Viatge cultural

Menorca talaiòtica
La història en pedra d’una illa
Del 1 al 2 de juny de 2019

Presentació
Menorca és una illa que tot just té una extensió de 700 km2 i que acull més de 1.500 jaciments
arqueològics, una densitat que la converteix en un autèntic museu a l’aire lliure. Els 32 llocs més
destacats han estat seleccionats darrerament per presentar-los com a candidatura a Patrimoni Mundial
de la UNESCO. En l’actualitat, l’avanç en la seva excavació i condicionament els va convertint en ideals
per a la seva visita i gaudi. Un gaudi que podem ampliar amb el tast de les delícies insulars: ensaïmades,
sobrassada i la famosa “pomada menorquina”.
En aquest breu viatge a l’illa més oriental de les Balears podrem redescobrir com vivien els seus
habitants abans de l’arribada dels romans, en una combinació de personalitat pròpia i contacte amb
altres cultures navegants, i com construïen els seus santuaris, poblats, elements defensius i tombes,
acompanyats pel Dr. Ignasi Garcés, especialista en les cultures del Mediterrani preromà.
Dates
Del 1 al 2 de juny de 2019.
Professor especialista
Ignasi Garcés Estallo
Doctor en Història Antiga i Professor Agregat a la Universitat de Barcelona (UB)
Preu per persona
265 €
Grup màxim
20 persones
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Allotjament recomanat
Hotel Menorca Patricia
Pg. San Nicolas, 90-92
Ciutadella
https://www.hotelmenorcapatricia.com/es/
Vols recomanats
Origen-Destí
Barcelona-Menorca
Menorca-Barcelona

Data
1-6-2019
2-6-2019

Horari
07:20h – 08:15h
22.35h – 23.30h

Serveis inclosos
 Acompanyament durant tot el viatge del guia especialista d’Arqueonet: Dr. Ignasi Garcés
 Dossier cultural, en format digital, descarregable a ordinadors, tauletes, smartphones, etc
 Xerrada prèvia a càrrec de l’especialista d’Arqueonet
 Xerrades temàtiques a càrrec de l’especialista d’Arqueonet realitzada durant el viatge
 Trasllats en autocar en destí
 Entrades i visites guiades als jaciments mencionats en el programa
Serveis no inclosos
 Desplaçaments Barcelona-Menorca, Menorca-Barcelona
 Allotjament
 Àpats
 Cap altre servei no especificat en l’apartat anterior
Inscripció
Per fer la inscripció i la reserva de places cal seguir els passos indicats a continuació:
1. Preinscripció. Es pot fer per qualsevol de les següents vies:






Per e-mail: enviant un missatge a l’adreça arqueonet@arqueonet.net especificant la següent
informació:
o Títol del missatge: “Sortida a Menorca”
o Dades de cada participant que s’inscriu: Nom i cognoms, e-mail i telèfon de contacte
A través de la pàgina web, polsant a l’enllaç següent:
http://www.arqueonet.net/cat_contacte.html. En aquest cas cal marcar l’opció “Inscripció a una
activitat”, emplenar les dades personals i indicar el destí del viatge a l’apartat ‘Missatge’.
Per telèfon: als números 937 423 014 o 667 013 352 o 695 528 467
Presencialment: a Arqueonet, carrer Sepúlveda 79 de Barcelona

Les places s’adjudicaran per estricte ordre d’arribada de les sol·licituds de preinscripció.
2. Reserva: un cop feta la preinscripció ens posarem en contacte amb tots els preinscrits per tal de
portar a terme els tràmits de reserva (pagaments i requeriments de documentació).

www.arqueonet.net
arqueonet@arqueonet.net
937423014 - 667013352

A la nostra web hi
trobareu altres activitats.
Consulteu-la!

Menorca talaiòtica, la història en pedra d’una illa

Viatge cultural
Arqueonet

Programa detallat
01/06/2019: Barcelona – Menorca
Amb una maleta lleugera per encabir roba d’estiu en una excursió propera de cap de setmana, ens
trobarem, de bon matí estival a l’Aeroport de Barcelona-El Prat. Després d’un vol de menys d’una hora
podrem esmorzar ja a l’illa i iniciar el nostre recorregut.
El matí el dedicarem a visitar els monuments més orientals, en el terme de Maó, i començarem pels més
propers a l’Aeroport, alguns realment a tocar, com el talaiot de Torelló, que conté l’estructura
defensiva més alta de Menorca i, per aprofitar que hi som, a pocs metres, podrem caminar al voltant
dels mosaics enreixats de la Basílica paleocristiana des Fornàs de Torelló. Després d’aquesta
entrada en contacte amb les restes insulars anirem a visitar un dels llocs emblemàtics: el poblat talaiòtic
de Talatí de Dalt, que conserva un gran talaiot, una taula singular i un dels més espectaculars recintes
coberts de l’illa. Ens desplaçarem uns pocs quilòmetres i podrem contemplar, ja a tocar el polígon de
Maó, el talaiot de Còrnia Nou, un dels més interessants de l’Illa pel fet de tenir un edifici annex i haver
estat excavat i condicionat en els darrers anys. Després, anirem al també proper, però ja en el camp,
Poblat talaiòtic de Trepucó, que conté la taula més emblemàtica de Menorca. I finalitzarem el matí
en el mateix Maó visitant el reformat Museu de Menorca, especialment la planta dedicada a la cultura
talaiòtica. Després de dinar a Maó, per la tarda visitarem els monuments de la zona d’Alaior, en el centre
est de l’illa. I ho farem començant pel poblat millor conservat de Menorca i també un dels més extensos:
la Torre d’en Galmés. Després ho farem amb el poblat talaiòtic de Torralba d’en Salort, que és el
recinte més harmoniós de l’illa. I encara caminarem una estona entre camps, per visitar, aquesta vegada
un element funerari: dues navetes monumentals amb accés a la cambra interna, les navetes de Rafel
Rubí. Nit a Ciutadella.
02/06/2019: Menorca – Barcelona
El matí del segon dia el dedicarem a visitar els monuments de la zona de Ciutadella, en l’extrem
occidental insular. I ho farem enllaçant amb el món funerari que vàrem deixar al final del dia anterior,
ara començant la jornada amb el monument més emblemàtic de la Prehistòria de Menorca: la Naveta
des Tudons. I encara seguint amb el món dels morts, però amb altra cronologia, anirem a veure la
necròpolis de Cala Morell i les seves coves artificials. Els més valents podrem pujar 50 metres
d’escales una mica empinades per veure com vivia un dels poblats més antics, de cases naviformes en
un promontori marítim, el pobladet de Cala Morell. Finalitzarem el matí anat a visitar les muralles
prehistòriques millor conservades de Menorca, en el Poblat Talaiòtic de Son Catlar.
Per la tarda farem un passeig guiat pel centre històric de Ciutadella declarat Bé d’Interès Cultural.
Després anirem iniciant el retorn, aturant-nos de nou a la zona d’Alaior per visitar el complex poblat
talaiòtic, amb funcions també de santuari de So Na Caçana. D’aquí anirem a l’Aeroport de Menorca i
tornarem a Barcelona.
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