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1. Presentació

El 2018 ha estat un any d’activitat molt intensa que va culminar amb la inauguració de la nova

exposició permanent el 19 de juliol. Amb aquesta nova presentació de les sales permanents,

s’ha donat per finalitzada una etapa del  museu marcada per les obres. Obres que es van

iniciar el 2014, continuar al 2015 i 2016 amb les obres civils i es van acabar un cop finalitzada la

reforma museogràfic que s’inicia el novembre de 2017 i que acaben amb la inauguració de la

nova presentació de l’espai expositiu permanent.

Aquesta  nova  presentació  representa  també  un  nou  concepte  de  museu.  El  Museu  de

Menorca  deixa  de  ser  un  museu  generalista,  característica  museològica  de  les  dècades

de1980 i 1990, i esdevé un museu d’història, el museu d’història de Menorca. Concepte que ve

acompanyat d’un gir en la seva programació d’activitats i àmbits d’investigació que s’anirà

fent evident amb els futurs programes anuals.
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2. Col·lecció

2.1. Exposició permanent

El novembre de 2017 s’inicia les obres de reforma de l’exposició permanent del museu. Una

reforma  que  implica un  nou  discurs  i  un  nou  disseny  de  l’exposició.  Aquest  nou  projecte

d’exposició,  elaborat  per  l’empresa  Kultura  i  l’equip  del  Museu  i  presentat  i  aprovat  pel

Ministerio de Cultura el  2016, té com principals objectius presentar la història de Menorca a

través d’un discurs i una museografia amena i didàctica, assegurar l’accés físic i cognitiu al

conjunt del museu i presentar la millor selecció d’objectes de les col·leccions del museu que

ens ajudin entendre la història de Menorca. 

L’exposició permanent ha quedat configurada de la següent manera:

- Vuit àmbits cronològics:

- Prehistòria ( 2200-123 aC)

- En l’òrbita de Roma i el primer cristianisme ( segles I-X)

- El període islàmic (290-685 de l’hègira, 902-1287 dC)

- La conquesta cristiana i la baixa edat mitjana ( segles XIII-XV)

- Sota l’Imperi dels Austries (segles XVI-XVII)

- Segle XVIII: entre Espanya i la Gran Bretanya

- Menorca al segle XIX

- La gran transformació del segle XX

- Tres espais complementaris:

- El Museu de Menorca, una institució viva

- El convent de sant Francesc

- Menorca, patrimoni en el paisatge

- Espai familiar “Juguem amb la història”

S’ha condicionat la recepció, creant un espai per botiga, i una nova entrada-recepció per

grups.
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El període d’obres ha estat de vuit mesos i el museu s’inaugura finalment el 19 de juliol de 2018.

El cost total  fou de 636.199,85€ (IVA inclòs).  Finançat pel Ministerio de Educación, Cultura y

Deporte.  La  direcció  facultativa ha  anat  a  càrrec  del  Sr.  Antoni  Nicolau.  Kultura.  Ideas  y

estrategias para el patrimonio S.L. i l’empresa executora ha estat Croquis, Dissenys, Muntatges i

Realitzacions, S.A.

En les obres s’ha implicat tot el personal del museu, els tècnics en l’elaboració de cartel·les,

correcció de textos, suport en la documentació gràfica, selecció d’objectes, suport en tasques

de restauració i conservació, el personal subaltern en tasques de suport als tècnics i en el propi

muntatge d’elements museogràfics i el personal administratiu en tasques de coordinació amb

l’empresa Croquis. 
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2.2. Increment de col·lecció

Dipòsits de materials arqueològics

Una de les fonts més importants que permet que la col·lecció del museu incrementi anualment

són  els  dipòsits  dels  objectes  fruit  de  les  excavacions  arqueològiques  que  tenen  lloc  a

Menorca. Cal recordar que per criteri  del Consell  Insular de Menorca, òrgan competent en

aquesta matèria, els objectes fruit de les excavacions de Menorca es dipositen al Museu, llevat

de les realitzades al terme municipal de Ciutadella.

Enguany aquests són els materials entregats al museu fruit d’excavacions:

-  Materials  recuperats  a  les  excavacions  de  l’hipogeu  XXI  de  Calescoves  i  del  poblat  de

Biniparratx  Petit,  que es trobaven a la Universitat de les  Illes Balears pel  seu estudi. Realitza

l’entrega el Sr. José Simón Gornés Hachero.

- Materials de la campanya d’excavacions de l’edifici oest de Cornia Nou any 2017. Entrega

els materials la Sra. Montserrat Anglada Fontestad.

- Materials recuperats al jaciment de So Na Caçana  campanya de l’any 2016. Fan l’entrega

de materials la Sra. Julia Garcia i el Sr. José Luís Cobos.

- Materials procedents de les campanyes d’excavació realitzades al jaciment de Sanitja entre

els anys 2014 i 2017. Entrega els materials el Sr. Fernando Contreras Rodrigo.

- Materials recuperats a la campanya de l’any 2017 al poblat de sa Cudia Cremada per part

de la Sra. Montserrat Anglada Fontestad.

-  Materials  recuperats  a  Bintalfa  l’any  2010.  Fa  entrega  de  la  memòria  i  els  materials

arqueològics el Servei de Patrimoni del Consell Insular de Menorca.

- Materials recuperats en el procés de restauració de la sala hipòstila del poblat de Torralba

d’en Salord, any 2017. Entrega els materials la Sra. Montserrat Anglada Fontestad.

- Materials del poblat de Sant Agustí Vell, es Migjorn Gran, recuperats a la campanya de l’any

2018. Realitza l’entrega el Sr. Ismael Moll Pelegrí.

- Entrega de restes òssies humanes recuperades a les excavacions arqueològiques realitzades

a  la  Cova  des  Pas  de  Ferreries  que  es  trobaven  dipositats  a  la  Universitat  Autònoma  de

Barcelona.
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Hem rebut també entregues puntuals de materials arqueològics recuperats de forma fortuïta:

- El mes de febrer el Sr. Andreu Roselló Garriga, va fer entrega el Museu de Menorca d’un coll

d’àmfora del tipus Dressel 30/Keay dels segles III-IV  que va recuperar al port de Maó, al pas del

Llatzeret.

Donacions

• Donació d’un anell  de cornalina (inv.  79657)  amb entalla de relleu positiu del  segle XIX,

propietat de la Sr. Mariana Vinent. 

• Donació  de dos dibuixos (inv. 79660 i inv. 79661) de Francesc Femenias de 1904, propietat de

la Sra. Francisca Matilde Gomila. 

Dipòsits

•  Dipòsit  del  quadre  Retrat  de la  família del  pintor (inv.  CIM3025)  de Pasqual

Calbó, propietat del Consell Insular de Menorca.

• Dipòsit de 16 tríptics i fullets d’hotel  dels anys 1950,1960 i 1970 del fons del Foment

de Turisme, propietat de l’Institut Menorquí d’Estudis.

• Dipòsit del cartell de turisme (inv. BF3024) del pintor Joan Vives Llull, Menorca la

isla blanca y azul, propietat del Sr. Emili de Balanzó.

•  Dipòsit del llibre Guia de Menorca (inv.  AA3026) de l’any 1911, publicada per

l’Ateneu de Maó, propietat de la Sra. Cristina Andreu.
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2.3. Restauració

Entre  els  mesos  de  febrer  i  maig  de  2018  s’han  realitzat  diversos  treballs  vinculats  a  la

restauració d’objectes del fons del museu destinats a l’exposició permanent. En aquest sentit ja

s’havia fet una feina prèvia de selecció de peces que, pel seu estat de conservació o per la

millora de la seva lectura formal,  havien de ser  intervingudes.  D’altres,  tenien restauracions

antigues que calien ser revisades.

Fou necessari  externalitzar la majoria dels treballs, degut a la gran quantitat d’objectes que

s’havien d’intervenir. D’altra banda, altres intervencions es van realitzar per part de l’empresa

Croquis, ja que es contemplava dins el  contracte d’obra i  el  promotor  era el  Ministerio de

Cultura y Educación. 

Restauració del fons d’arqueologia, 

A  continuació  es  fa  una  revisió  de  les  tasques  realitzades  de  forma  general  segons  la

naturalesa dels materials. La metodologia que es va utilitzar va ser la següent:

-Documentació prèvia i anàlisis organolèptic de l’objecte

-Intervenció de conservació i restauració

-Fitxa final amb la documentació gràfica i dels tractaments realitzats

Resum de les Intervencions al laboratori:

Les actuacions han anat dirigides a l’estabilització i a oferir una correcta lectura formal de les

peces tot seguint els criteris que s’estableixen per a la intervenció en materials arqueològics:

Mínima intervenció, lectura formal i estabilització. A més, en totes les intervencions s’han utilitzat

materials i productes compatibles, prèviament testats, assegurant la seva reversibilitat. Tots els

procediments i  tractaments  realitzats van ser documentats  en fitxes normalitzades per a ser

introduïts  al  DOMUS,  en  les  quals  s’enregistra  tota  la  documentació  generada  sobre  els

diferents  processos  de  conservació-restauració:  l’estat  de  conservació  previ,  criteris,  els

tractaments, etc. 

La intervenció sobre els materials arqueològics (orgànics/inorgànics) es va realitzar tenint  en

compte la naturalesa dels objectes:

-Os: Segons l’estat de conservació es va realitzar una neteja en sec o humida amb raspall tou,

hisops, i eines de fusta, evitant eines metàl·liques en la mesura del possible. S’ha adaptat el

tipus de neteja a l’estat de conservació que, en cas necessari  es  va substituir el  medi  per

hidroalcohol. Per adhesions imprescindibles, es va utilitzar Paraloid 72 entre el 25-50%.
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-Metall  amb base de coure: Les neteges sempre s’han realitzat en sec o amb la possibilitat

d’aplicar  puntualment  alcohol  o  acetona.  S’ha  remogut  la  resta  de  possibles  sediments

adherits  amb bisturí.  Es  respectaran  les  pàtines  de carbonats  i  sulfats  de la superfície,  i  es

remouran els clorurs actius amb bisturí i amb possibilitat de realitzar obturacions puntuals. En

casos puntuals s’han realitzat tractaments químics per neutralitzar clorurs actius. S’ha estabilitzat

amb inhibidors segons les característiques de l’objecte (p. ex. benzotriazol al 2% en etanol) i, en

cas necessari, s’han consolidat amb productes reversibles tot respectant les característiques

intrínseques del material (p. ex. per immersió o aplicació en pinzell en Paraloid B72 al 2% en

acetona.  Algunes peces  s’han acabat amb cera microcristal·lina).  Les  peces  estabilitzades

s’han dipositat en caixes de conservació per tal de controlar la temperatura i humitat relativa

ambient mitjançant productes termoreguladors. 

-Metalls amb base de ferro: S’han utilitzat raspallets tous per eliminar restes de sediment. S’ha

evitat, en qualsevol cas, l’ús d’aigua per la seva neteja. S’ha utilitzat puntualment l’etanol o

acetona  per  reblanir  la  terra  superficial.  S’han realitzat  inhibicions  (àcid  tànnic al  2’5% en

etanol)  i/o  consolidacions  amb  productes  adequats  (Paraloid  B74),  tots  ells  reversibles  i

prèviament testats.

-Plom: S’ha realitzat una neteja superficial tot remoguent la terra superficial així com capes de

concrecions, algunes d’elles fins a dos mil·límetres, amb materials tous, ja que el plom és un

material molt dúctil i fàcilment modificable. Es van conservar en contenidors estancs separats

dels altres metalls. Els ploms de procedència subaquàtica (4  lingots, 3 àncores i una sonda)

varen tenir un tractament diferenciat, ja que van ser dessalats durant quatre mesos amb canvis

d’aigües  destil·lada diaris. Es realitzà una neteja de la capa de concrecions i es practicà un

assecatge controlat. Posteriorment es varen consolidar amb acabat de cera. 

-Ceràmica: Quan la ceràmica ho permetia estructuralment, la neteja es realitzarà mitjançant

aigua i raspallets de diferents mides, tot evitant les cedres dures. A continuació entraven a la

fase de dessalat. En cas de trobar carbonatacions a la superfície, aquestes eren remogudes,

en la mesura del  possible,  amb diferents  eines  segons  la peça.  Algunes  de les  peces  van

necessitar  tractaments  químics  específics  per  a  l’eliminació  de  concrecions.  L’adhesió  de

fragments es realitzà amb Paraloid-72 al 10-15% en acetona. Algunes de les ceràmiques van ser

reintegrades volumètricament i cromàticament tot aplicant el criteris de mínima intervenció i

de presentació amb criteri arqueològic.  Algunes restauracions antigues van ser modificades

tot adequant-los als criteris actuals de presentació d’objectes arqueològics. 
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-Lítica: S’ha realitzat neteja humida o en sec segons l’estat de conservació de la peça usant

mitjans no abrasius i respectuosos amb la qualitat de l’objecte. Algunes han rebut tractaments

químics com l’aplicació de pasta de paper (papetes) en EDTA al 2’5% en H2O destil·lada.

-Vidre: El vidre arqueològic és un material que presenta molts problemes de conservació ja que

habitualment presenta alteracions com la desvitrificació, descamació del material, etc. Aquest

s’ha netejat en sec suaument per tal  de treure la terra superficial. S’ha practicat la neteja

mecànica amb eines toves que no incideixin a la superfície del vidre. En casos puntuals s’ha

utilitzat  hidroalcohol  o  alcohol  per  reblanir  concrecions  terroses  i/o  calcàries.  No  s’han

necessitat consolidacions. En el cas d’enganxat s’ha unit amb un adhesiu tipus cianocrilat.

Condicions d’emmagatzematge fins a l’entrada a vitrina:

Segons el tipus de material, l’emmagatzematge es varen seguir les següents pautes:

-Ceràmica: Els  fragments  ceràmics s’emmagatzemaren dins bosses perforades  de poliestirè.

Aquestes s’introduïren dins capses rígides evitant el pes acumulatiu en les peces i immobilitzant-

les mitjançant separadors de foam. En cas necessari, es varen practicar llits rígids de foam o

porexpan.

-Os: Es conservaren dins bosses de poliestirè perforades. S’elaboraren llits amb materials rígids,

com  foam, polietilè o porexpan, els quals també aniran protegits amb bossa o  tissue i  amb

capsa rígida.

-Coure, bronze i Ferro: Els objectes metàl·lics es van emmagatzemar en llits rígids i s’introduïren

dins bosses de poliestirè amb perforacions per evitar condensacions a l’interior de les bosses. Al

seu  torn,  aquests  objectes  s’introduïren  dins  caixes  de  conservació  amb  controls  diaris  de

temperatura i humitat relativa. No es mesclaren metalls de naturalesa diferent dins la mateixa

capsa.  Dins  de  cada  caixa  de  conservació  s’introduïren  bosses  amb  gel  de  sílice  per  a

l'absorció de l’ humitat. Aquest es canvià quan estava saturat, per mantenir els nivells d'humitat

(<40% HR).

-Vidre/pasta de vidre/faiança: Segons l’estat de conservació i  característiques de l’objecte

s’emmagatzemaren en suports individuals o en conjunts, en suports d’etham foam, abans de

ser dipositats en els contenidors rígids. En cas que anessin en bossa de polietilè, aquesta tenia

perforacions per evitar la condensació al seu interior i tenir una millor participació d’aire des de

l’exterior.
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Restauracions del Departament d’Art

- Dibuixos i gravats sobre paper:

L’obra sobre paper presentava diferents problemes: acides, esgrogueïment, foxing, ruptures i

les  tintes  metaloàcides (tintes  que presenten metalls  i  altres  substàncies  que en reaccionar

produeixen àcids) han provocat una pèrdua de suport per perforació. 

La majoria de les  tintes  són xineses,  emprades  en els  dibuixos tècnics i  en la retolació. Les

coloracions estan fetes amb aquarel·la i tempera. Al mateix temps, les tintes de les impressions

calcogràfiques són grasses i a vegades deixen  marques amb variació de color del paper.

El procés de restauració ha consistit en el desmuntatge de l’emmarcat, proves de solubilitat, la

neteja  en  sec  i  neteja  humida  segons  el  paper,  l’eliminació  puntual  de  les  taques  amb

peròxids,  l’eliminació  d‘intervencions  anteriors,  el  tractament  de  fitats  ferrogàlics,  la

desedificació per contacte i per immersió, el assecat per airejat, la consolidació d’esquinçades

i la reintegració de matèria.  També s’ha intervingut en la neteja i hidratació de la base dels

marcs.

En darrer lloc, pel que fa a la presentació, s’han canviat totes les traseres de les obres, per

materials més estables. S’ha optat per utilitzar una base neutra de cartó ploma i un paspartú

de pH neutre. 

- Pintura i dibuixos del segle XX (Fons Govern Balear)

S’han  intervingut  algunes  obres  de  tècnica  mixta  que  estaven  destensades,  bombades  i

presentaven alguna patologia: 

• inv.  79630. Port de Maó. 

Pintura de tècnica mixta sobre paper que estava molt deformada. Es va allisar amb pesos.

• inv.  30098. Figura en la platja

Dibuix a l’aquarel·la i tinta sobre paper. Presentava condensació en el vidre i el paper bombat.

Es va allisar amb pesos.

• inv. 79287. Abstracció

Pintura de tècnica mixta i molt texturada. Presentava  pèrdua de matèria en algunes zones.

S’han reintegrat els volums amb massilla modostuc i cola vinílica. Les pèrdues de color es van

restituir amb gouache. Es va finalitzar amb fixador i difusor.
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• inv. 79288. Ruido de una gran ciudad

Tècnica mixta sobre cartó. Presentava el cartó bombat. Es va humitejar un poc amb difusor i es

va aplicar pes en forma d’entrepà entre dos vidres, prèvia protecció de l’anvers.

• inv. 78670. Abstracció

Acrílic sobre tàblex. Falta de matèria en la zona inferior. Es va emprar pasta de modelatge i

cola vinílica per reconstruir la zona, després es va estucar amb modostuc texturat. S’integra de

manera il·lusionista amb acrílics. Al perímetre dels claus del marc que subjecten l’obra es va

aplicar estuc en alguns trencs. Es finalitza amb vernís mate  aplicat amb difusor.

- Indumentària (Fons Consell Insular de Menorca)

Del fons d’indumentària del Museu i en la línia de les restauracions anteriors efectuades els anys

1998 i 2009,  s’han restaurat dues peces, un gipó i un ventall (inv. 79634, inv. 79651).

El  material  del  gipó  és  la  seda  i  el  lli.  Presentava  diferents  patologies:  ruptures,  pèrdua

d’elements de subjecció, taques de sudoració, biodeterio per presència de microorganismes o

insectes.

Les actuacions realitzades han consistit en: l’anàlisi físico-química, les proves de solubilitat dels

tintats,  la  neteja  en  sec,  la  neteja  semi  aquosa  per  contacte,  la  neteja  per  bany,  la

desedificació  per  immersió,  el  tractament  de  taques,  la  consolidació  dels  esquinços,  la

reintegració de suport perdut i la reparació de costures. Per finalitzar s’ha presentat cadascuna

de les peces en un sistema de muntatge.

El material del ventall és la seda, el nacre i el vidre. Es va optar per fer una neteja per contacte

de la seda de la fulla o país, al mateix temps que se li proporcionava una reserva alcalina.

Aquest ventall dur incorporat un perfumer a l’extrem de l’anella subjectat  amb un tram de fil

de seda, el qual tenia una reparació antiga no encertada. Per tant, es va optar per posar a

l’extrem una barnilla de plata roscada. El perfumer està cobert per uns fils, els quals es van

netejar  per  immersió  i  es  va reproduir  el  tap  japonès  amb pedres  semiprecioses,  d’àgata

vermella.

- Marcs de les obres i traseres. 

S’ha hagut d’intervenir en un conjunt de marcs de les obres, alguns  s’han desmuntat i altres

s’han pogut intervenir tal com estaven.  Així mateix, s’han canviat alguns marcs.

S’han restaurat els marcs de les següents obres:  Inv. 31009, 31010, 31036, 31021, 31016, 31008,

E2086, E2080, V350, 26506, 26516, 26505, V183, 26532, 04008, 04007, 04011, 04002, 26541, 26565,
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51710,  26541,  26538,  26379,  26754,   79630,  04042,  26749, 03924,  03927,  30098, 31066,   31075,

79287, 79288, 79290, 78670,  04015, 04017.

El procés, realitzat per l’empresa CROQUIS, és el següent:

-Desmuntatge i muntatge

-Neteja superficial de l’anvers i del revers

-Eliminació d’elements oxidats

-Nutrició de la fusta dels marcs

-Neteja mecànica de l’anvers i del revers

-Neteja química de l’anvers

-Desinfecció de les fustes dels marcs

-Eliminació de les coles en els marcs i vernís

-Fixació de les  escaires dels marcs

-Reintegració volumètrica

-Reintegració cromàtica

-Capa final protectora
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2.4. Conservació preventiva

S’ha posat en marxa les mesures de conservació preventiva a tot l’espai expositiu i sales de

reserva. S’ha iniciat l’elaboració del Pal de conservació Preventiva, que es preveu acabar a

mitjans del 2019. ( veure annex 8.2)
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2.5. Préstecs 

L’arquitectura talaiòtica a la prehistòria de Menorca.

Organitzadors: Govern de les Illes Balears i Consell Insular de Menorca

Lloc: Museu d’Arqueologia de Catalunya. Barcelona

Dates: del 21 de febrer al 6 de maig de 2018

Objectes de préstec: 

- Botó d’ós (1458), braçal d’arquer (1459) i escudella ceràmica (1419). Dolmen de Ses Roques

Llises (Alaior).

- Punxó d’ós (30027). Hipogeu de Biniai Nou (Maó).

- Ascla de sílex (11786). Necròpolis de Cala Morell (Ciutadella). 

- Vas troncocònic amb agafador (692). Naveta de Clariana (Ciutadella)

- Olleta globular (22046), punxó de coure (22002) i contenidor ceràmic (22263). Navetes de Son

Mercer de Baix (Ferreries).

- Agulla (11116) i punxó d’ós ( 11215). Naveta de Cala Blanca (Ciutadella).

- Molí de ma  (CUN/07/1919). Talaiot de Cornia Nou (Maó).

- Percussor lític (62),  tap d’ós decorat amb cercles concèntrics incisos  (186),  olla carenada

decorada (68653)  ,  plat  de campaniana A (68627),  olleta ibèrica amb decoració pintada

(68629), i vas de fons alt (68657). Poblat de Trepucó (Maó).

- Vas troncocònic (8045). Talaiot de Trebaluger (Es Castell).

- Agulla d’ós (10155). Talaiot de Torelló (Maó). 

- Banyes de bronze (DC/2011/01/25, DC/2011/01/26), collar de fayenza (DC/2011/01/57), tap

d’ós  decorat  amb  cercles  concèntrics  incisos  (DC/2011/01/32),  ganivet  amb  mànec  d’ós

(DC/2011/01/37), punta de llança de bronze (DC/2011/01/68), braçalet helicoïdal de bronze,

(DC/2011/01/28), i braçalet de bronze (DC/2011/01/4). Necròpolis de Biniguardó (Es Mercadal).

- Tap d’ós decorat amb cercles concèntrics incisos (4234) i collar fet amb denes oculades de

pasta de vidre (5359). Necròpolis de Calascoves (Alaior).

- Punxó de bronze amb mànec d’ós (5919). Naveta de la Cova (Ciutadella). 

- Botó d’ós (5965). Naveta des Tudons (Ciutadella). 
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-  Agulla  de  bronze  (UE-003/016/CC/038),  as  republicà (UE-25/015/CC/039),  anell  de  bronze

amb pedra semipreciosa (UE-037/017/CC/051  i  UE-037/018/CC/051),  unes  pinces  de bronze

(UE-117/005/CC/180),  imitació  indígena  d’un  asc  púnic  (17183),  una  fusaiola  indígena

decorada (TGAM/09/592) i una labry de bronze (210). Poblat de Torre d’en Galmés (Alaior). 

- Ganivet de ferro (337). Necròpolis d’Addaia (Es Mercadal). 

- Labry de bronze (SNC/4989). Santuaris de So Na Caçana (Alaior). 

- Ganivet de ferro (338). Necròpolis de Sa Mola (Alaior). 

- Dena bicònica de bronze (6106). Naveta de Binipati (Ciutadella). 

- Campaneta de bronze (V502). Coves de Tirant (Es mercadal). 

- Peveter ceràmic que representa a la deessa Tanit (21496) i brauet de bronze (TOR100). Taula

de Torralba d’en Salort (Alaior). 

- Guerrer de bronze (76859). Poblat de Son Gall (Alaior). 

El poder del pasado. 150 años de arqueología en España.

Organització: Acción Cultural Española AC/E

Lloc: Museo Arqueológico Nacional, Madrid.

Dates: del 12 d’octubre de 2017 a l’1 d’abril de 2018

Objecte de préstec: Copa troncocònica decorada (15966). Cercle 7 de Torre d’en Galmés,

Alaior.

Inicis del Cristianisme a Menorca.

Organització: Bisbat de Menorca

Lloc: Museu Diocesà de Ciutadella, Ciutadella

Dates: del 5 de maig al 31 d’octubre de 2018

Objectes:

- Base de columna de pedra calcària (BASE/1).  Basílica de l’Illa del Rei (Maó). 

-  Capitell  decorat  de pedra calcària (FC-78-245).  Basílica des  Cap des  Port  de Fornells  (Es

Mercadal). 
17



- Capitell i fust de columna de marbre blanc (FT6). Basílica de Torelló (Maó).

-  Taula d’altar  de marbre blanc i  gris  (FC-79-139).  Basílica des  Cap des  Port  de Fornells  (Es

Mercadal). 

-  Aplic decorat  amb les  noces  de Canà (17413).  Basílica des  Cap des  Port  de Fornells  (Es

Mercadal). 

- Aplic decorat amb un Agnus Dei (17414). Basílica des Cap des Port de Fornells (Es Mercadal). 

- Creu decorada de bronze (15983). Basílica des Cap des Port de Fornells (Es Mercadal). 

Que la Terra et Sigui Lleu. Una Història de la Mort a Menorca.

Organització: Museu Municipal de Ciutadella

Lloc: Can Saura Miret, Ciutadella

Dates: La mostra es va inaugurar el 10 de novembre de 2018

Objectes:

- Vas globular, nº Inv. 5718 (La Cova)

- Vas troncocònic, nº Inv. 5726 (La Cova)

- Vas troncocònic, nº Inv. 5721 (La Cova)

- Vas globular, Nº Inv. 5713 (La Cova)

- Vas globular, Nº Inv.  5711 (La Cova)

- Vas globular, Nº Inv.  5717 (La Cova)

- Botó d’ós, Nº Inv.  5907 (La Cova)

- Botó d’ós, Nº Inv. 5911 (La Cova) 

- Botó d’ós, Nº Inv. 5912 (La Cova)

- Ullal de porc, Nº Inv. 5922 (La Cova)

- Punxó d’ós i bronze, Nº Inv.   5919 (La Cova)

- Punxó d’ós, Nº Inv.  5915 (La Cova)

- Passador bicònic, Nº Inv.  5866 (La Cova)
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- Dena bicònica, Nº Inv.  5867 (La Cova)

- Punxó de bronze, Nº Inv.  5894 (La Cova)

- Vas globular, Nº Inv.  6017 (Son Morell)

- Mig vas globular, Nº Inv.  6018 (Son Morell)

- Vaset troncocònic, Nº Inv.  6037 (Son Morell)

- Vaset troncocònic, Nº Inv.  6038 (Son Morell)

- Botó triangular d’ós, Nº Inv.  6084 (Son Morell)

- Botó triangular d’ós, Nº Inv.  6085 (Son Morell)

- Botó triangular d’ós, Nº Inv.  6086 (Son Morell)

- Passador bicònic, Nº Inv.  6053 (Son Morell)

- Punxó de bronze, Nº Inv.  6056 (Son Morell)

- Punxó d’ós, Nº Inv.  6011 (Es Tudons)

- Anell de bronze, Nº Inv.  5941 (Es Tudons)

(tots els objectes procedeixen del municipi de Ciutadella)

The Schranz Family of Artists. A journe od Rediscovery

Organitzadors: Heritage Malta

Descripció: Exposició  dels  200 anys de la família Schranz a Malta. Exposició d’obres de tres

generacions de pintors i pintores. Una part destacada de l’exposició són les pintures d’Anton

Schranz (1769-1839), pintor que va residir a Menorca durant un cert temps.

Préstec del quadre: Castell de Sant Felip d’Anton Schranz  (inv. 26485)

Lloc:  Fort de San Telmo, Valletta (Malta). 

Dates: 9 de febrer – 17 de juliol.
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2.6. Sala de reserves

Es presenta el Pla de Gestió de les Sales de reserva (veure annex 8.3).
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2.7. Atenció als investigadors 

- Sara Santaella Janer, anàlisis morfomètric dels vasets troncocònics recuperats al poblat de

Cornia Nou, campanyes 2008 a 2012. Treball de final de Màster.

-  Llorenç  Picornell  Gelabert.  Sol·licitud  d’estudi  de  carbons  vegetals  recuperats  a  les

excavacions  de  Cornia  Nou,  datades  entre  1100-600  BC.  L’objectiu  es  fer  un  estudi

antracològic del  jaciment.  Projecte  quinquennal  d’investigació al  sector  oest  del  jaciment

Talaiòtic de Cornia Nou (2013-2017).

- Sr Pau Sureda Torres (Incipit-CSIC), Cambridge University. Analítiques per fer un mostreig de la

producció metl·lúrgica de Menorca en el període naviforme. S’analitzen mostres dels jaciments

de Cala Blanca, Es Banyuls i Son Mercer de Baix, i alguns objectes procedents de la col·lecció

Flaquer. El mostreig forma part de dos projectes d’investigació “Intercambios y metalurgia en el

período  naviforme  (1650-850  BC).  Una  aproximación  arqueometalúrgica  (IMENA)  i  “la

producció  metal·lúrgica  menorquina  en  època  naviforme.  Una  aproximació

arqueometàl·lugica” finançat `per l’IME.

- Clara Vila Martinez i Sara Santaella Janer. Mostres òssies humanes procedent de la necròpolis

islàmica POIMA IV fase.  Projecte que  pretén realitzar  una reconstrucció de la dieta de les

comunitats durant la Menorca islàmica mitjançant la tècnica dels isòtops. Les analítiques es

realitzaran a l’Institut de paleontologia humana i evolució social de la Universitat Rovira i Virgili

de Tarragona.

- Enric Colom Mendoza, Insitut Català d’Arqueologia Clàssica. Amb motiu d’una tesis doctoral

emmarcada dins el projecte I+D HAR2015-68554-P “Amphorae exs Hispania. Sistematización y

accesibilidad en red de los centros de producción”. El present projecte està dedicat a l’estudi

dels centres de producció d’àmfores de la Hispania romana. Consulta d’àmfores complertes

fetes a la Hispània Citerior.

- Ester Marcos Carreras. Consulta i estudi de les restes antropològiques de la naveta de Binipati

amb l’objectiu de realitzar un treball de final del  Máster d’Antropologia Física i Forense de la

Universitat de Granada.

- Jordi Hernández Guash. Consulta i estudi de materials ceràmics fabricats a Menorca entre el

1000 i el 123 aC. amb motiu de la elaboració de l’expedient de la candidatura de la Menorca

Talaiòtica per la UNESCO.

-  Joaquim Salort  Galmés.  Exposició  permanent  del  centre  Artesanal  de  Menorca.  Imatges

dibuixos segle XVIII i formatgera talaiòtica. Inv. 68666, 26507, 26508. 
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-  Jose Simón Gornes. Plafons informatius per la Fortalesa de la Mola. Imatge quadre Anton

Schranz. Inv. 26485.

-  Cecilia Ligero (Amics des Museu). Concurs de la Beca Talaiòtica. Imatges del museu i d’un

conjunt de materials d’una naveta. 

- Francesc Xavier Roig Munar. Catàleg municipal de camins de l’Ajuntament de Ferreries  i tesis

doctoral. 29 imatges de cartografia de 1700-1900. Inv. 1375, 12820, 31004, 31015, 31008, 31011,

31013,  31015,  31016,  31024,  31027,  31028,  31030,  31034,  31038,  31042,  31043,  31049,  31057,

V366,V369, V370, V373, V374, V379, V381, V382, V383, V385.

-  Pep Valsalobre. Edició crítica de Lucrècia de Joan Ramis. Consulta llibre Obres teatrals de

Joan Ramis i Ramis. Inv. 8995-8998.

-  Apol·lònia Nadal Mut.. Publicació de la tesi  doctoral sobre la participació dels illencs a les

exposicions  universals,  nacionals  i  locals  (1827-1929).  Imatge  de  la  fàbrica  La  Industrial

Mahonesa. Inv. 26564.

-  Carles  Jiménez  Jorquera.   Article sobre les  pintures  i  dibuixos  del  segle XVIII  al  Museu de

Menorca a la revista El Temps de les arts. Fitxes del Domus i imatges d’obres del segle XVIII. Inv.

04182, 26514, 26515, 26521, 31004, v183, E2086, M2080.

-  Jose  Miguel  Delgado.  “Estudio  de  la  evolución  del  arrabal  de  San  Felipe  hasta  la

denominación de villa de San Felipe en los siglos XVI, XVII i XVIII” (Universidad de Jaén). Imatges

de la cartografia del castell de Sant Felip, sa Raval i la Mola. Inv. 1225, 1232, 1375, 1376, 1377,

1379, 4090, 4091, 4092, 26485, 26519, 31004, 31014, 31015, 31017, 31019, 31020, 31021, 31032,

31033, 31038, 31045, 31055, 31056, 31060, 31064, 79267, 79268, V362,V364, V373, V380.

- Maria Paredes Baulida.  Article sobre la Mitologia a l’obra de Pasqual Calbó i Caldés, per a la

revista Liburna (Universitat de València). Imatges d’obres de Calbó i consultes sobre la seva

obra. Inv. V183, 26509, 26513.

-  Antoni Arcas. Informació sobre el pintor F. Hernández Monjo per la documentació a la seva

participació a la peça del mes de Ca’n Oliver. 

- M. José León i Elena Sintes. Documentació de peces i fotogràfica dels segles XVIII-XIX per  a

l’exposició temporal  Arqueologia urbana. Inv.  4182, V187.
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Consultes diverses

- Consulta sobre els brocals o puteals que es feien dins les cases per les cisternes, feta pel sr Emili

Garriga Marí. El varem adreçar a l’arquitecta Enrich Taltavull.

- Consulta sobre les matrius i encunys de les monedes dels consells municipals de Menorca de

l’any  1937,  feta  pel  sr  Juan Antonio Rodríguez  Sánchez,  col·leccionista de  monedes  de la

Guerra Civil. Demanava si hi havia més peces que les penjades a CERES, li contestem que no,

que totes les matrius i els encunys estan penjats.

- Consulta sobre el llinatge Pons de Menorca feta pel sr Michael Ponce, volia informació sobre

el seus avantpassat amb el cognom Pons. El varem adreçar a l’arxiu històric de Maó.

Sol·licituds d’imatges

- Maria Luisa Sánchez León, Universitat de les Illes Balears, dues inscripcions romanes per una

publicació  sobre  les  Balears  Romanes,  inscripció  dedicada  a  Scribonius  inv.  961  i  l’altra

dedicada a Lluci Fàbul, inv. 964.

- Margarita Orfila Pons, Ateneu Científic i Literari de Maó. Fotografíes camafeus de la basílica

des  Cap  des  Port  de  Fornells  (es  Mercadal)  per  la  confecció  d’un  tríptic  comissió  per  la

commemoració dels 1600 anys de la carta del Bisbe Sever. inv. 17413 i inv. 17414.

- Irene Riudavets González, en representació de NURARQ, sol·licita diverses imatges d’objectes

talaiòtics dipositats al Museu de Menorca per confeccionar els nous cartells, llibres i guies del

jaciment:

Brauet i Tanit de Torralba d’en Salor. inv. 21496 i inv. TOR100

Olla carenada amb tapadore de Torre d’en Galmés. inv. 15997 i inv. 15998.

Bala de fona de plom de Trepucó. inv. 68655.

Conjunt de bales de fona de Binicalaf inv. 9301 a 9307.

Espiral de bronze de Biniguardó, inv. DC/2011/01/28.

Formatgera de Trepucó. inv. 68666.

Gerreta amb tapadora de Torre d’en Galmés, inv. 17181 i 17182.

Àmfora púnica d’Eivissa tipus PE-16 de Binicalaf, inv. 10148. 

Copa troncocònica del cercle 7 de Torre d’en Galmés. inv. 15996.
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Gerreta d’imitació talaiòtica de Trepucó, inv. 68645.

Gerreta gris emporitana de Sant Joan de Missa. inv. 16888.

Braçalet en espiral de bronze de Biniguardó, inv. DC/2011/01/

Collar fet amb denes oculades fetes de pastas de vidre de Calescoves. inv. 5359

Vas de fons alt, inv. V35

Llumeta romana de la sala hipòstila de Torralba d’en Salord.

-  Joaquim Salort  Galmés en representació del  Centre  Artesanal  de Menorca,  sol·licita una

imatge d’una formatgera del talaiòtic final, per un llibret d’artesania de Menorca editat per

l’Agència Menorca Reserva de Biosfera. Formatgera de Trepucó, inv. 68655.

- Mariona Pérez Ferrer,  amb motiu d’un treball  de final de Grau sol·licita una fotografia del

guerrer de Son Gall, inv. 76859, i del casc de guerrer de la taula de Torre d’en Galmés, inv. 209.

- Ferran Lagarda, publicació de llibres. Fotografia àmfora del derelicte de Binissafúller, Nº Inv.

1985 i del mil·liari de Torelló de ses Llorences, inv. 955.

- Ruth González Reyes, en representació de la diputació de Pontevedra-Turismo Rias Baixas.

Sol·licitud il·lustració basílica cristiana panel  262-PTPG-1,  amb motiu de l’exposició temporal

Galaicos un pueblo entre dos mundos.
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3. Investigació

3.1. Línies d’investigació

El  Museu dóna suport a diverses  línies d’investigació. Aquest suport es presenta de diverses

maneres, econòmic, d’investigadors de la plantilla de personal del museu, préstec d’espai per

la gestió d’objectes...

Excavació al jaciment de Cornia Nou

El Museu ha col·laborat en aquest projecte cobrint despeses de catalogació, investigació i

difusió, tot donant suport a l’excavació.

El  projecte d’investigació al  jaciment de Cornia Nou ha continuat les tasques d’excavació

arqueològica  i  de  processament  de  dades.  Els  treballs  d’excavació  van  ser  dirigits  per

Montserrat Anglada, Damià Ramis i Lluís Plantalamor. 

- Treballs d’excavació: Durant els mesos de maig i juny de 2018, com ja ve essent habitual, ha

tingut  lloc  la  campanya  arqueològica al  jaciment  de  Cornia  Nou  (Maó).  Aquest  projecte

compta amb una trajectòria de més de 10 anys d’investigació al poblat, oferint noves dades

molt  valuoses sobre els  primers  estadis  de la cultura talaiòtica. En general,  durant  aquesta

darrera campanya s’han continuat les feines a l’edifici adossat al costat occidental del gran

talaiot del  poblat i  que, per  aquest  motiu, rep el  nom d’Edifici  Oest.  Fins ara aquest  espai

presentava dues habitacions. La primera d’elles (Àmbit 1), situada al costat sud, es va acabar

d’excavar  l’any  anterior.  Podem  situar  el  seu  darrer  ús  cap  al  800  aC,  d’acord  amb  les

datacions  radiocarbòniques  obtingudes.  Enguany,  s’hi  han  realitzat  feines  de  restauració  i

consolidació de les crestes dels murs i dels paviments empedrats que es troben al seu interior.

A la segona habitació (Àmbit 2), situada a continuació cap al nord, s’hi ha excavat la part final

dels nivells d’enderroc i l’únic nivell d’ocupació que s’ha trobat. Així, s’ha pogut determinar

que  l’habitació,  igual  que  l’anterior,  es  trobava  coberta  per  un  sostre  fet  amb  elements

vegetals, argila i llosetes de roca calcària. El context d’ús ha resultat molt pobre en troballes.

Destaca la presència de molins de mà i percussors de pedra que reforcen la importància de

les feines de transformació alimentària a l’interior d’aquest edifici.

Finalment, s’han iniciat les feines d’excavació a l’extrem nord d’aquest sector, un espai que

semblava a cel obert. La sorpresa ha estat trobar la part superior d’un mur en angle recte que

delimita un tercer recinte (Àmbit 3). A la part superior de l’enderroc d’aquesta habitació s’hi ha

trobat una urna funerària de ceràmica talaiòtica amb restes infantils al seu interior. D’acord

amb  l’estudi  antropològic  les  restes  humanes  corresponen  a  quatre  infants  amb  edats

compreses  entre  les  20  i  47  setmanes  de  gestació.  L’excavació  d’aquest  primer  nivell
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d’enderroc a l’Àmbit 3 ha permès recuperar  una gran quantitat de materials arqueològics,

entre els quals s’ha de destacar una destral-lingot de bronze amb apèndixs laterals, a més de

restes ceràmiques, ossos de fauna domèstica i eines de pedra.

A més de les feines d’excavació i  restauració, juntament amb el CIMe i la propietat, s’han

realitzat tasques d’adequació al jaciment, amb la construcció de diversos trams de paret seca

per tal de separar el jaciment arqueològic i la zona de visita de la part agrícola de la finca,

evitant  així  l’entrada  d’animals  al  jaciment  que  puguin  malmetre  les  estructures

arqueològiques. 

- Treballs de laboratori: D’altra banda, durant els mesos de novembre, desembre i gener s’han

processat tots els materials recuperats durant l’excavació, realitzant els següents treballs a les

instal·lacions del museu:

•  Ceràmica:  neteja,  siglat,  classificació,  inventari,  remuntat  de  peces  i  dibuix  de  peces

significatives.

• Fauna: neteja, classificació, inventari, estudi preliminar.

• Lítica: neteja, siglat, classificació, inventari i dibuix.

• Mostreig: s’han pres mostres per a futures analítiques.

• Planimetria: elaboració de planimetries del jaciment, seccions, etc.

• Estudi antropològic dels 4 individus infantils. S’ha pres dues mostres per C14.

• S’han realitzat 5 datacions de C14 a l’Institut Royal du Patrimoine de 5 mostres sobre restes de

fauna domèstica, de les quals s’estan esperant els resultats.

- Gestió: Projecte, informe, gestions administratives:

S’han  redactat  l’informe  de  la  intervenció  arqueològica  de  l’any  2018  a  Cornia  Nou  i  el

projecte d’intervenció arqueològica al jaciment per a l’any 2019.

- Treballs de difusió: Des del Museu de Menorca s’han realitzat diverses activitats vinculades al

programa educatiu (vegeu apartat 4.a) realitzades al mateix jaciment per donar a conèixer

l’indret però també les feines que s’hi fan. S’han fet visites per a escolars de primària, visites

familiars durant el curs i jornada de portes obertes al final de l’excavació. 

Per  altra  banda,  des  del  museu,  per  tal  de  commemorar  els  10  anys  d’excavació es  va

preparar  el  dia  30  d’abril  de  2018,  La  festa  de  la  lluna  plena,  10  anys  d’excavacions

arqueològiques a Cornia Nou, en col·laboració amb l’Ajuntament de Maó, on l’arqueologia, la

història, el glosa i la dansa en varen ser els protagonistes. Hi van assistir 55 persones. 
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A més, l’equip ha participat en els següents congressos i jornades per tal d’explicar els avenços

en la investigació científica: 

Presentació de la ponència El procesado de alimentos en el poblado talayótico de Cornia Nou

entre  los  siglos  VI  i  II  a.C.  (Montserrat  Anglada i  Antoni  Ferrer),  a  la trobada  “Insularidad e

impacto colonial - Menorca y Cerdeña como espacios de análisis durante el I Milenio a. C.”,

celebrada a l’Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma el 29 de maig de 2018.

Presentació de la ponència  La presencia fenicia y púnica en Mallorca, Menorca y Cerdeña

desde la arqueofauna y la paleodieta (Damià Ramis),  a la trobada  “Insularidad e impacto

colonial - Menorca y Cerdeña como espacios de análisis durante el I Milenio a. C.”, celebrada

a l’Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma el 29 de maig de 2018.

Presentació de la xerrada Local identity of the early Talayotic architecture in Menorca (Damià

Ramis)  a  la  24th  European  Association  of  Archaeology  Annual  Meeting,  celebrada  a  la

Universitat de Barcelona el 6 de setembre de 2018).

Presentació de la comunicació Les tècniques constructives en pedra en sec a Menorca durant

l’edat del  bronze i  l’edat del  ferro i  la seva continuïtat (Montserrat  Anglada, Antoni  Ferrer  i

Damià Ramis),  el 26 d’octubre de 2018 al  XVI Congrés Internacional sobre la Pedra en Sec

(Ciutadella de Menorca, 26-28 d’octubre de 2018).

-S’ha publicat l’article científic, que inclou dades del jaciment de Cornia Nou:

Ramis, D. (2018).  Animal Exploitation in the Early Prehistory of the Balearic Islands.  Journal  of

Island and Coastal Archaeology, 13 (2): 269-282.

S’ha publicat l’article divulgatiu, específic sobre la darrera campanya a Cornia Nou:

Anglada, M.; Plantalamor, L.; Ramis, D. (2019). Cornia Nou, Maó. Àmbit. Revista de Cultura, 53:

21. 

http://www.cime.es/WebEditor/Pagines/file/Ambit/WEBCIM_Ambit_revistacultura_num53.pdf

- Notícies:

1/05/2018 El museu de Menorca va organitzar la festa dels 10 anys d’excavacions a Cornia

Nou. Font: Ib3 

26/07/2018  Reportatge  sobre  els  10  anys  d’investigació  al  jaciment  de  Cornia  Nou.  Joan

Mascaró Mascaró. 

30 d’abril 2018: Programa de Ràdio Nura amb Carles Marqués. Presentació de l’activitat de

Cornia Nou.
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Treballs a Calescoves

El  Consell  Insular  ha  firmat  un  conveni  de  col·laboració  amb  l’Agencia  Catalana

d’Arqueologia, que ha permès la vinguda a Menorca del vaixell Thetis del Centre d’Activitats

Subaquàtiques de Catalunya, que ha donat suport als treballs subaquàtics de recerca a la

cala de Calescoves, que porten a terme els Amics dels Museu de Menorca per encomana del

Servei de Patrimoni del CIMe.

El Museu de Menorca ha col·laborat en dits treballs subaquàtics facilitant un tècnic arqueòleg,

n’Octavio Pons Machado, que a l’hora és codirector dels treballs de recerca.

Aquest han consistit en la retirada i estudi dels materials superficials que ocupaven la superfície

de la part central de la cala i que es veien afectats per l’acció de les àncores dels iots i per la

recollida indiscriminada dels objectes per part dels banyistes de la zona.

En segon lloc s’ha procedit a la realització de sondejos aleatoris al fons de la cala per tal de

localitzar les concentracions de materials i així poder avaluar el potencial arqueològic i científic

que encara pot oferir els fons marí de la zona.
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Cartes arqueològiques subaquàtiques de Menorca

Des de l’any 1996 els Amics del Museu de Menorca porten a terme les cartes arqueològiques

subaquàtiques de Menorca, que compten amb el suport científic del Museu de Menorca.

Els treballs d’aquest any han consistit en la confecció de la carta arqueològica subaquàtica

del terme municipal de Ciutadella. Des de l’any 2010, els Amics del Museu de Menorca i el

Club Nàutic de Ciutadella tenen firmat un conveni de col·laboració que té com objectiu la

confecció de les cartes subaquàtiques dels municipi. Els amics del Museu de Menorca aporten

un tècnic i marquen els objectius científics del projecte, mentre que el club nàutic aporta els

material  i  els  capbussadors,  que  són  voluntaris  i  que  reben  formació  en  arqueologia

subaquàtica per part del tècnic d’Amics del Museu, n’Octavio Pons Machado, que forma part

del Museu de Menorca.

Una segona línia de treball és la confecció de la carta de la resta de l’illa que la porta a terme

un  equip  d’arqueòlegs  professional,  que  realitzen  una  campanya  de  quinze  dies  intensius

anual. Aquest equip està dirigit per en Xavier Aguelo Mas i n’Octavio Pons Machado, ambdós

arqueòlegs i vinculats científicament al Museu de Menorca.

A petició del Servei de Patrimoni del Consell Insular de Menorca es va realitzar una visita a un

derelicte de la platja de Son Bou per tal de determinar un possible espoli al lloc.

Suport als projectes d’excavació a Menorca: 

Aquest any, des del museu, s’ha donat suport a diverses entitats per als treballs post-excavació,

oferint espais per a desenvolupar les tasques de laboratori i d’estudi dels materials arqueològics

provinents  de  les  excavacions.  Així  s’ha  col·laborat  amb  l’Associació  Sa  Cudia  Cremada

Fieldschool,  equip amb el qual ha col·laborat en la cessió d’espais per a desenvolupar tasques

vinculades a l’escola d’arqueologia on s’hi ha desenvolupat diversos cursos, tot oferint per part

del  personal  del  museu  un  workshop  en  el  laboratori  sobre  conservació-restauració  de

materials arqueològics. Igualment  ha col·laborat amb les seves instal·lacions amb l’equip que

desenvolupa  el  projecte  arqueològic  a  Sant  Agustí  i  amb  l’Associació  Menorca  Heritage

Recovery per als treballs de laboratori. 
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3.2. Documentació

S’han actualitzat les dades del sistema DOMUS d’acord amb el projecte museogràfic, i s’han

introduït  els objectes de nova adquisició (dipòsits i donacions). En aquests moments s’estan

actualitzant les dades del material de les sales permanents, fins ara:

Sala 4. la Conquesta cristiana i la baixa edat Mitjana

Sala 5. Sota l’imperi dels Àustria (segles XI-XII)

Sala 6. El segle XVIII: entre Espanya i la Gran Bretanya
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3.3. Formació i publicacions del personal del museu

- Andreu Adame, Cristina; Desel González, Carolina (2017). “Historia del Museu de Menorca”.

Boletín  del  Museo  Arqueológico  Nacional.  Número  extraordinario  150  años  de  museos

arqueológicos en España. Vol. 2. p. 693-703. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

- Conferència sobre el Grup Menorca en el curs de Gestió Cultural de l’Escola d’Adults. 12 de

novembre.

- Alicia Ciudad: Materiales tradicionales y modernos en los procesos de restauración actuales.

Capa pictórica y soportes en tela. Por Eva Maria Martínez Morales (Museo Nacional del Prado).

Museo sa Bassa Blanca. Alcudia ( 9 hores)

-  Curs Pràctic de Conservació Preventiva. Instituto del  Patrimonio Cultural  de España (IPCE)

Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera ( 35 hores)

- Entre el públic y el privat. Models de gestió del patrimoni arqueològic. UIMIR. Maó. ( 10 hores)

Assistència a comissions

Comissió Assessora d’Artesania de Menorca, Consell Insular de Menorca.

Comissió d’Arts Visuals, Consell Insular de Menorca.

Comissió de Patrimoni Històrica, Consell Insular de Menorca.

Comissió de Menorca Talaiòtica Candidata a Patrimoni  de la Humanitat,  Consell  Insular de

Menorca.
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4. Activitats

El museu ha estat tancat, per mor de les obres, del 21 de gener fins el 19 de juliol, durant aquest

període no es van realitzar activitats en el museu. Es van dur a terme un seguit de conferències

a tots  els  termes  municipals  de Menorca per  presentar  la reforma museogràfica.  Aquestes

xerrades foren impartides pel conseller de cultura Miquel Àngel Maria i la directora del Museu

Carolina Desel.

Enguany  no  s’ha  presentat  cap  exposició  temporal,  si  que  s’ha  treballat  en  l’exposició

“Arqueologia Urbana. 20 anys entre vesins, màquines i manobres” que s’ha inaugurat el 12 de

gener de 2019.

3.571  persones  han participat  en  les  diferents  activitats  del  Museu.  A  part  en les  activitats

programades  per  entitats  externes,  on  la  col·laboració  del  Museu  és  molt  variada,  han

participat 566 persones. 

4.1. Educació formal

Amb la incorporació de la nova tècnica s’ha donat un impuls en l’acció educativa del museu.

S’ha continuat  treballant  amb l’empresa  Sa Xaranga que ens  aporta  coneixements  en  la

didàctica i el treball amb els infants.

S’ha realitzat una nova ampliació de la proposta educativa per al curs 2018-2019 amb itineraris

per educació infantil, primària i secundària. Aquesta té com a objectiu apropar el patrimoni

menorquí  a  tots  els  fillets  i  filletes  d’una manera  lúdica i  didàctica alhora.  S’han proposat

diversos  tallers  que,  a  partir  d’un  recorregut  per  les  sales  temàtiques  de  la  permanent,  es

treballen diversos aspectes de la història de Menorca: Des de la Prehistòria, passant per la vida

quotidiana a l’època romana, el període medieval així com la Menorca britànica, i els segles

XIX i  XX.  S’aprofitarà per  incidir en temes transversals  i  universals  com les  creences,  la vida

quotidiana, la medicina i la higiene o l'art d’una manera inclusiva. Algunes de les activitats es

realitzen a l’aire lliure als  jaciments arqueològics de Cornia Nou (Maó) i  Sant Agustí  Vell  (Es

Migjorn). Alguns dels tallers han estat ofertats a través del programa de SALUT JOVE del CIME, i

tots els taller es troben al programa educatiu al web del museu, des d’on les escoles es poden

inscriure. En el període setembre-desembre han participat en els tallers 2.546 alumnes.

Per aquest any s’han proposat 5 tallers nous, sumant així 19 activitats escolars ofertades des del

Museu de Menorca: 
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1. Itineraris Educació Infantil

1.1 Com es vestien els talaiòtics?

1.2. Calbó i la família

1.3. Cornia Nou. Un poblat talaiòtic per descobrir

1.4. Els foners al poblat talaiòtic de Sant Agustí Vell (nou)

2.  Itineraris Educació Primària

2.1. Ajuda'ns, necessitem un arqueòleg!

2.2. Playstories. Construint la Menorca Talaiòtica

2.3. Cornia Nou. Un poblat talaiòtic per descobrir

2.4. Teixint la cultura Talaiòtica. Gimcana a Torre d'en Galmés

2.5. Menorca en mans dels corsaris

2.6. Calbó i la família

2.7. Vestim Calbó. La vestimenta tradicional menorquina al segle XVIII

2.8. Feim història! (nou)

2.9. Els mosaics romans (nou)

2.10. L’univers dels déus (nou)

2.11. L’empremta islàmica a Menorca (nou)

2.12. Els foners al poblat talaiòtic de Sant Agustí Vell (nou)

3. Itineraris Educació Secundària

3.1. Interpretem la mort. La cova des Càrritx

3.2. Cornia Nou. Un poblat talaiòtic per descobrir

3.3. Teixint la cultura Talaiòtica. Gimcana a Torre d'en Galmés 

3.4. Classe de dibuix tècnic amb el mestre Calbó

3.5. Youtubers històrics (nou)

3.6. Els foners al poblat talaiòtic de Sant Agustí Vell (nou)
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4.2. Famílies i lleure

Activitats familiars

-Legos al convent de Sant Francesc (28 fillets)

Tipus d’activitat: Visita al convent i taller

Lloc: Museu de Menorca-Claustre

Dia: 20 d’octubre de 2018

Hora: 11 h.

Durada de l’activitat: 1’5 h. 

Descripció: S’explicà com era el convent de Sant Francesc, on es troba l’actual seu del Museu

de Menorca, així  com la seva història. Es faran construccions amb jocs de Lego, construint

diferents espais de l’antic convent de Sant Francesc.

-Ritual de Mort al món talaiòtic (29 fillets)

Tipus d’activitat: Visita a la sala permanent de talaiòtic i taller

Lloc: Museu de Menorca

Dia: 3 de novembre de 2018

Hora: 11 h.

Durada de l’activitat: 1’5 h. 

Descripció: Visita a la sala del món talaiòtic on s’hi troben les vitrines relacionades amb la mort i

el  ritual  del  cabell.  S’aprofitarà  el  caixó  didàctic  per  mostrar  el  material  amb  el  què

treballarem. Taller amb la recreació del ritual del cabell  dins la cova i realització de joc de

memòria i interpretació amb els fillets.

-Transformer talaiòtic (12 fillets)

Tipus d’activitat: Visita a la sala permanent de talaiòtic i taller

Lloc: Museu de Menorca i pati exterior

Dia: 25 de novembre de 2018
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Hora: 11 h.

Durada de l’activitat: 2 h. 

Descripció: 

Diversos tallers rotatoris organitzats a mode de gimcana on es va moldre blat, es va tirar en

fona i es va fer ceràmica com es feia a la prehistòria a Menorca, amb la col·laboració de Sa

Xaranga, serveis educatius

-Nadal al Museu (60 persones)

Tipus d’activitat: Visita a la sala permanent de talaiòtic i taller

Lloc: Museu de Menorca

Dia: 27 de desembre de 2018

Hora: 18’00 h.

Durada de l’activitat: 1’5 h. 

Descripció: Taller on fa una visita al museu i es realitza la celebració del Nadal a Menorca des

del temps dels romans amb les Saturnàlies, en època Medieval i en temps dels anglesos tot per

arribant al significat nadalenc que avui coneixem a través de diversos tallers: Taller de mosaic

per fer un portaespelmes nadalenc, el calcetí pel pare Noel seguint la tradició anglesa i el joc

del cuc, tradició actual menorquina.

-La línia del Temps-Junglebrunch (60 persones)

Tipus d’activitat: Gimcana La línia del temps

Lloc: Sales permanents Museu de Menorca

Dia: 15 i 16 de desembre de 2018

Hora: 18’00 h.

Durada de l’activitat: 2 h. 

Descripció: A través d’una línia del  temps i  les explicacions de les educadores s’havien de

localitzar  diversos  objectes  posant  en  imatges  i  situar-los  en una línia del  temps  a l’època

històrica  corresponent  a  partir  de  la  observació  de  les  peces  de  les  sales  permanents.
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L’activitat podia ser autoguiada durant els dos dies que va durar el festival de Junglebrunch. Hi

van assistir 40 persones.

Activitats en dates especials

-Dia Internacional dels Drets dels Infants (100 persones):  

Tipus d’activitat: Tallers 

Lloc: Sala Familiar-Museu de Menorca

Dia: 20 de novembre de 2018

Hora: 11’00 h.

Durada de l’activitat: 2 h. 

Gimcana  organitzada  conjuntament  amb  l'Ajuntament  de  Maó  on  al  museu  s’havien  de

realitzar dues proves: La primera consistia en què, a través d’una pintura de Pasqual Calbó, els

fillets i filletes pensessin quina cosa o dret haurien de tenir tots els infants del món, a través del

dibuix.  L’altra  prova  era  que  s’havien  de  disfressar  en  família,  amb les  disfresses  d’època

proporcionades  pel  museu i  fer-se un selfie familiar al  cronograma de la sala familiar  (100

persones). 

Públic adult: 

- 30/04/2018, La festa de la lluna plena, 10 anys d’excavacions arqueològiques a Cornia Nou,

en col·laboració amb l’Ajuntament de Maó, on l’arqueologia, la història, el glosa i la dansa en

varen ser els protagonistes (55 persones). 

- 2/11/2918 Ritual funerari a la Menorca Romana (50 persones).

- 25/11/2018 Qui som, d’on venim: Visita a les instal·lacions del museu de Menorca per entendre

i com gestionam els elements materials que exemplifiquen la nostra cultura. En col·laboració

amb Departament de Medi Ambient del Cime en el marc del programa de visites de Menorca

Reserva de la Biosfera. Hi  participaren diversos treballadors del  museu. Es va fer un tast de

menjar  islàmic.  També  es  va  fer  una  gimcana  infantil  de  Transformer  talaiòtic  amb  la

col·laboració de Sa Xaranga, serveis educatius on es va moldre blat, es va tirar en fona i es va

fer ceràmica com es feia a la prehistòria a Menorca (62 persones). 
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4.3. Visites guiades

Des de la inauguració del museu el pasta juliol es va encetar un programa de visites guiades

que s’oferta a través del web. Són visites pensades per grups de 15 a 25 persones. Actualment

està preparada la visita general des de la perspectiva històrica amb una durada d’1’15-1’30

hora. 

Actualment s’està preparant una nova visita: “Les 10 meravelles del Museu” on a partir de 10

objectes s’explicaran les generalitats històriques on s’insereixen les 

-Visita des  de l’objecte (1,15)  on s’expliquen 10 objectes  a partir  dels  quals  s’expliquen les

generalitats

-S’oferten en diversos idiomes: Català, Castellà, Anglès i Italià. 

S’han realitzat 28 visites guiades des que es va començar a oferir el servei el mes d’octubre fins

el desembre de 2018.
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4.5. Conferències i presentacions

27/11/2018 Xerrada: La Metal·lúrgia illes balears en època prehistòrica dels Dr. Pau Sureda i Dr.

Ignacio Montero (CSIC): Amb motiu de l’estudi d’unes peces de les sales permanents, es va

realitzar una xerrada on es va explicar la importància de l’estudi, les peces i el seu context

cultural (30 persones).
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5. El visitant

5.1. Estadística de visitants

Total nombre de visitants:  20.0331 persones han visitat el Museu des del 19 de juliol al 31 de

desembre.

Públic local:  7.939. És a dir que el públic local representa quasi un 40% del públic total del

museu. Aquesta xifra és tot un record des de que es realitzen estadístiques. Cal tenir present

que l’any 2013 el públic local representava un 2% del total, el 2017 va representar un 12%, una

xifra ja molt destacada. La xifra del 40% no es pot agafar com a referent, de tots és sabut que

el primer any que s’inaugura un museu el nombre de visitants augment considerablement i que

es tendeix a estabilitzar al segon any de la inauguració. Serà cabdal doncs assolir un sostre el

més  alt  possible i  mantenir-lo amb una bona programació d’activitats  i  una bona política

d’exposicions.

Estadística mensual dels últims cinc anys:
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2014 2015 2016 2017 2018

306 304 388 446 837

692 694 1692 1108

913 2073 2356 2246

1586 2086 2346 2729

1516 2516 2763 3161

1801 2180 1494 2004

3477 3234 2289 2136 2631

4441 4109 2015 2346 5131

2771 2541 2148 2200 3484

1875 956 1779 1600 2930

694 0 1094 1564 1600

137 0 5506 1018 3718

20209 20693 25870 22559 20331



6. Comunicació i màrqueting

Mitjans de comunicació

-  Programa Nura:  Pinta  de fusta  de  la  Cova Murada (Ciutadella)  dipositada al  Museu  de

Menorca.

-  Programa  Ben  Trobat  per  tal  de  conèixer  les  feines  de  conservació-restauració  que  es

desenvolupen al Museu de Menorca

- Cornia té un apartat específic de difusió (vegeu apartat 3.a.5)

General:

-El Diari Menorca ha fet 35 entrades de notícies relatives al Museu i a les seves activitats.

Productes de marxandatge

Reobertura de la botiga del  Museu amb la posada en marxa d’una línia de productes de

marxandatge propis del Museu. s’ha treballat amb les peces més emblemàtiques del fons.
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7. Gestió i organització

7.1. Memòria econòmica

Ingressos

Entrada taquilla............4.939,6€ (octubre-desembre)

Venda botiga............... 8.623,75€ (juliol-desembre)

Aprovació taxes

El setembre s’aproven les taxes amb una actualització de les mateixes. S’aposta per desplegar

un  àmplia  política  de  gratuïtat,  amb  l’objectiu  que  el  museu  també  sigui  accessible

econòmicament.
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7.2. Recursos humans

L’actual plantilla del Museu està formada per:

Carolina Desel González, direccó

Montserrat Anglada Fondestat, Activitats

Alicia Perez Ciudad de León, Conservació i Restauració

Maria del Mar Folch, Administració

Cristina Andreu Ademà, Col·lecció d’Art

Octavio Pons Machado, Col·lecció d’Arqueologia

Caterina Sintes Carreras, Atenció al Visitant

Miguel Vázquez Pons, Atenció al Visitant

Bárbara Gálvez Gallardo, Atenció al Visitant

Mercedes asensio Torres, Atenció al Visitant
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8. Apèndixs

8.1. Informe restauracions

Material titularitat del Consell Insular de Menorca: 

18995 Crani

Myotragus

Balearicus

Os 120000-2500 aC Sa  cova  des

Rovellar  (Es  Migjorn

Gran) 

26834 Vas cilíndric Ceràmic

a a ma

2200-1600  aC Biniai Nou (Maó)

FFA/135/b Lingot Bronze 1600-1000 aC

FFA/113 Destral  de

mitja lluna

Bronze 1200-800 aC Barranc  de  Sant

Joan  de  Binissaida

(Es Castell)

21607 Punyal  de

llengüeta

Coure 1200-800 aC Joan  Flaquer

Fàbregues

FFA/401 Vas globular Ceràmic

a  feta  a

ma

1200-800 aC Joan  Flaquer

Fábregas

FFA/402 Vas globular Ceràmic

a  feta  a

ma

1200-800 aC Joan  Flaquer

Fábregas

FFA/403 Vas tulipiforme Ceràmic

a  feta  a

ma

1200-800 aC Joan  Flaquer

Fábregas

FFA/404 Vas globular Ceràmic

a  feta  a

ma

1200-800 aC Joan  Flaquer

Fábregas

FFA/405 Tassa

troncocònica

Ceràmic

a  feta  a

ma

1200-800 aC Joan  Flaquer

Fábregas
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FFA/406 Braçalet Bronze 1200-800 aC Joan  Flaquer

Fábregas

FFA/407 Braçalet Bronze 1200-800 aC Joan  Flaquer

Fábregas

FFA/408 Braçalet Bronze 1200-800 aC Joan  Flaquer

Fábregas

FFA/401 Vas globular Ceràmic

a  feta  a

ma

1200-800 aC Joan  Flaquer

Fábregas

FFA/402 Vas globular Ceràmic

a  feta  a

ma

1200-800 aC Joan  Flaquer

Fábregas

FFA/403 Vas tulipiforme Ceràmic

a  feta  a

ma

1200-800 aC Joan  Flaquer

Fábregas

FFA/404 Vas globular Ceràmic

a  feta  a

ma

1200-800 aC Joan  Flaquer

Fábregas

FFA/407 Braçalet Bronze 1200-800 aC Joan  Flaquer

Fábregas

FFA/408 Braçalet Bronze 1200-800 aC Joan  Flaquer

Fábregas

FFA/414 Vas

troncocònic

Ceràmic

a  feta  a

ma

1000-800 aC Joan  Flaquer

Fábregues

FFA/411 Vas

troncocònic

Ceràmic

a  feta  a

ma

1200-600 aC Joan  Flaquer

Fábregues

FFA/413 Vas Ceràmic 1200-600 aC Joan  Flaquer
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troncocònic a  feta  a

ma

Fábregues

FFA/412 Vas

troncocònic

Ceràmic

a  feta  a

ma

1200-600 aC Joan  Flaquer

Fábregues

FFA/410 Vas

troncocònic

Ceràmic

a  feta  a

ma

1200-600 aC Joan  Flaquer

Fábregues

DC/2011/0

1/75

Torques Bronze 900-700 aC Biniguardó  (Es

Mercadal)

(Col·lecció

Humbert Ferrer)

DC/2011/0

1/76

Torques Bronze 900-700 aC Biniguardó  (Es

Mercadal)

(Col·lecció

Humbert Ferrer)

DC/2011/0

1/42

Pectoral  amb

varetes

Bronze 1100-800 aC Biniguardó  (Es

Mercadal)

(Col·lecció

Humbert Ferrer)

DC/2011/0

1/45

Denes Bronze 1000-900 aC Biniguardó  (Es

Mercadal)

(Col·lecció

Humbert Ferrer)

DC/2011/0

1/1

Braçalet Bronze 1000-500 aC. Biniguardó  (Es

Mercadal)

(Col·lecció

Humbert Ferrer)
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FFA/415 Espiraliforme Bronze 1100-800 aC Joan  Flaquer

Fábregues

FFA/416 Penjant  amb

varetes

Bronze 1100-800 aC Joan  Flaquer

Fábregues

CONS.  A

A4

Dena Estany 1100-800 aC Cova  des  Pas

(Ferreries)

CONS.A

A3

Dena Estany 1100-800 aC Cova  des  Pas

(Ferreries)

4666 Dena Estany 1100-800 aC Cova  des  Pas

(Ferreries)

Nº80 Ind. I Dena Estany 1100-800 aC Cova  des  Pas

(Ferreries)

R104 310 Braçalet Bronze 1100-800 aC Cova  des  Pas

(Ferreries)

10236 Braçalet Bronze 1100-800 aC Cova  des  Pas

(Ferreries)

R129 309 Dena tubular Bronze 1100-800 aC Cova  des  Pas

(Ferreries)

R106 3892 Botó Bronze 1100-800 aC Cova  des  Pas

(Ferreries)

R108 311 Anella Bronze 1100-800 aC Cova  des  Pas

(Ferreries)

R105 9754 Braçalet Bronze 1100-800 aC Cova  des  Pas

(Ferreries)

9310 Botó Bronze 1100-800 aC Cova  des  Pas

(Ferreries)
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R123 313 Anell helicoïdal Bronze 1100-800 aC Cova  des  Pas

(Ferreries)

R12 308 Dena tubular Bronze 1100-800 aC Cova  des  Pas

(Ferreries)

3892 Punta  de

llança

Bronze 1100-800 aC Cova  des  Pas

(Ferreries)

R111 2664 Punxó Bronze 1100-800 aC Cova  des  Pas

(Ferreries)

R110 312 Braçalet Bronze 1100-800 aC Cova  des  Pas

(Ferreries)

FFA/22 Guerrer Bronze 500-200 aC Binicalaf (Maó)

(Col  Joan Flaquer  i

Fàbregues)

Hams Bronze 250-123 aC Torre  d’en  Galmés

(Alaior)

FFA/101b Agulla Bronze 300-123 aC Joan  Flaquer

Fàbregues

FFA/423 Fusaiola Ceràmic

a  feta  a

ma

600-123 aC Joan  Flaquer

Fàbregues

FFA/108 Destral Bronze 800-500 aC Joan  Flaquer

Fábregues

21608 Motlle Pissarra 500-123 aC

FFA/340 Aplic circular Plom 500-123 aC Joan  Flaquer

Fábregues

FFA/6 Imitació

Cardium

Plom 300-123 aC Joan  Flaquer

Fábregas
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FFA/424 Vas de fons alt Ceràmic

a  feta  a

ma

600-123 aC Joan  Flaquer

Fábregues

FFA/31 Placa

corniforme

Plom 500-123 aC Joan  Flaquer

Fábregues

FFA/428 Braçalet Bronze 800-123 aC Joan  Flaquer

Fábregues

FFA/427 Braçalet Bronze 800-123 aC Joan  Flaquer

Fábregues

FFA/231 Denes Os 600-123 aC Joan  Flaquer

Fábregues

FFA/426 Denes

polícromes

Pasta  de

vidre

500-123 aC Joan  Flaquer

Fábregues

15994 Encella Ceràmic

a  feta  a

ma

300-123 aC Biniparratx  Petit

(Sant Lluís)

17185 Espàtula Os 300-123 aC Biniparratx  Petit

(Sant Lluís)

351-1 Gerra Ceràmic

a a torn

300-200 aC Biniparratx  Petit

(Sant Lluís)

21605 Banya Bronze 600-123 aC Cova  des  Coloms

(Es Migjorn Gran)

FFA-246 Gerra bicònica Ceràmic

a a torn

300-200 aC Addaia  (Es

Mercadal)

Joan  Flaquer

Fábregues

FFA/114 a Campana Bronze 600-123 aC Addaia  (Es

Mercadal)

Joan  Flaquer
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Fábregues

FFA/114 b Campana Bronze 600-123 aC Torelló (Maó)

Joan  Flaquer

Fábregues

FFA/442 Pebeter Ceràmic

a  feta  a

ma

600-123 aC Joan  Flaquer

Fábregues

FFA/443 Copa

troncocònica

decorada

Ceràmic

a  feta  a

ma

300-200 aC Joan  Flaquer

Fábregues

FFA/444 Vas de fons alt Ceràmic

a  feta  a

ma

600-123 aC Joan  Flaquer

Fábregues

FFA/445 Vas de fons alt Ceràmic

a  feta  a

ma

600-123 aC Joan  Flaquer

Fábregues

SEU’07-74-

58

Gerra Ceràmic

a a torn

400-200 aC Església  de  Santa

Eulàlia (Alaior)

FFA/446 Vas de fons alt Ceràmic

a  feta  a

ma

600-123 aC Joan  Flaquer

Fábregues

FFA/115 a Doble Destral Bronze 600-123 aC S’Androna (Alaior)

Joan  Flaquer

Fábregues

FFA/115 b Doble Destral Bronze 600-123 aC S’Androna (Alaior)

Joan  Flaquer

Fábregues
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15995 Copa

troncocònica

decorada

Ceràmic

a  feta  a

ma

200-0 aC Biniparratx  Petit

(Sant Lluís)

SEU’07-74-

59

Gerra Ceràmic

a a torn

400-200 aC Santa  Eulàlia

(Alaior)

CUN/08/2

329

Gerra Ceràmic

a a torn

250-100 aC Cornia Nou (Maó)

SEU’07-73-

1

Gerra Ceràmic

aa torn

400-200 aC Església  de  Santa

Eulàlia (Alaior)

21717 Conca Ceràmic

a torn

300-50 aC Binatzèn (Es Migjorn

Gran)

08/2012/1

4A/7

Vas Ceràmic

aa motlle

150-50 aC Calascoves (Alaior)

SEU’07-73-

1

Gerra Ceràmic

a a torn

400-200 aC Església  de  Santa

Eulàlia (Alaior)

05/2010-

1119-02

Peveter Ceràmic

a  a

motlle

300-200 aC Sanissera (Sanitja, Es

Mercadal)

STE96/SEC

TOR 1 – UE

5

Campana Bronze 500-123 aC Sanissera (Sanitja, Es

Mercadal)

Varis

nombres

Glandes Plom 123-0 aC Sanissera (Sanitja, Es

Mercadal)

04/2011/1

153-01

Motlle  per

fabricar

poyectils  de

fona

Bronze 123-0 aC Sanissera (Sanitja, Es

Mercadal)

MM39 Pes Plom 123-0 aC Sanissera (Sanitja, Es

Mercadal)

50



26401 Punta de fletxa Bronze 123-50 aC Sanissera (Sanitja, Es

Mercadal)

CIM 50 Tatxes Bronze 123-0 aC Sanissera (Sanitja, Es

Mercadal)

MM43 Civella Plom 123-0 aC Sanissera (Sanitja, Es

Mercadal)

MM83 Cota de malla Bronze 123-0 aC Sanissera (Sanitja, Es

Mercadal)

CIM 51 Esperó Bronze 123-0 aC Sanissera (Sanitja, Es

Mercadal)

01 Vas Ceràmic

a a torn

25 aC-15 d.C. Carrer  Pont  des

Castell (Maó)

02 Vas Ceràmic

a a torn

70-1 a. C. Carrer  Pont  des

Castell (Maó)

06 Vas Ceràmic

a a torn

25 aC-15 d.C. Carrer  Pont  des

Castell

04 Llumeta Ceràmic

a  a

motlle

100-0 aC Carrer  Pont  des

Castell (Maó)

STE-08-

812-05

Llumeta Ceràmic

a  a

motlle

100-0 aC Sanissera (Sanitja, Es

Mercadal)

07 Peso  de  xarxa

de pesca

Ceràmic

a

1-200 Carrer  Pont  des

Castell (Maó)

08 Peso  de  xarxa

de pesca

Ceràmic

a

1-200 Carrer  Pont  des

Castell (Maó)

15 Peso  de  xarxa

de pesca

Ceràmic

a

1-200 Carrer  Pont  des

Castell (Maó)
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STE  1001-

02

Peso  de  xarxa

de pesca

Ceràmic

a

1-200 Sanissera (Sanitja, Es

Mercadal)

STE-09-

1080-05

STE-10-

1030-04

STE-10-

1030-01

STE-10-

1030-03

Anelless Plom 1-200 Sanissera (Sanitja, Es

mercadal)

STE-1001-

15

STE-09-

1028-14

05-2010-

1099-03

04-2012-

1168-04

Hams Bronze 1-200 Sanissera (Sanitja, Es

Mercadal)

05/2010-

1125-02

Agulla Bronze 1-200 Sanissera (Sanitja, Es

Mercadal)

STE-1018-

01/reg 39

Fusaiola Ceràmic

a

1-200 Sanissera (Sanitja, Es

Mercadal)

FFA/59 Segell Bronze 1-300 Ciutadella

05/2010-

1130-06

Plomada Plom 1-200 Sanissera (Sanitja, Es

Mercadal)

STE-04-

322-03

Frontissa Os 1-200 Sanissera (Sanitja, Es

Mercadal)
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Tessel·les Pedra 1-300 Carrer  de  l’Església

(Maó)

04/2012-

1223-01

04/2011-

1155-05

05/2010-

1121-02

Claus Bronze 1-200 Sanissera (Sanitja, Es

Mercadal)

STE-04-

322-03

Frontissa Os 1-200 Sanissera (Sanitja, Es

Mercadal)

FFA/176 Gerra Ceràmic

aa torn

50-100 Necrópolis

Magontana (Maó)

98/7 Vas Ceràmic

aa torn

25 aC-15 d.C. Pont  des  Castell

(Maó)

FFA/178 Vas Ceràmic

aa torn

15-50 Trebaluger  (Es

Castell)

Flaquer

17123 Vas Ceràmic

aa torn

25 aC-50 d.C. Necrópolis

Magontana (Maó)

FFA/210 Ungüentari Vidre 14-100 Son  Orfila  (Sant

Lluís)

Joan  Flaquer  i

Fàbregues

FFA/186 Agulla  per  al

cabell

Os 1-300 Calascoves (Alaior)

Joan  Flaquer  i

Fàbregues

04/2011/1

191-02

Agulla  per  al

cabell

Os 1-300 Sanissera (Sanitja, Es

Mercadal)
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04/2011/1

191-02

Agulla  per  al

cabell

Os 1-300 Sanissera (Sanitja, Es

Mercadal)

STE-09-

1070-06

Agulla  per  al

cabell

Os 1-300 Sanissera (Sanitja, Es

Mercadal)

04/2012/1

226-02

Agulla  per  al

cabell

Os 1-300 Sanissera (Sanitja, Es

Mercadal)

FFA/183 Cullera Os 1-200 Biniac Nou (Alaior)

Joan  Flaquer  i

Fàbregues

FFA/198 Llumeta Ceràmic

aa motlle

150-300 Binirramet  (Sant

Lluís)

Joan  Flaquer  i

Fàbregues

FFA/197 Llumeta Ceràmic

aa motlle

1-150 Necrópolis

Magontana (Maó)

Joan  Flaquer  i

Fàbregues

FFA/207 Llumeta Ceràmic

aa motlle

90-250 Necrópolis

Magontana (Maó)

Joan  Flaquer  i

Fàbregues

04/2012-

1228-03

Llumeta Bronze 1-200 Sanissera (Sanitja, Es

Mercadal)

05/2010-

1130-05

05/2010-

1121-02

04/2012-

1168-05

Fitxes de joc Vidre y os 1-300 Sanissera (Sanitja, Es

Mercadal)
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05/2010-

1121-04

STE-09-

1070-04

STE-10-

2347-02

11/201/36/

15

11/2010/3

6/17

11/2010/3

6/19

11/2010/3

6/16

11/2010/3

6/06

Fitxes de joc Vidre 25-100 Necròpolis

Magontana

05/2010-

1126-04

Estilet Os 1-200 Sanissera (Sanitja, Es

Mercadal)

FFA/189 Estilet Os 1-200 S’Androna (Alaior)

BP  01  UE

105

Estilet Os 1-200 Biniparratx  Petit

(Sant Lluís)

77455 Cep Plom 1-300 Alcalfar (Sant Lluís)

21774 Sonda Plom 1-100

21775 Lingot

troncopiramid

al

Plom Bética 1-100
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20494 Àmfora vi Ceràmic

a a torn

Catalunya 50 aC-100 d.C. 

20495 Àmfora oli Ceràmic

a a torn

Bètica 50-200

04/2011-

1216-02

Morter Ceràmic

a a torn

400-600 Sanissera (Sanitja, Es

Mercadal)

Sanitja/8 Bol Ceràmic

a a torn

500-600 Sanissera (Sanitja, Es

Mercadal)

FFA/159 Plat Ceràmic

aa torn

400-550 Es Migjorn Gran

04/2013-

1273-14

Llumeta Ceràmic

a  a

motlle

425-525 Sanissera (Sanitja, Es

Mercadal)

FFA/116 Plat circular Bronze 70-150 Trebalúger  (Es

Castell)

STE  09-

1050-08

Ponderal

rectangular

Bronze 500-600 Sanissera (Sanitja, Es

Mercadal)

STE-1018-

12

Ponderal

quadrat

Bronze 500-600 Sanissera (Sanitja, Es

Mercadal)

05/2010-

1131-22

Antoniniano

deTétrico  I

(270-273)

Plata 270-273 Sanissera (Sanitja, Es

Mercadal)

05/2010-

1080-42

AE3  de

Constantino  I

(307-337)

Bronze 320 Sanissera (Sanitja, Es

Mercadal)

04/2011-

1154-06

AE3  de

Constantino  I

(307-337)

Bronze 319-321 Sanissera (Santija, Es

Mercadal)
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04/2011-

1167-15

AE3  de

Constancio  II

(337-361)

Bronze 337-361 Sanissera  (Sanitija,

Es Mercadal)

04/2014-

1280-04

AE3  de

Constantino  II

(337-340)

Bronze 337-340 Sanissera (Sanitja, Es

Mercadal)

04/2014-

1306-02

AE3  de

Constancio  II

(337-361)

Bronze 351-355 Sanissera (Sanitja, Es

Mercadal)

2008-UE-3 AE3  dinastía

valentiniana

(364-392)

Bronze 364-392 Illa del Rei (Maó)

2008-UE-4 Nummus  de

Gelimer  (530-

534)

Bronze 530-534 Illa del Rei (Maó)

STE-09-

1018-03

Mànec  de

cuchillo

Os 400-600 Sanissera (Sanitja, Es

Mercadal)

STE-09-

1027-02

Placa

decorada

Marfil 700-800 Sanissera (Sanitja, Es

Mercadal)

CIM-46 Civella bronze 1-300 Sanissera (Sanitja, Es

Mercadal).

05/2011/U

E 16/OBJ2

Picarol Bronze 1-300 Sanissera (Sanitja, Es

Mercadal).

STE-1018-

02

Aplic Bronze 400-600 Sanissera (Sanitja, Es

Mercadal).

05/2010-

1125-04

Aplic Bronze Sanissera (Sanitja, Es

Mercadal).

57



STE-09-

1027-03

Anell

hexagonal

Bronze 400-600 Sanissera (Sanitja, Es

Mercadal)

STE-09-

2213-02

Anell Bronze 500-700 Sanissera (Sanitja, Es

Mercadal)

FFA/100-O Anell Bronze 400-600

04/2014-

3178/04

Anell Pasta  de

vidre

400-600 Sanissera (Sanitja, Es

Mercadal)

STE-09-

2213-03

Anell Bronze 500-700 Sanissera (Sanitja, Es

mercadal)

FFA/100 C Anell Bronze 400-600 Biniaiet (Maó)

21646 Anell Bronze 400-600 Sant  Vicent

d’Alcaidús (Alaior)

04/2014/3

228-04

04/2014-

3228-03

Anell  con

camafeu

Plata  i

pasta

vítria

400-600 Sanissera (Sanitja, Es

Mercadal)

04/2012-

3019-04

Braçalet Bronze 400-600 Sanissera (Sanitja, Es

Mercadal)

FFA/67

FFA/63

Dos amulets Bronze 400-600 Sanissera (Sanitja, Es

Mercadal)

05/2010-

1125-04

Aplic Bronze Sanissera (Sanitja, Es

Mercadal).

04/2012/1

159-09

Amulet  en

forma d’au

Bronze 400-600 Sanissera (Sanitja, Es

Mercadal).

STE-08-

2011-03

Dena Pasta  de

vidre

400-600 Sanissera (Sanitja, Es

Mercadal)
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05/2010-

1131-06

Amulet Pasta  de

vidre

400-600 Sanissera (Sanitja, Es

Mercadal)

04/2011-

1154-03

Dena

gallonada

Pasta  de

vidre

500-600 Sanissera (Sanitja, Es

Mercadal).

STE-10-

2313-05

Dena

gallonada

Pasta  de

vidre

500-600 Sanissera (Sanitja, Es

Mercadal)

STE  08-

2057-02

Dena Pasta  de

vidrio

400-600 Sanissera (Sanitja, Es

Mercadal)

STE-08-

2060-02

Dena

gallonada

Pasta  de

vidre

400-600 Sanissera (Sanitja, Es

mercadal)

STE-09-

2227-08

Dena Pasta  de

vidre

400-600 Sanissera (Sanitja, Es

mercadal)

04-2012-

1226-04

Dena

poligonal

Cristal  de

roca

400-600 Sanissera (Sanitja, Es

Mercadal)

STE-08-

2003-01

Dena

gallonada

Pasta  de

vidre

400-600 Sanissera (Sanitja, Es

Mercadal).

STE-06-

544-03

Dena Pasta  de

vidre

123-50 aC Sanissera (Sanitja, Es

Mercadal).

STE-08-

2071-01

Dena

gallonada

Pasta  de

vidre

500-600 Sanissera (Sanitja, Es

Mercadal).

STE-09-

2227-06

Dena

gallonada

Pasta  de

vidre

500-600 Sanissera (Sanitja, Es

Mercadal).

STE-1001-

19

Pedra d’ anell Pasta  de

vidre

1-300 Sanissera (Sanitja, Es

Mercadal).

STE-09-

2268-01

Pendienet

amb  pedra

blava

Bronze

pastas

de vidre

400-600 Sanissera (Sanitja, Es

Mercadal)

04/2012- Anelleta Bronze 400-600 Sanissera (Sanitja, Es
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3008-02 Mercadal).

04/2014-

199

Anelleta

compost

Bronze 400-600 Sanissera (Sanitja, Es

Mercadal).

04/2104-

3205-02

Anelleta

compost

Bronze 400-600 Sanissera (Sanitja, Es

Mercadal).

STE-09-

2221-01

Anelleta Plata 500-600 Sanissera (Sanitja, Es

Mercadal).

04/2014-

3178-03

Anelletes

obertes

Bronze 400-600 Sanissera (Sanitja, Es

Mercadal).

04/2014-

3178-05

Anelletes

obertes

STE-08-

2005-01

Anelletes

obertes

bronze 400-600 Sanissera (Sanitja, Es

Mercadal).

STE-08-

2013-01

Anelletes

obertes

04/2014-

3205-12

Conjunt  de

denes  de

collar

Pasta  de

vidre

400-600 Sanitja

04/2104-

3205-02

Anelleta Bronze 400-600 Sanissera (Sanitja, Es

Mercadal).

75FI  (360-

53)

Motlle  con

crismó

Guix 400-600 Biniparratx  Petit

(Sant Lluis)

FFA/212 Gerra Ceràmic

a a torn

1200-1287 Costa de  Sa Plaça

(Maó)

Joan  Flaquer  i

Fàbregues

76769 Tapadora

decorada

Ceràmic

a a torn i

1200-1287 Binigaus  Vell  (Es

Migjorn)
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pintada

9/2010/SA

/410

Gerreta Ceràmic

a a torn

1100-1287 Santa  Àgueda

(Ferreries)

76770 Llumeta Ceràmic

a a torn

1200-1287 Biniguaus  Vell  (Es

Migjorn)

76768 Redoma Ceràmic

a a torn

1200-1287 Binigaus  Vell  (Es

Migjorn)

9/2010/SA

/411

Trípode Ceràmic

a a torn

1100-1287 Santa  Àgueda

(Ferreries)

9/2010/SA

/413

Marmita Ceràmic

a a torn

1100-1287 Santa  Àgueda

(Ferreries)

TG10/42 Gerra Ceràmic

a a torn

598-686  de  la

Hégira  (1202-

1287)

Torre  d´en  Galmés

(Alaior)

76772

76773

Llumeta Ceràmic

a a torn y

a motlle

900-1100 Binigaus  Vell  (Es

Migjjorn)

FFA-156 Llumeta Ceràmic

a a torn y

a motlle

1100-1287 Es Migjorn

Joan  Flaquer  i

Fàbregues

FFA/125 Didal Bronze 910-1287 Calafí (Ferreries)

Joan  Flaquer  i

Fàbregues

FFA Alabarda Bronze Joan  Flaquer  i

Fàbregues

53541 Mare  de  Déu

del Roser

Pedra s. XVIII Raval des Castell
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53539 Columna Pedra s.XVIII Raval des Castell

53538 Columna Pedra s.XVIII Raval des Castell

Titularitat del Govern Balear

06727 Punta  de

llança

Bronze 1200-800 aC Sa  Torreta  de

Tramuntana (Maó)

11335 Punta  de

jabalina

Bronze 900-800 aC Calascoves,

hipogeu XXI (Alaior)

11334 Punta  de

jabalina

Bronze 900-800 aC Calascoves,

hipogeu XXI (Alaior)

MGN-01-

UE-101-

42

Penjant

corniforme

Bronze  i

fusta

1000-800 aC Cova  des  Morts,

Mongofre  Nou

(Maó)

MGN-01-

UE-102-

07

Vas

troncocònic

decorat

Ceràmica

feta a ma

1000-800 aC Cova  des  Morts,

Mongofre  Nou

(Maó)

MGN-01-

UE-102-

11/12

Denes Estany 1000-800 aC Cova  des  Morts,

Mongofre  Nou

(Maó)

MGN-01-

UE-102-

03

Espiraliformes Bronze 1000-800 aC Cova  des  Morts,

Mongofre  Nou

(Maó)

17212 Placa

corniforme

Plom 500-123 aC Cova dels Ossos, Sa

Torre  Nova  (Es

Migjorn Gran)
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21954 Braçalet Bronze 1000-500 aC Cala  Morell

(Ciutadella)

21955 Pectoral  en

forma  de

creixent

Bronze 1000-800 aC Cala  Morell

(Ciutadella)

16000 Contenidor

globular

Ceràmica

feta a ma

400-200 aC Toràixer (Es Castell)

BFT4064 Urna Ceràmica

a torn

Ebusus (Ibiza) Binissafullet Nou

(Sant Lluis)

37118 Plat

tapadora

Ceràmica

a torn

175-25 aC Trepucó (Maó)

Z29130 Vas Ceràmica

a torn

125-75 aC Trepucó (Maó)

21961 Àmfora Ceràmica

feta a torn

150-50 aC

01987 Àmfora Ceràmica

feta a torn

125-25 aC Canal de Mallorca

18753 Taula  amb

cap de lleó

Pedra 1-200 Sanissera (Sanitja, Es

Mercadal)

23142 Didal Bronze 1-120 Carrer  Alfons  III

(Maó)

7890 As  de  Tiberi

(14-37)

Bronze 8-12 Trepucó (Maó)

7892 As  de

Calígula  (37-

41)

Bronze 40-41 Trepucó (Maó)

17130 Tapadora Ceràmica

a torn

1-100 Necròpolis

Magontana (Maó) 
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18982 Follis  de

Justinià  (527-

565) I

Bronze 538-539

2367 Segell Bronze 100-300 Pou Nou (Sant Lluís)

18006 Plat Ceràmica

a torn

Cartago (Túnez) Sanissera (Sanitja, Es

Mercadal)

04000 Didal Bronze 910-1287 Sant  Agustí  Vell  (Es

Migjorn)

Titularitat del Ministerio de Cultura y Deporte

F1305 Olla carenada Ceràmica

feta a ma

2200-1600 aC Binidalinet (Maó)

Colección  Francisco

Florit Seguí

00691 Vas

troncocònic 

Ceràmica

feta a ma

1600-1000 aC Clariana (Ciutadella)

03540 Vas

troncocònic 

Ceràmica

feta a ma

1600-1000 aC Clariana (Ciutadella)

03545 Dena bicònica Bronze 1600-1000 aC Clariana (Ciutadella)

22003 Lingot bronze 1600-1000 aC Son  Mercer  de  Baix

(Ferreries)

03984 Guinavet Bronze 1200-800 aC Cotaina (Alaior) 

01785 Tapadora Ceràmica

feta a ma

1200-800 aC Binimaimut (Maó)

05971 Braçalet Bronze 1200-800 aC Es Tudons (Ciutadella)

05974 Anell Bronze 1200-800 aC Es Tudons (Ciutadella)
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05979 Braçalet Bronze 1200-800 aC Es Tudons (Ciutadella)

05943 Anell Bronze 1200-800 aC Es Tudons (Ciutadella)

1529 Collar Faienza 1200-800 aC Cova  Murada,

barranc  d’Algendar

(Ciutadella)

01512 Pinta Fusta 1100-800 aC Cova  Murada,

barranc  d’Algendar

(Ciutadella)

01513 Peine Fusta 1100-800 aC Cova  Murada,

barranc  d’Algendar

(Ciutadella)

01516 Tapadora Fusta 1100-800 aC Cova  Murada,

barranc  d’Algendar

(Ciutadella) 

04937 Copa
Ceràmica  a

Torn
360-270 aC Calascoves (Alaior)

00209 Casc de guerrer Bronze 500-200 aC Torre  d´en  Galmés

(Alaior) 

00056 Lingot Bronze Eliminación

cloruros  activos,

estabilizar  y  capa

de protección 

1200-800 aC

17046 Placa

corniforme

Plom 500-123 aC Sant  Joan  de  Missa

(Ciutadella)

17053 Anell Bronze 300-100 aC Sant  Joan  de  Missa

(Ciutadella)

4940 Torques Bronze 700-500 aC Calascoves (Alaior)

17081 Braçalet Ferro 300-200 aC Sant  Joan  de  Missa
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espiraliforme (Ciutadella)

04939 Penjant zoomorf Bronze 600-500 aC Calascoves (Alaior) 

68686 Contenidor Ceràmica

feta a ma

300-200 aC Trepucó (Maó)

4941 Campaneta Bronze 600-123 aC Calascoves (Alaior)

17050 Bastó  de

comandament

Bronze 300-123 aC Sant  Joan  de  Missa

(Ciutadella)

 

Ossos

animals

con

marcas

de

corte 

Os 500-0 aC Torralba  d’en

Salort (Alaior)

Alaior

CCO-36 Conca Ceràmica  a

torn

200-123 aC Calascoves (Alaior)

Conjunto  de

tabes

Os Torralba  d’en  Salort

(Alaior)

00138 Espàtula Bronze 500-200 aC Son Catlar (Ciutadella)

01985 Ànfora Ceràmica  a

torn

500-450 aC Binissafúller (Sant Lluís)

21771 Ànfora Ceràmica  a

torn

225-175 aC Lazareto (Maó)

00047 Gerra Ceràmica  a

torn

200-0 aC Trepucó (Maó)

68631 Olla Ceràmicaa

torn

200-0 aC Trepucó (Maó)
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29354 Plat de peix Ceràmica  a

torn

300-200 aC Calascoves (Alaior)

02401 As Bronze 189-180 aC Torelló  d´en  Sintes

(Maó)

02413 As  de

MarciusTittinius

Bronze 189-180 aC] Torelló  d´en  Sintes

(Maó)

02416 As  de  Pinarius

Natta

Bronze 155 aC Torelló  d´en  Sintes

(Maó)

02418 As  de  A.

Caecilius

Bronze 169-158 aC Torelló  d´en  Sintes

(Maó)

02422 As con ancla Bronze 209-208 aC Torelló  d´en  Sintes

(Maó)

02430 As  de  Licinius

Murena

Bronze 169-158 aC Torelló  d´en  Sintes

(Maó)

02431 As  de  Licinius

Murena

Bronze 169-158 aC] Torelló  d´en  Sintes

(Maó)

02432 As  de  Licinius

Murena

Bronze 169-158 aC Torelló  d´en  Sintes

(Maó)

02433 As  de  Licinius

Murena

Bornce 169-158 aC Torelló  d´en  Sintes

(Maó)

02434 As  de  Licinius

Murena

Bronze 169-158 aC Torelló  d´en  Sintes

(Maó)

02435 As  de  Licinius

Murena

Bronze 169-158 aC Torelló  d´en  Sintes

(Maó)

02436 As  de  Publius

Cornelius Blasius

Bronze 169-158 aC Torelló  d´en  Sintes

(Maó)

02437 As  de  Publius

Cornelius Blasius

Bronze 169-158 Torelló  d´en  Sintes

(Maó)
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02438 As  de  Publius

Cornelius Blasius

Bronze 169-158 aC Torelló  d´en  Sintes

(Maó)

02439 As  con  toro  y

MD

Bronze 189-180 aC Torelló  d’en  Sintes

(Maó)

02440 As amb creixent

lunar

Bronze 155-149 aC Torelló  d’en  Sintes

(Maó)

02442 As con la Loba,

Rómulo y Remo

Bronze 169-158 aC Torelló  d’en  Sintes

(Maó)

02443 As Bronze 169-158 aC Torelló  d’en  Sintes

(Maó)

02444 As Bronze 169-158 aC Torelló  d’en  Sintes

(Maó)

02446 As Bronze 169-158 aC Torelló  d’en  Sintes

(Maó)

02454 As  de  Caius

Iunius

Bronze 149 aC Torelló  d’en  Sintes

(Maó)

02455 As  de  Caius

Iunius

Bronze 149 aC Torelló  d’en  Sintes

(Maó)

02463 As  con

cornucopia

Bronze 207 aC Torelló  d´en  Sintes

(Maó)

02473 As  de  Lucius

Cornelius Cinna

Bronze 169-158 aC Torelló  d’en  Sintes

(Maó)

02497 As Bronze 169-158 aC Torelló  d’en  Sintes

(Maó)

02594 Sextans Bronze 215-211 aC Torelló  d’en  Sintes

(Maó)

53817 Denari  de  S.

Afranius

Plata 150 aC Torelló  d’en  Sintes

(Maó)

68



53818 Denari  de  C.

Fonteius

Plata 114-113 aC Torelló  d’en  Sintes

(Maó)

00744 Conca Ceràmica  a

torn

200-100 aC Torrellafuda

(Ciutadella)

00231 Vas Ceràmica  a

torn

100-25 aC Necrópolis Magontana

(Maó)

00959 Inscripció

epigràfica

Pedra 100-300 Pont des Castell (Maó)

Inscripci

ó

epigràfi

ca

Pedra 100-300 Pont  des  Castell

(Maó)

Inscripció epigràfica

Inscripci

ó

epigràfi

ca

Pedra 100-300 Maó Inscripció epigràfica

Inscripci

ó

epigràfi

ca

Pedra 100-300 Pont  des  Castell

(Maó)

Inscripció epigràfica

10123 Frontissa Os 1-200 Binicalaf (Maó)

TOV21 Cassola Ceràmica  a

torn

1-100 Torelló (Maó)

2296 Morter Ceràmica  a

torn

50-300 Fondejador  de  ses

Llanes (Maó)

68681 Sesterci  de

Filipo  el  Árabe

(244-249)

Bronze 247-249 Trepucó (Maó)

957 Inscripció

epigràfica

Pedra 100-300 Maó
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funeraria

01004 Cep d’ àncora Plom 1-300 Sa Mesquida (Maó)

38565 Cep d’ àncora Plom 1-300 Es  Clot  de  la  Mola

(Maó)

01007 Lingot

troncompiramid

al

Plom 1-100 Cap  d’en  Font  (Sant

Lluís)

01008 Lingot

troncopiramidal

Plom 1-100 Cap  d’en  Font  (Sant

Lluís)

IDR-229

(1966)

4 Nummi vàndal

de  Cartago

(480-533)

Bronze 400-500 Illa del Rei (Maó)

IDR 242 Civella Bronze 400-600 Illa del Rei (Maó)

1223 Civella Bronze 600-700 Torellissà Nou (Alaior)

3993 Civella Bronze 400-600 Es campet de sa Creu

(Es Mercadal)

188 Civella Bronze 500-800 Trepucó (Maó)

IDR/224 Anell Bronze 400-600 Illa del Rei (Maó)

3994 Anelleta Bronze 400-600 Es campet de sa Creu

(Es Mercadal)

21960 Ànfora Ceràmica  a

torn

470-550 Cap des Port (Fornells,

Es Mercadal)

21963 Ànfora Ceràmica  a

torn

550-700 Cap des Port (Fornells,

Es Mercadal)

21964 Ànfora Ceràmica  a

torn

450-550 Cap des Port (Fornells,

Es Mercadal)
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21965 Àmfora Ceràmicaa

torn

500-620 Cap des Port (Fornells,

Es Mercadal)

21967 Àmfora Ceràmicaa

torn

500-620 Sanissera  (Sanitja,  Es

Mercadal)

00270 Llumeta Ceràmicaa

motlle

375-450 Aeroclub (Sant Lluís)

V18 Llumeta Ceràmica  a

motlle

500-650 Algendaret (Maó)

IDR/240 Portablens Plom 400-600 Illa del Rei (Maó)

Mesa de altar Marbre 400-600 Es  Fornàs  de  Torelló

(Maó)

F/79/16 Mesa de altar Marbre 400-700 Cap des port (Fornells,

Es Mercadal)

FC/75/II Inscripció

epigràfica

Marbre 400-700 Cap des port (Fornells,

Es Mercadal)

FC/75/9

6

Creu Pedra 400-700 Cap des port (Fornells,

Es Mercadal)

00356 Gerra Ceràmica  a

torn

910-1200 Sant  Llorenç  de

Binixems (Alaior)

00285 Llum Ceràmica  a

torn

1100-1287

V205 Didal Bronze 910-1287 Fornells (Es Mercadal)

V526 Fus decorat Os incís 910-1300 Vives Escudero
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00980 Inscripció

epigràfica 

Pedra 1000-1100 Binialmaia (Alaior)

00978 Làpida Pedra

calcària

s. XIII

30021 Escut Pedra s. XIX Sant Felip (Es Castell)

004184 Tèquina Fusta/mixte Finals s. XIX Donació  taller

S’Aubercoc
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Restauració del   retaule de Sant Antoni Abad

Promotor: Ministerio de Cultura

Titularitat del bé: Estatal, adscrit al Ministerio de Cultura y Educación

Estil artístic: barroc tardà

Data: 1748

Material: fusta de pi, pa d’or i policromia

Traslladat al Museu de Menorca el 1977

Intervencions anteriors: 1997

Estat de conservació: bo, tot i els problemes de conservació habituals del pas del temps i el no

haver-se  fet  cap una intervenció en  20  anys.  Les  principals  degradacions  van ser  brutícia

superficial per acumulació de pols i desplaçament del carrer exterior lateral esquerra respecte

del cos central. Despreniments de daurats, pèrdues i lleus aixecaments de policromia.

Tractament:  Neteja  de  la  brutícia  superficial  amb  aspiració  suau  i  pinzells.  Aplicació  de

desinsectant de caràcter preventiu. Enganxat de les parts de daurat aixecades amb adhesiu

vinílic. Correcció del desplaçament del carrer exterior lateral esquerra respecte del cos central.

Neteja final dels daurats amb alcohol aplicat amb pedaços de cotó. Les llacunes puntuals

posteriors  a 1997 van ser estucades i  reintegrar-les segons criteri  de conservació-restauració

actuals. Acabat a zones intervingudes amb Paraloid B-72 al 5% en acetona.

Restauració   Mosaic de l’Illa del Rei

Promotor: Ministerio de Cultura

Titularitat del bé: Estatal, adscrit al Ministerio de Cultura y Educación

Procedència del Mosaic: Basílica Paleocristiana de l’Illa del Rei (Maó, Menorca)

Cultura: Època bizantina

Datació: segona meitat del s. VI d.C.

Núm. dd’inventari: 21957

Dimensions generals: 3,04X3,31 metres
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Descripció: Mosaic trobat al s. XIX que degut a l’estat de conservació a mitjans dels anys 50 es

va traslladar a l’antic “Museo Provincial de Bellas Artes de Mahón”. El tram correspon a la part

on es situaria el cor a l’església i està compost per diagonals creuades ocupades per Quatre

cràteres que conflueixen al centre on s’hi troba un rosetó circular. Els espais lliures els ocupen

diferents representacions animals de procedència africana com un cérvol, aus,etc. Envolta el

conjunt una sanefa entrellaçada de 45 cm. parcialment conservada.

Intervencions anteriors:

-Restauració de 1950: Adolfo Mariagliano y Jesús Cruzado (Dirección General de Bellas Artes). 

-Als finals anys 90 també va ser intervingut amb motiu de la proposta museogràfica del 1998. 

Tractament: El mosaic va ser traslladat ja que fins aquell moment es presentava en vertical.

Abans del moviment de la peça, aquesta va ser netejada mitjançant aspiració suau i neteja

mecànica  i  humida  per  tal  d’eliminar  adhesions  a  l’original  provinents  de  l’acabat  de  la

restauració anterior. Es va rebaixar l’acabat anterior fet en arena mesclada amb resina vinílica.

El trasllat va permetre identificar que el mosaic estava dividit en 6 peces clavades a l’antic

suport metàl·lic. 

Una vegada traslladat al nou suport en posició horitzontal, per ser vist en la posició original, es

van adherir les parts amb resina epoxídica i posteriorment es van reintegrar les llacunes amb

morter de calç tot amb to neutre segons anàlisis del color de les tessel·les. Es van realitzar vàries

capes ajustant l’àrid a l’acabat final, el qual havia de ser amb àrid molt fi. Es van realitzar juntes

d’unió als trams on s’ajuntaven les 6 parts en què es dividia el mosaic per tal de donar un

acabat homogeni al conjunt. Finalment, es varen entonar les juntes de morter per igualar amb

l’acabat final. 

Restauració i canvi de traseres

(Fons Ministeri de Cultura)

• inv. 01225. Plànol del castell de Sant Felip

• inv. 01246. Patent de sanitat

• inv. 01376. Vista del port i llatzeret

• inv. 04003. Vista del port de Maó

• inv. 04091. Plànol del port de Maó i Gibraltar

74



• inv. 04093. Llatzeret de l’illa de Quarentena

• inv. V186. Corsari El Tártaro

• inv. V187. Corsari El Bermude

• inv. V365. Patent de sanitat.

• inv.  V373. Mapa de l’illa de Menorca

• inv. V380. plànol del port de Maó

(Fons Govern Balear)

• inv. 26514. Pagès menorquí

• inv. 26515. Pagès menorquí

• inv. 26522. Capellà damunt un ase

• inv. 26524. Retrat d’home menorquí

• inv. 26573. Buc, perfil i proa d’un vaixell

• inv. 31009. Mapa de l’illa de Mallorca

• inv. 31010.  Mapa de l’illa de Menorca

• inv. 31015. Mapa de la zona sud-est de l’illa de Menorca

• inv. 31016. Mapa de la zona nord-oest de l’illa de Menorca

• inv. 31021. Plànol del port de Maó

• inv. 76873. Dibuix H. Mora 

• inv. 76879. Dibuix H. Mora

• inv. 76880. Dibuix H. Mora
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8.2. Pla de conservació preventiva (resum)

1. DESCRIPCIÓ DEL MUSEU DE MENORCA

1.1. INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS

1.1.1. Climatització

Sistema de seguiment  de  condicions  ambientals:  El  museu  disposa actualment  de  5  data

loggers, dels 13 que s’han demanat, però no de wifi disponible per poder utilitzar-los, per tant,

per mesurar la humitat relativa i la temperatura de l’aire se fan servir termo-higròmetres i per

controlar la humitat relativa se fa servir gel de sílice, que ajuda a saber si la humitat és molta pel

canvi de color que sofreix el gel, el qual se controla assíduament i se canvia sempre que sigui

necessari, a les sales i al magatzem 5 i 5A del museu. És té previst posar en marxa el sistema de

data loggers un cop es disposi de fibra òptica (en principi al primer trimestre de 2019).

La temperatura i humitat relativa de la vitrina de la cova des Pas, la sala temporal II i les capses

de conservació de la zona freda i del taller se mesuren cada dia. 

Control de condicions ambientals: El museu posseeix un sistema mecànic de control actiu de la

temperatura  a través del  sistema de climatització, els  quals  se poden controlar  un per un,

segons sigui necessari. 

Actualment, el  sistema té 3 màquines que no funcionen a les sales del 1r pis, degut a que

perden aigua. L’Empresa Elsaclim ens ha informat de que no hi  ha cap problema en que

aquestes màquines estiguin desconnectades. 

El mínim de nombre de màquines que han d’estar enceses per bloc són: 7.

(Veure ANNEX I. SEGUIMENT CONDICIONS AMBIENTALS)

Al Museu de Menorca hi ha 2 blocs.

          Planta baixa i 1r planta: 1r BLOC

          2n planta i Magatzems: 2n BLOC

Temperatura mínima que accepta el sistema: 17 graus (als 18 i 17 graus és mode ventilació). 

Temperatura màxima que accepta el sistema: 25 graus
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Dels mesos de juliol de 2018 a gener de 2019 hi ha hagut problemes amb el control del sistema

de climatització i sobre tot amb el canvi d’estació, al passar de l’aire fred al calent, ja que a

algunes parts del Museu, sobre tot a la primera planta, a la sala del món islàmic, l’aire calent

s’acumulava i  pujava molt la temperatura,  perjudicant d’aquesta manera a les peces.  Per

evitar aquesta pujada de temperatura s’han apagat 6 aires de la primera planta per intentar

tenir unes condicions ambientals idònies. 

Per  tenir  un control  més  exhaustiu de les  condicions ambientals  a les  sales  de la primera i

segona planta s’han aferrat  adhesius  a  les  portes  amb indicacions  de que les  portes  han

d’estar tancades, d’aquesta manera evitem alteracions a la temperatura i H.R.

1.1.2. Il·luminació 

Actualment els luxs a les sales estan controlats. 

Seguiment: Actualment el museu disposa d’un luxòmetre per comprovar els nivells de llum que

arriben a cada objecte de les sales. 

Il·luminació  natural.  Procedeix  de  les  finestres  del  claustre  i  de  les  finestres  exteriors.

Pràcticament  totes  les  finestres  exteriors  del  museu  estan  tancades,  però  hi  ha  sales  amb

entrades  de  llum  incontrolades,  depenent  de  l’època  de  l’any,  i  poden  afectar  a  les

condicions  lumíniques  de  les  obres.  S’ha  d’estudiar  la  influència  d’aquesta  llum  natural

canviant sobre la il·luminació de les obres exposades i actuar en conseqüència. Actualment

aquesta llum està suavitzada amb cortines que protegeixen dels rajos UVA.

Il·luminació  artificial. El  control  de  sistemes  d’il·luminació  se  fa  manualment  cada  dia,  no

mitjançant un ordinador. De gener al  juliol de 2018 s’ha renovat una gran part del  sistema

d’il·luminació, instal·lant un sistema de carrils electrificats als que s’incorporen diferents focus.

S’han triat varis tipus de llums, accessoris i  complements de la marca  IGUZZINI i  Archi.  Hi  ha

xarxes  de  carrils  trifàsics  distribuïts  pels  sostres  dels  espais  expositius.  Les  lluminàries  solen

incorporar  un regulador  d’intensitat  propi  i  estan adaptades  per  fer-se servir  sobre aquests

carrils. Aquest sistema està molt extens entre museus perquè dota de molta versatilitat a la

instal·lació. El  Museu utilitza la tecnologia DALI (digital adressable lighting interface).  Aquest

sistema està concebut per unificar el control de tot tipus de lluminàries i de circuits elèctrics
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d’il·luminació  d’una  manera  estàndard  i  centralitzada.  El  DALI  te  l’avantatge  de  que  la

resposta de les lluminàries és molt més ràpida, quasi instantània. 1

Control  de  la  il·luminació:  Se  pot  realitzar  a  partir  del  control  realitzat  amb  el  luxòmetre,

mitjançant l’elecció de les llums, la regulació de la potència i l’orientació de les mateixes.

 

1.1.3. Sistemes de seguretat

Robatori i vandalisme. Existeix un sistema de CCTV (Circuito Cerrado de Televisión) multicàmera

al Museu, que registra les imatges als monitors situats a la recepció. A més, també consta d’una

alarma anti-robatoris, que connecta amb l’empresa Gunnebo en cas de que l’alarma detecti

qualque intrús. També consta d’un sistema de protecció volumètrica com són els detectors

mixtes,  basats  en  utilitzar  simultàniament  un  detector  infraroig  sensible  als  canvis  de

temperatura y un detector de microones que percebi els moviments.2 

Per tenir una bona comunicació i evitar cap acte delictiu el  personal de seguretat i  els de

recepció disposen de walkis per comunicar-se. 

Al magatzem de Milà actualment no hi ha un sistema de càmeres CCTV, però aquest equip

seria molt efectiu per aquesta zona, ja que no té supervisió humana. La informació gravada

pot ser emmagatzemada o visionada per aquells amb accés quan vulguin. Molts d’aquests

sistemes també tenen connexió a Internet, per tant, se pot accedir a les imatges de forma

remota amb un ordinador o mòbil. El  magatzem també consta d’una alarma anti-robatoris,

que  connecta  amb  la  persona  de  contacte  del  Museu  perquè  pugui  anar  a  mirar  el

magatzem i en cas de que la persona de contacte no pugui acudir, els bombers entraran al

magatzem. 

Les  finestres  del  magatzem  estan  protegides  amb  reixes  per  evitar  l’entrada  de  persones

externes al Museu. 

Contra-incendis. El Museu està previst de sistemes de detecció de fum i d’alarma d’incendis

connectada amb el servei de bombers i amb l’empresa de Trablisa (que tenen clau del museu

per poder entrar  a aturar l’alarma).  Compta també amb mangueres,  sirenes,  detectors  de

1 MOYA, Jordi: La iluminación de las exposiciones temporales, Gijón: Ediciones Trea, 2015.
2 BENÍTEZ RAMOS, Ana: Manual para la seguridad de almacenes en museos, Gijón: Ediciones Trea, 2017, p. 77
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fums, extintors de pols químic i de CO2 (Anhídrit carbònic), senyalitzats i fixats a les parets. El

sistema d’extinció de CO2 és idoni per fer-lo servir als magatzems del Museu ja que no deixa

residus. 

Existeix un pla d’evacuació i sortides d’emergència. 

El magatzem de Milà no està previst d’un sistema contra-incendis. 

1.2.4. Risc de biodeterior

Microorganismes:  s’intenta evitar l’acumulació de pols i brutor a les sales i damunt les peces

per tant de que no apareguin microorganismes. Se fa una neteja més profunda cada primer

dilluns del mes, aprofitant que el museu està tancat al públic. 

Insectes: Se posen trampes per lepismes per tot el museu, tant a les sales on hi ha el públic com

a les sales de reserva. Les trampes se canvien cada 6 mesos. 

(Veure ANNEX II. UBICACIÓ DE LES TRAMPES DE LEPISMES)
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1.2. ORGANITZACIÓ DEL MUSEU

El Museu de Menorca se troba a la planta baixa, primera i segona planta de l’edifici. El Museu

consta de dos accessos: una entrada/sortida pels visitants i una altra a l’esquerra d’aquesta

pel personal del museu. També consta d’una porta coneguda com la porta dels Ases per on se

treu material quan hi ha obres al museu o si  s’ha de traslladar alguna peça. Aquesta porta

dona a un pati propietat de l’Ajuntament. 

SUPERFICIES (Aprox.)  3

Soterrani: 350 m2  

Planta baixa: 1500 m2  

Primera planta: 1355 m2  

Segona planta: 1300 m2  

Tercera planta: 1200 m2  

Quarta planta: 200 m2  

A la següent taula se troben les diferents sales, ja siguin per us  intern o les zones  obertes al

públic.

(Veure plànols a l’ ANNEX III. MUSEOGRAFIA).

SOTERRA

NI

Col·leccions de llibres i eines 

PLANTA

BAIXA

T1 Sala temporal
T2 Sala temporal
SA Sala d’actes
BAR Àrea de descans pel públic i personal del museu.  
AD Àrea didàctica on se realitzen tallers amb els infants. 

PRIMERA

PLANTA

1 La  Prehistòria:  Els  primers  pobladors  i  la  cultura

talaiòtica (cap al 2200- 123 AC)
2 A  la  òrbita  de  Roma.  Comerç  i  ciutats.  El  primer

cristianisme. 
3 Mon islàmic. Les illes orientals
A1 Sala temporal
B El Museu de Menorca, una institució viva
C Sala familiar
BIB Biblioteca
DESP Despatxos

3 MINISTERIO DE CULTURA, GOBIERNO DE ESPAÑA: Proyecto de Ejecución de Instalaciones para MUSEO DE MENORCA, 
MEMORIA GENERAL, Madrid: Asteinco Ingenieros S.L., 2009
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SEGONA

PLANTA

4 La conquesta cristiana i la baixa edat mitjana (segles

XIII- XV)
5 Sota l’imperi dels Àustria (segles XVI- XVII)
6 El segle XVIII: Entre Espanya  i la Gran Bretanya
7 Menorca en el segle XIX
8 La gran transformació del segle XX
V2 Quin futur volem? Duració: 4’ 49’’
A2 Sala temporal
D El convent de Sant Francesc
E Menorca, el paisatge com a patrimoni
TR Taller de restauració
AR Arxiu
TT Taller de treball

TERCERA

I QUARTA

Magatzems

2. PROPOSTES D’INTERVENCIÓ

Després  d’avaluar  els  riscos  de deterior  a la situació actual  del  museu se proposen certes

actuacions  enfocades  a  l’eliminació  dels  riscos.  Algunes  d’aquestes  actuacions  s’han

considerat  urgents  perquè  estan  relacionades  amb  processos  de  deterior  greus.  Algunes

actuacions són fàcils de fer sense cap cost o baix cost. A més de les actuacions urgents, també

se fan certes recomanacions que la direcció del museu haurà de valorar al moment de la seva

adopció. 

El  personal qualificat de conservació- restauració haurà de realitzar o supervisar les  tasques

especificades a continuació.

COLECCIÓ

Documentació

Contrastar l’inventari general amb les peces exhibides i emmagatzemades al Museu. 

Seguiment ambiental i il·luminació 

- Supervisar finestres per on entra l’aigua per obtenir l’estanqueïtat de l’edifici, especialment a

la segona planta a la Sala del segle XVIII.

- Supervisar pius de les finestres verdes perquè no colpegin les finestres de dins, i arreglar els

tancadors de les finestres perquè quan s’obrin per fer-los net, se puguin tancar bé. 

- Comprovar amb un luxòmetre la potència dels llums. 

- Canvi de gel de sílice de les vitrines cada 3 mesos si és necessari.
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-  La temperatura i  humitat relativa de la vitrina de la cova del pas, la sala temporal II  i  les

capses de conservació de la zona freda i del taller se mesuren cada dia. 

- Canvi de les tampes de lapismes cada 6 mesos

  

2.1. PROPOSTA A LES SALES DEL MUSEU

OBRES SENSE VITRINA

Les obres que estan fora de les vitrines estan exposades a l’acumulació de pols, que és abrasiu,

reacciona amb la humitat i afavoreix l’aparició d’insectes i altres organismes.

Ceràmiques: L’anhídric carbònic reacciona amb certs  components  de la ceràmica donant

lloc  a  carbonat  de  calci.  La  major  mida  d’aquestes  partícules  produeix  tensions  internes,

provoca pèrdua de cohesió i  dona un aspecte pulverulent a la pasta.  S’ha d’evitar  en la

mesura del possible la creació de sals solubles. 

Metalls: És  important  realitzar  inspeccions  dels  objectes  amb  regularitat.  La  corrosió  se

desenvolupa amb rapidesa  i  amb una inspecció  mensual  se  pot  evitar  que el  dany  sigui

irreversible. 

Lítica: Un dels principals elements de deterior que pot aparèixer són les eflorescències de sals

solubles, capa cristal·lina de color blanc no molt consistent que se forma en la superfície de la

pedra porosa degut a fenòmens de migració i evaporació d’aigua. Aquestes eflorescències

poden provocar disgregació superficial. 

La contaminació ambiental pot desenvolupar greus processos d’alteració química al material

lític potenciats per una elevada humitat relativa. Les roques sedimentaries són particularment

sensibles als àmbits àcids i poden deteriorar-se ràpidament, transformant-se la superfície en una

capa de guix. 

Accions a realitzar:

- Tots els dilluns se farà una inspecció ocular per veure que les peces estan en correcte estat. (El

dia seleccionat és el dilluns ja que el Museu està tancat).

- Cada mes programar la neteja d’aquestes obres amb aspiradora per evitar l’acumulació de

pols. Evitar utilitzar plomer, excepte per netejar els quadres, ja que pot escampar la pols per

damunt d’altres peces.

- Utilitzar pedaç amb producte especial per fer net els vidres dels quadres. 
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- Utilitzar pedaç banyat amb alcohol per fer net les peanyes.  

 Primera planta:

1.  Mosaic

2. Taula  d’altar,  segles  V-VIII.  Marbre.  Trobada  a  la  basílica  des  Cap  des  Port  (Fornells,  es

Mercadal)

3. Capitell  compost,  segles V-VIII. Marbre.  Trobada a la basílica des Cap des Port (Fornells,  es

Mercadal)

4. Bases de columna, segles V-VIII. Marbre. Trobada a la basílica des Cap des Port (Fornells, es

Mercadal)

5. Pilastres,  segles  VI- VIII. Pedra calcària. Trobada a la basílica des Cap des Port  (Fornells,  es

Mercadal)

6. Inscripció epigràfica,  segle V.  Marbre.  Trobada a la basílica des  Cap des  Port  (Fornells,  es

Mercadal)

7. Fust  de columna,  segles  VI-  VIII. Marbre.  Trobat a la basílica des  Cap des  Port  (Fornells,  es

Mercadal)

8. Capitell corinti, segles V- VII. Pedra calcària. Trobat a la basílica de l’Illa del Rei (Maó)

9. Creu,  segles  V-  VIII.  Pedra  calcària.  Trobada  a  la  basílica  des  Cap  des  Port  (Fornells,  es

Mercadal)

10. Capitell decorat amb creus, segles VI- VIII. Pedra calcària. Trobada a la basílica des Cap des

Port (Fornells, es Mercadal)

11. Pedra de molí de mà, 598- 686 de l’hègira (1202- 1287). Pedra. Trobada a Torre d’en Galmés

(Alaior)

12. Làpida  funerària,  390-  493  de  l’hègira  (1000-  1100).  Pedra  calcària.  Trobada  a  Binialmaia

(Alaior)

13. Taula d’altar, segles V- VII. Marbre. Trobada a la basílica des Fornàs de Torelló (Maó)

2- Base i  capitell  de columna, segles V-VII. Marbre.  Trobats a la basílica des Fornàs de Torelló

(Maó)

3- Sarcòfag

4- Àmfora de salaó o d’oli, segles VI- VIII. Ceràmica a torn. Procedent del nord d’Àfrica.

83



5- Àmfora de salaó o d’oli, segles V- VI. Ceràmica a torn. Procedent del nord d’Àfrica.

6- Àmfora de salaó o d’oli, 470- 550. Ceràmica a torn. Procedent del nord d’Àfrica.

7- Àmfora de salaó o d’oli, segles VI- VII. Ceràmica a torn. Procedent del Pròxim Orient. 

8- Àmfora de vi, segles VI- VII. Ceràmica a torn. Procedent del Pròxim Orient.

9- Cep d’àncora, segles I- III. Plom. Trobat a sa Mesquida (Maó)

10- Àmfora de salaó, segles I-II. Ceràmica a torn.

11- Lingot troncopiramidal, segle I

12- Lingots troncopiramidals, segle I

13- Cep d’àncora, segles I-III. Plom. Trobat as Clot de la Mola (Maó)

14- Cep d’àncora, segles I-III. Plom. Trobat a Alcalfar (Sant Lluís)

15- Sonda, segle I. Plom.

16- Àmfora d’oli, segles I- III. Ceràmica a torn. Procedent de la Bètica (Andalusia)

17- Àmfora de vi, segles I Ac- I Dc. Ceràmica a torn. 

18- Làpida funerària, segles II- III. Pedra. Trobada a Maó

19- Pedra de molí, segles I- II. Pedra.

20- Catillus, segles I Ac- II Dc. Pedra volcànica. Procedent de la Campània (Itàlia)

21- Fragment d’una taula decorada amb un cap de lleó,  segles I- II. Pedra.  Trobat a Sanisera

(Sanitja, es Mercadal)

22- Làpida honorària, segles II- III. Pedra. Trobada a Pont des Castell (Maó)

23- Làpida honorària, segles II- III. Pedra. Trobada a Pont des Castell (Maó)

24- Làpida honorària, segles II- III. Pedra. Trobada a Pont des Castell (Maó)

25- Molí de mà, segles VI- II aC. Pedra.

26- Base de molí de mà, segles VI- II aC. Pedra.

Segona planta:

1- Retaule de Sant Antoni Abat, 1748
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2- CONJUNT D’EINES utilitzades pels mestres d’aixa: Quartera, Rasclet, Almud i mig almud, Forques,

Cabàs o senalla, Greixera, Cavall de formatjar, Calder o perola, Romana, Clucales i Mos

3- Tèquina, 1900- 1950

4- Ceràmica de les voltes del convent de Sant Francesc

5- Làpida commemorativa, 1287- 1300 

6- Creu de terme, 1401- 1500

7- Escut heràldic, castell de Sant Felip (es Castell), 1801

8- Gerres amb decoració incisa, 1780- 1820. Fang cuit.

9- Caixa de mariner, segle XVIII. Fusta pintada

10- Quadres

PECES QUE NECESSITEN UN SEGUIMENT MÉS EXHAUSTIU

LA COVA DEL PAS

Les dimensions de la vitrina de la cova del Pas són les següents:

La peça més delicada dins aquesta vitrina és la trunyella, a la qual s’ha de controlar cada dia

la humitat relativa i temperatura.

Materials arqueològics dins la vitrina:

Material H.R. Temperatura Lux
Os 50- 60 % 18ºC 50 max.
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Cabell 40- 55 % 15- 20ºC 50- 100
Fusta 50  %,  se  pot

acceptar  entre

45-  60  %

mantenint  lo

més  estable

possible.

18-  20  ºC,  se  pot

acceptar  entre  15-

25 ºC

50

Bronce  35  %,  se  pot

acceptar  entre

el  15-  55%

mantenint -lo el

més  estable

possible.

18- 20 ºC 300 max.

Accions a realitzar:

1- Seguiment diari de la humitat relativa i temperatura amb el termo-higròmetre. Les condicions

idònies per aquesta vitrina són: 18- 20 ºC, no superar els 22ºC i 50% H.R.

2- Posar art-sorb de 50% a la vitrina. 

3- Fotografia mensual de la vitrina i en especial de la trunyella. 

(Veure ANNEX I. SEGUIMENT CONDICIONS AMBIENTALS)

ALTRES PECES:

- Peces de plom

- Cotó natural

- Bosses de plata

- Contenidor i tapadora, 1100- 800 a.C. de fusta i cuir
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ANNEX I. SEGUIMENT CONDICIONS AMBIENTALS

La següent taula és la que se fa servir diàriament per apuntar la humitat relativa i temperatura

de les vitrines i sales:

Dia Hora H.R. Temperatura Localitza

ció

La següent taula és la que se fa servir per apuntar els canvis de gel de sílice de les vitrines:

Dia Vitrina
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ANNEX II. UBICACIÓ DE LES TRAMPES DE LEPISMES

1. Entrada principal Museu (1)

2. Darrera del mostrador (2)

3. Arxiu (2)

4. Taller de rest. (2)

5. Magatzem 8 (2)

6. Magatzem 9 (1)

7. Magatzem 6 (1)

8. Magatzem 6A (1)

9. Magatzem 5= zona freda (4)

10. Taller zona freda (1)

11. Magatzem 1 (2)

12. Magatzem 3 (1)

13. Soterrani publicacions (4)

14. Soterrani part dreta (2)

15. 3ª planta part ascensor (1)

16. Despatx Mar (1)

17. Despatx comú (2)

18. Zona aigua comú (1)

19. Despatx Carol (2)

20. Biblioteca (2)

21. Entrada personal (1)
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22. Bar (1)

TOTAL: 38

Darrera actualització: 08/02/2019

ANNEXE III. MUSEOGRAFIA
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1 1 2 1

2 2

3 3
Prestatgeria

Bloc

Prestatge

8.3. Pla de gestió de les sales de reserva 

Primer pas a realitzar: Enumerar tots els prestatges dels magatzems que encara no tenen  nombre

seguint aquest ordre: Prestatgeria- Bloc- Prestatge.

Feines a fer per magatzems:

Sala     1: Reestructurar el magatzem i canviar les capses de cartró. Aquí se troba un problema, ja que

hi ha peces enumerades només a les  vitrines, on eren a l’antiga exposició i  no tenen espai

numèric al magatzem. Se troben restes de la primera  exposició i restos del darrer muntatge, del

2018, que s’han de recol·locar. Hi ha peces sense procedència i també s’han trobat llibres que s’han

de dur al magatzem 7. Les restes de la draga des port s’ha de canviar a la sala 7B.

El material insegur de la foto se ficarà dins capses de  plàstic i amb plafons de protecció i se

recolocaran als mateixos prestatges.

Les capses del bloc 15 són al terra apilades degut a que se va posar el sistema d’aire al lloc on era el

bloc. Hi ha capses fora dels prestatges i rajoles del convent directament al terra i sense cobrir.

La prioritat és organitzar el fons antic i la col·lecció Vives Escudero.

Hi ha 8 capses de cartró. Els blocs lliures són: 99, 95, 79, 23 i 24. 



Sala 2: Canviar capses de cartró i enumerar el magatzem. Capses de cartró:15

Sala3: Classificar les capses apilades, re-enumerar la prestatgeria i posar baldes on són les finestres

per guanyar espai per posar més capses.

Sala 3A: Llevar capses de cartró. Capses de cartró: 43.

Sala 5: Recol·locar  les  capses amb  bronzes,  metalls  i  monedes de les capses  apilades de les

arcades. Habilitar els armaris que estan mig plens per poder ficar més peces i arreglar els armaris

romputs. Falta  armari 8, al seu lloc hi ha capses apilades amb materials que se poden pujar al

magatzem 7. Fer calaixera de bronzes a la calaixera número 2. Els armaris 29 i 30 se poden buidar

i aprofitar per ficar metalls. L’armari 16 amb vaixells de fusta pintada se poden pujar al

magatzem 7.

Els armaris que se poden aprofitar per ficar peces de les capses són: 16, 29, 30 i 19 que actualment té

una maqueta dins. Si s’arregla l’armari romput podem disposar de 5 armaris.

Hi ha 4 capses de conservació, 2 d’elles contenen peces en mal estat.

Sala 5A: Revisar calaixeres amb peces. Hi ha 5 capses de conservació amb peces  que s’han de

controlar.

Sala 6: Reorganitzar les àmfores, les capses amb peces i classificar material

d’ofimàtica antic. Hi ha fitxes d’inventari que s’han de canviar al magatzem 7. Capses apilades sense

col·locar. Retaule al terra que s’ha de canviar a un lloc més segur i aïllat de la humitat del terra.

Capses de cartró: 7

Sala 6A: Fixar estanteries a la paret. Hi ha capses apilades sense números que s’han

d’enumerar. Capses de cartró: 4

Sala 7: Ribelles sense lloc. Capses de cartró: 64

Sala 7A: Hi ha 5 armaris buits que se poden aprofitar. Capses de cartró: 60. Hi ha peces que s’han de

posar a una zona adequada de conservació.

Sala 7B: Les restes de la draga del port que hi ha al magatzem 1 se canvien aquí.

Sala 8: Enumerar els prestatges. Canviar àmfores romanes al magatzem

6.  Recolocar  peces  sobrants  del  muntatge de la exposició. Hi ha peces en  mal estat de

conservació que s’han de controlar.

Sala 9: Reorganitzar les àmfores i enumerar prestatges.

Material necessari:



Actualment hi ha 41 capses grises

disponibles i s’han de menester 201, ja que s’han de retirar les capses de cartó que hi ha.

SOTERRANI:

S’han de canviar 2 prestatges amb llibres del soterrani a la zona freda i s’ha de  valorar si s’ha de

canviar part de la col·lecció que està a la biblioteca perquè tot estigui junt.





Plànols dels magatzems:









3 3

2 2

A 1 B 1
PrestatgeriaBloc

Prestatge

Sala de reserves de   MILÀ   (sales externes de la seu principal)

Primer pas a realitzar: Enumerar tots els prestatges del magatzem de Milà seguint aquest  ordre:

Prestatgeria- Bloc- Prestatge.

A la part on actualment se troba tot el material etnològic se vol posar un prestatge d’alta

càrrega. Actualment els del magatzem Apalliser ens han comunicat que els prestatges  d’alta

càrrega han de tenir més de 50 cm. entre balda i balda, lo que ens faria perdre baldes, així que

se valora posar un prestatge de mitja càrrega amb les següents característiques:





Plànols actuals de Milà:







Material Sala de reserves de Milà 

Material informe procedent de diverses prospeccions i excavacions arqueològiques

Binicalaf (Maó)

Sa Creu d’en Ramis (Maó), 1997 

Plaça de la Conquesta (Maó), 1981 

Plaça de la Conquesta femer romà (Maó), 1989 

Carrer Alfons III (Maó), 1987 

Ajuntament de Maó, 1978

Piscina Mirador, Carrer Alfons III (Maó), 1988 

Trepucó (Maó), 2010 

POIMA IV fase (Maó), 2003 

Cala Figuera (Es Castell), 1983 

Trebaluger (Es Castell), 1987-1990 

Toraixer (Es Castell), 1990 

Binissafullet (Sant Lluís), 1989 

Biniparratx Petit (Sant Lluís), 2000 

Naveta Occidental de Biniac –L’Argentina (Alaior), 1976-1978 

Dolmen d’Alcaidús d’en Fàbregues (Alaior), 2001 

Dolmen de Ses Roques Llises (Alaior), 1974 

S’Androna (Alaior),  1983 

Son Boter (Alaior), 1979 

Binimel·là (es Mercadal)

Binicodrellet (Es Migjorn), 2000 

Son Mercer de Baix(Ferreries) naveta 2 i naveta 4, 1962

Naveta de Sa Cala Blanca (Ciutadella), 1986-1993 



San Joan de Missa (Ciutadella), 1981 

Cova de s’Abrigall (Ciutadella), entrega Jaume Sastre 

Cala Morell(Ciutadella) coves 11 i 12, 1989

Naveta de la Cova (Ciutadella), 1973 

Excavacions programades obertes 

Cornia Nou (Maó), campanyes 2007 a 2018

Torre d’en Galmés (Alaior), campanyes 1974 a 2015

Sanitja (es Mercadal), campanyes 1979 a 2017

Excavacions d’urgència

Morella Nou (Maó), 2007 

Restauració del Pont de Sant Roc (Maó), 2016.

Treballs previs dragat port de Maó, 2013.

Cugulló Nou (Maó), 2009

Excavacions programades tancades

Calescoves, Cova de l’Eglèsia i Cobertxo Blanc, 20

Amolons i altres materials lítics

Trepucó (Maó), Cornia Nous (Maó), POIMA IV fase (Maó), Illa del Rei (Maó), Binicalaf (Maó),

Talatí  de  Dalt  (Maó),  Biniparratx  Petit  (Sant  Lluís),  Binissafullet  (Sant  Lluís),  Derelicte  de

Binissafúller  (Sant  Lluís),  Llucalquèber  (Alaior),  Torre  d’en  Gamés  (Alaior),  So  Na  Caçana

(Alaior), Torralba d’en Salort (Alaior), Binicudrell (Es Migjorn)



Materials diversos

Dos ceps de plom romans

Dues segadores

Tres màquines de bijuteria

Una màquina d’impremta

Una canó de ferro



8.5.  Activitats educació formal

Curs 2017-2018 (gener):

Playstories. Construint la Menorca Talaiòtica

-CEIP Àngel Ruiz i Pablo, 4t educació primària, A, 19 alumnes

-CEIP  Àngel  Ruiz  i  Pablo,  4t  educació  primària,  B,  20  alumnes

- CEIP Àngel Ruiz i Pablo, 4t educació primària, C, 19 alumnes

-CEIP Àngel Ruiz i Pablo, 6è d'educació primària, A, 20 alumnes

-CEIP Àngel Ruiz y Pablo, 6è educació primària, B, 20 alumnes

- CEIP Antoni Juan Alemany, 1er educació primària, A, 20 alumnes

-CEIP Antoni Juan Alemany, 2on educació primària, A, 20 alumnes

- CEIP Antoni Juan Alemany, 3er educació primària, A, 20 alumnes

-CEIP Francesc d'Albranca; 5è educació primària, B, 16 alumnes

-CEIP Francesc d'Albranca; 5è educació primària, A, 15 alumnes

- CEIP Antoni Juan Alemany, 6è educació primària, A, 20 alumnes

-CEIP Antoni Juan Alemany, 4rt educació primària, A, 20 alumnes

-CEIP Antoni Juan Alemany, 5è educació primària, A, 20 alumnes

-CEIP Mare de Déu del Carme, 1er educació primària A, 20 alumnes

- CEIP Mare de Déu del Carme, 1r educació primària, B, 18 alumnes

- CEIP SA Graduada, 2n educació primària, A, 26 alumnes

Ajúda’ns, necessitam un arqueòleg!

CC La Salle Maó, 4t d'educació primària, A, 27 alumnes

CC La Salle Maó, 4t d'educació primària, B, 26 alumnes

CEIP Àngel Ruiz i Pablo, 4t educació primària, C, 19 alumnes

CEIP Antoni Juan Alemany, 4t educació primària, A, 20 alumnes

CEIP Francesc d'Albranca; 5è educació primària, A, 15 alumnes



CEIP Francesc d'Albranca; 5è educació primària, A, 15 alumnes

CEIP Màre de Déu del Carme, 4t educació primària A, 25 alumnes

CEIP Mare de Dèu del Carme, 4t educació primària, B, 26 alumnes

CEIP Sa Graduada; 4rteducació primària, A, 26 alumnes

CEIP Sa Graduada; 4rteducació primària, B, 27 alumnes

Interpretem la mort

-IES Biel Martí, 2n ESO A, 19 alumnes

-IES Biel Martí, 2n ESO B, 19 alumnes

-IES Biel Martí, 2n ESO C, 20 alumnes

- CC Cor de Maria, 1r ESO A, 21 alumnes

Dibuix tècnic amb el mestre Calbó 

-IES CAP DE LLEVANT. 1er ESO E, 26 alumnes

-IES Cap de Llevant, 1er ESO F, 25 alumnes

- IES CAP DE LLEVANT, 1er ESO C, 21 alumnes

-IES Cap de Llevant, 1er ESO D, 21 alumnes

Cornia Nou, un poblat per descobrir (Gener a desembre 2018)

- CEIP Tramuntana, 1er, 2n i 3er d'educació primària, A, 20 alumnes

- CC Sant Francesc de Sales, (Ciutadella) 5è d'educació de primària, A, 24 alumnes

-CC Sant Francesc de Sales, (Ciutadella) 5è d'educació de primària, B, 25 alumnes

-CEIP Francesc d'Albranca 1er, 2on i 3er primària Alumnes: 39

- CEIP Angel Ruiz i Pablo 6è A i B 40 alumnes

- CEIP Mare de Dèu del Carme. 4rt primària A. 25 alumnes

- CEIP Mare de Déu del Carme. 4rt primària B. 26 alumnes

- CC Sant Francesc d'Assís 5è A, 20 alumnes



-CC Sant Francesc d'Assís 6è A,12 alumnes 

- CEIP Mare de Dèu del Carme, 4t educació primària A, 25 alumnes

- CEIP Mare de Dèu del Carme 4t educació primària B, 25 alumnes

- CC Sant Francesc d'Assís.4rt ESO A. 20 alumnes

- CC Cor de María. 4rt A primària. 24 alumnes

- CEIP Mare de Déu del Toro des Mercadal 5è A. 19 alumnes

- CEIP Mare de Déu del Toro des Mercadal 5è B,19 alumnes

- CEIP Sa Graduada. 2on A educació primària. 26 alumnes

-IES Joan Ramis i Ramis. 1er Eso A. 30 alumnes

-IES Joan Ramis i Ramis. 1er Eso.B 35 alumnes

-IES Joan Ramis i Ramis. 1er Eso C 35 alumnes

-CEIP Àngel Ruiz i Pablo. 6è de primaria A. 24 alumnes

-CEIP Àngel Ruiz i Pablo. 6è de primaria B. 24 alumnes

-Mateu Fontirroig. 1er de primària A. 24 alumnes 

- La Salle d’Alaior. 1er de primària 30 alumnes.

-CEIP Castell de Santa Àgueda. 2n educació primària classe A. 26 alumnes

-Mateu Fontirroig. 1er de primària B. 24 alumnes

Curs 2018-2019 (novembre i desembre)

Calbó i família

Dr Comas, Alaior. P5. 15 alumnes.

Dr Comas, Alaior. P5 A. 16 alumnes.

Vestim Calbó

- CEIP Mare de Déu de Gràcia. 6è primària A. 25 alumnes.

-CEIP Mare de Déu de Gràcia. 6è primària B. 23 alumnes.

-CEIP Mare de Déu de Gràcia. 6è de primària C. 23 alumnes.



- CEIP Mare de Déu del Carme. 6è primària B. 28 alumnes.

Ajúda’ns necessitam un arqueòleg

-CEIP Mestre Duran. Marga Pons. 3er primària A. 24 alumnes

- CEIP Toni Juan Alemany. 4t primària. 16 alumnes. 

-CEIP Toni Juan Alemany. 6è primària. 16 alumnes.

-CEIP Toni Juan Alemany. 5è primària. 23 alumnes

Construint la Menorca Talaiòtica 

-CEIP Ángel Ruiz i Pablo 3r primària. A 23 alumnes

-CEIP Ángel Ruiz i Pablo 3r primària. B 23 alumnes

- CEIP Sa Garriga. 4t de primària A. 19 alumnes

- CEIP Sa Garriga. 4t de primària B. 19 alumnes

- IES Joan Antoni Alemany. 2on A primària. 18 alumnes.

Interpretem la mort

-La Salle Alaior. 1er ESO A. 26 alumnes

Els mosaics romans

-Escola de pintura Ateneu de Maó. 8-9 anys. 15 fillets. 



8.6. Visites guiades

- 20/09/2018 Escola FP Maria Àngels Cardona (Ciutadella). (9 persones).

-23/09/2018 Visita als feligresos del Bisbat de Menorca. Es varen fer dos torns (40 persones).

- 09/10/2018 Visita guiada. Departaments de medi ambient del Consell Insular de Menorca i

del Cabildo de Canarias amb motiu d’intercanvis de Reserves de la Biosfera (5 persones).  

-09/10/2018 Visita guiada a guies francesos. Fundació Foment del Turisme (12 persones)

-10/10/2019 Visita guiada a CEIP Biel Martí. Intercanvi amb de liceus alemanys (26 alumnes).

-12/10/2019 Festivitat El Pilar. Visita guiada oferta des del Museu de Menorca a les sales de

Prehistòria, Roma, Antiguitat Tardana i Islam. Es van fer dos torns amb dos guies. (80 persones) 

-  21/10/2018 Visita guiada de les sales  de l'exposició permanent  amb l’ACR Es  Migjorn (25

persones).

- 30/10/2018 Curs d'art i cultura. Ateneu de Maó. Grup A (25 persones).

- 30/10/2018 Curs d'art i cultura. Ateneu de Maó. Grup B (25 persones).

-31/10/2018 Curs d'art i cultura. Ateneu de Maó. Grup C (25 persones).

-31/10/2018 Curs d'art i cultura. Ateneu de Maó. Grup D (25 persones).

-10/11/2018 Visita al curs de guies turístiques del CIME (15 persones).

-10/11/2018 Visita guiada sales permanents: De la conquista fins l'actualitat. Es varen fer dos

torns (45 persones)

- 15/11/2018 Visita guiada. Grup de Jubilats de Fornells i Es Mercadal. Es varen fer dos torns (55

persones).

-16/11/2018 Visita guiada Escola Oficial d’Idiomes de Maó (15 persones)

-17/11/2018 Curs d'art i cultura. Ateneu de Maó. Grup D (25 persones)

-17/11/2018 Curs d'art i cultura. Ateneu de Maó. Grup E (20 persones)

-22/11/2018  Visita  guiada  als  membres  del  Cercle  d'Economia  de  Mallorca.

Col·laboració amb el cercle d'economia de Menorca (22 persones).

-11/12/2018 Visita sala s. XVIII en anglès. 6è primària de sa graduada en dos torns (50 alumnes)

-11/12/2018 Escola d’adults (10 persones)



-17/12/2018. Visita amb Magisteri de la Universitat de les Illes Balears (16 persones)

-18/12/2018. Visita amb Magisteri de la Universitat de les Illes Balears (15 persones)



8.7. Activitats acollides pel museu

- 26/7/2018 AMICS MUSEU DE MENORCA. Entrega de premis del concurs de Menorca Talaiòtica

(50 persones).

- 26/7/2018 Presentació del llibre del contes infantils L”estatueta màgica”, “El constructor de

talaiots” i “Els primers menorquins” amb els autors i il·lustradors i el director insular Antoni Ferrer. 

- 28/7/2018 Concert de música Gospel. Grup Moments a Cor (130 persones)

- 02/08/2018 Concert "Cuarteto Leonor" Joventuts Musicals de Maó (130 persones)

- 9/8/2018 Concert "Halir Trio i Juan José Pardo". Joventuts Musicals de Maó(150 persones)

- 13/08/2018 Presentació dels llibres infantils. Departament de Cultura CIMe (73 persones)

- 29/08/2018 Representació de la Cia Xàfec Teatre de Pitus Fernàndez. Ajuntament de Maó.

Departament de Cultura (50 persones)

- 31/08/2018 Presentació de la Revista Mare de Déu de Gràcia. Diari Menorca (120 persones)

- 1/9/2018 Recital poètic "Hi et nunc" Poesia contrastada per Fàtima Anglada

- 5/9/2018  Exposició temporal de JOIERIA MENORCA TALAIÒTICA 2018 i lliurament del premi.

L’exposició va romandre durant un mes. Organitza el Departament de Cultura Consell Insular

de Menorca. L’objectiu d’aquest concurs és estimular i fomentar la creativitat entre estudiants,

professionals i persones relacionades amb la joieria, i convertir-se en una activitat de suport i

difusió a la candidatura de la Menorca Talaiòtica a patrimoni mundial. L’accés a aquest acte

era públic i gratuït, i s'hi van veure totes les joies presentades al concurs. Hi va participar el

Conseller de Cultura, Educació i Patrimoni Miquel Maria Ballester. (inauguració 24 persones)

- 18/09/2018 Presentació del Llibre de Torre den Galmés. Autors i director insular Antoni Ferrer

(45 persones)

- 24/10/2018 Programa DONA, ARC I SALUT (50 persones)

- 12/11/2018 Think up culture (20 persones)

- 13/11/2018 Think up culture (21 persones)

-  23/11/2018  Taller  de  cuina  dins  les  jornades  "Els  jueus  a  les  Balears".

Col·laboració amb IEB i Fra Roger en el marc de les XXXVI Jornades d’estudis locals Els jueus a

les Balears. Presència, expulsió i repressió (del 22 al 24 de novembre de 2018). (65 persones)



- 12/12/2019 Xerrada: Noves iniciatives de conservació del medi marítim a Menorca en el marc

del cicle de xerrades "One Planet One Ocean"- Reserva de la Biosfera- CIMe (50 persones).

- 15 i 16/12/2018 Junglebrunch tot el  cap de setmana amb diverses activitats de concerts,

tallers, mercadet artesanal, tallers gastronòmics. El museu hi va participar amb una gimcama

per famílies (3.000 persones)

-  28/12/2018  Visita  familiar  a  la  sala  talaiòtica  i  teatre  "L'estatueta  màgica"  per  Fàtima

Anglada. Club de lectura de famílies de Maó (41 persones)


	The Schranz Family of Artists. A journe od Rediscovery
	Organitzadors: Heritage Malta
	Descripció: Exposició dels 200 anys de la família Schranz a Malta. Exposició d’obres de tres generacions de pintors i pintores. Una part destacada de l’exposició són les pintures d’Anton Schranz (1769-1839), pintor que va residir a Menorca durant un cert temps.
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	- Antoni Arcas. Informació sobre el pintor F. Hernández Monjo per la documentació a la seva participació a la peça del mes de Ca’n Oliver.
	- M. José León i Elena Sintes. Documentació de peces i fotogràfica dels segles XVIII-XIX per a l’exposició temporal Arqueologia urbana. Inv. 4182, V187.
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	- Entre el públic y el privat. Models de gestió del patrimoni arqueològic. UIMIR. Maó. ( 10 hores)
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