaran la visió més acadèmica de quatre objectes de 
l’exposició, un quintet de vent hi ha posat música i un enòleg els ha 
maridat amb vins.
Inscripció prèvia al tel. 971 350 955. Places limitades.



LA PEÇA DEL MES

Febrer
19 de febrer. 19:00 h. Museu de Menorca. Maó.
Peça: “Brauet”. Torralba d’en Salort. Alaior
Conferenciant: Simón Gornés

Març
18 de març. 19:00 h. Museu de Menorca. Maó. 
Peça: “Conjunt d’aixovar funerari”. Cova des Càrritx. Ciutadella
Conferenciant: Majo León

Abril
22 d’abril. 19:00 h. Museu de Menorca. Maó. 
Peça: “Punxó d’os”. Cornia Nou. Maó
Conferenciant: Damià Ramis 

Maig
20 de maig. 19:00 h. Museu de Menorca. Maó. 
Peça: “Talles”. Cova des Mussol. Ciutadella
Conferenciant: Elena Sintes

Setembre
16 de setembre. 20:00 h. El Roser. Ciutadella. 
Peça: “Imhotep”. Torre d’en Galmés. Alaior
Conferenciant: Irene Riudavets

Octubre
14 d’octubre. 20:00 h. El Roser. Ciutadella. 
Peça: “Lingot i cisell”. Son Mercer. Ferreries
Conferenciant: Cristina Rita



PROGRAMA DE XERRADES I EXCURSIONS

Les excursions s'organitzen en col·laboració amb el GOB. 
Tindran places limitades i cal apuntar-s’hi amb uns dies d'antelació 
a www.gobmenorca.com/inscripcio-excursio o trucant al 971 35 07 62. 
Algunes excursions disposaran de servei d'autobús per tornar al punt de 
partida, que tindrà un cost de 3 euros per persona i es pagarà al mateix 
moment d'agafar-lo.

Olles i tians
25 de febrer. 20:00 h. Saló Verd des Migjorn Gran. 
Xerrada sobre la producció de ceràmica, en època talaiòtica i en època 
actual.
Conferenciants: Ismael Moll (arqueòleg) i Ricardo Madirolas (ceramista)
Hi col·laboren l'Associació Cultural i Recreativa des Migjorn Gran 
i l’Ajuntament des Migjorn Gran.
Excursió vinculada
1 de març. Visita al poblat talaiòtic de Sant Agustí, passant pels 
talaiots de Binicodrell, es Mestall i la cova des Coloms.
Explicacions d’Ismael Moll (arqueòleg). Aquesta xerrada s’inclou també 
en el programa “Idò sí, som es més talaiòtics”, que organitza l’ACR des 
Migjorn Gran. L'excursió forma part també del programa de la Diada de 
les Illes Balears. Després de l’excursió hi haurà as Migjorn una demostra-
ció de cuina en directe.

Malalties d'ahir i avui
10 de març. 20:00 h. Sala d'Activitats Ciutadanes d'Alaior. 
Xerrada sobre els problemes de salut dels menorquins d'època talaiòtica i 
els menorquins actuals. Aquesta xerrada s’inclou dins les XII Jornades de 
Patrimoni Històric.
Conferenciants: Elena Sintes (arqueòloga) i Antoni Gómez (metge)
Hi col·laboren l'Ajuntament d’Alaior i el Centre d'Estudis Locals d'Alaior
Excursió vinculada
13 de març. Torrellissar i So na Caçana, amb partida des de Sant 
Climent.
Explicacions d’Elena Sintes i Luis Zotes (arqueòlegs)



Constructors de talaiots i constructors de barraques
7 d’abril. 20:00 h. Cercle Artístic de Ciutadella.
Xerrada sobre les tècniques constructives d'època talaiòtica i les 
tècniques emprades pels paredadors en èpoques recents. 
Conferenciants: Francesc Isbert (restaurador) i Antoni Camps (arqueòleg i 
especialista en béns etnològics)
Hi col·labora la Societat Històrico Arqueològica Martí Bella
Excursió vinculada
10 d’abril. Son Catlar, partint de Son Xoriguer. 
Explicacions de Francesc Isbert (restaurador)

La introducció de noves espècies, un problema gens recent
19 de maig. 20:00 h. Museu de Menorca. Maó. 
Xerrada sobre la introducció a Menorca de noves espècies animals i 
vegetals, des de la prehistòria fins a l'actualitat. 
Conferenciants: Damià Ramis (arqueòleg) i Pere Fraga (botànic)
Hi col·labora Amics del Museu de Menorca
Excursió vinculada
22  de maig. Poblat talaiòtic de Cornia Nou. 
Explicacions de Damià Ramis (arqueòleg)

L'observació dels astres, fa 3.000 anys i ara
2 de juny. 20:00 h. Sala d'Activitats Ciutadanes d'Alaior.
Xerrada sobre la importància de l’observació dels astres en època 
talaiòtica i a l'actualitat.
Conferenciants: Peter Hochsieder (arqueoastrònom) i Antoni Liz (astrònom)
Hi col·labora l'Ajuntament d'Alaior
Excursió vinculada
5 de juny. Visita nocturna al poblat talaiòtic de Torralba. 
Explicacions de Peter Hochsieder (arqueoastrònom)

Les feines del camp, a la prehistòria i a l'actualitat
22 de setembre. 20:00 h. Cas Vesins de Ferreries.
Xerrada sobre les diferències i semblances entre l'agricultura d'època 
talaiòtica i d'època actual. 
Conferenciants: Antoni Ferrer (arqueòleg) i Antoni Moll (pagès)
Hi col·laboren Cas Vesins i l’Ajuntament de Ferreries
Excursió vinculada
25 de setembre. Poblat pretalaiòtic de Son Mercer de Baix. 
Explicacions d'Antoni Ferrer (arqueòleg)



La mort, des del punt de vista dels talaiòtics i dels menorquins 
actuals
20 d’octubre. 20:00 h. Sala d’actes de la Casa de Cultura de Ciutadella.
Xerrada sobre els rituals i actituds davant la mort en època talaiòtica i en 
època actual.
Conferenciants: María José León (arqueòloga) i Jaume Mascaró (antropòleg)
Hi col·labora l'Ajuntament de Ciutadella i el Museu Municipal de Ciutadella
Excursió vinculada
23 d’octubre. Necròpolis prehistòrica de Cala Morell. 
Explicacions de María José León (arqueòloga)

Guerrers, foners i soldats
24 de novembre. 20:00 h. Museu de Menorca. Maó.
Xerrada sobre l'activitat bèl·lica a Menorca des de la prehistòria fins a 
l'època contemporània.
Conferenciants: Montserrat Anglada (arqueòloga) i Francisco Fornals 
(historiador)
Hi col·labora Amics del Museu de Menorca
Excursió vinculada
27 de novembre. Poblat talaiòtic de Trepucó. 
Explicacions de Montserrat Anglada (arqueòloga)

La beguda dels déus
1 de desembre. 20:00 h. Ateneu de Maó.
Xerrada sobre la producció, comerç i consum de vi a l'època talaiòtica i a 
l'actualitat.
Conferenciants: Cristina Bravo (arqueòloga) i Joan Fullana (propietari de 
Sa Bodega de Son Cremat)
Hi col·laboren l'Ateneu de Maó i Sa Bodega de Son Cremat
Excursió vinculada
11 de desembre. Poblat talaiòtic de sa Cudia Cremada i Sa Bodega de 
Son Cremat. 
Explicacions de Cristina Bravo (arqueòloga) i Joan Fullana (propietari de 
Sa Bodega de Son Cremat)



LA PEÇA DEL MES

Febrer
19 de febrer. 19:00 h. Museu de Menorca. Maó.
Peça: “Brauet”. Torralba d’en Salort. Alaior
Conferenciant: Simón Gornés

Març
18 de març. 19:00 h. Museu de Menorca. Maó. 
Peça: “Conjunt d’aixovar funerari”. Cova des Càrritx. Ciutadella
Conferenciant: Majo León

Abril
22 d’abril. 19:00 h. Museu de Menorca. Maó. 
Peça: “Punxó d’os”. Cornia Nou. Maó
Conferenciant: Damià Ramis 

Maig
20 de maig. 19:00 h. Museu de Menorca. Maó. 
Peça: “Talles”. Cova des Mussol. Ciutadella
Conferenciant: Elena Sintes

Setembre
16 de setembre. 20:00 h. El Roser. Ciutadella. 
Peça: “Imhotep”. Torre d’en Galmés. Alaior
Conferenciant: Irene Riudavets

Octubre
14 d’octubre. 20:00 h. El Roser. Ciutadella. 
Peça: “Lingot i cisell”. Son Mercer. Ferreries
Conferenciant: Cristina Rita

ALTRES SERVEIS

Visites guiades
Si teniu un grup de més de 8 persones us oferim la possibilitat 
de fer una visita guiada a l’exposició “L'illa dels talaiots”.

Idiomes visites guiades: català, castellà, anglès i llengua de 
signes.

Ens adaptam als vostres interessos i necessitats.

Per a reserves: 971 350 955 / museu@museudemenorca.com

Informació d’interès 
Totes les activitats són gratuïtes, tot i que algunes excursions 
compten amb un servei d’autobús de retorn, amb un cost de 3 
euros.

Les activitats familiars estan destinades a famílies amb fillets 
i filletes de 5 a 12 anys. 
             



Organitzen:

Hi col·laboren:


