LA CANDIDATURA DE MENORCA TALAIÒTICA MÉS A PROP DE SER
PATRIMONI DE LA HUMANITAT
Departament de Patrimoni Històric
Consell Insular de Menorca
La Candidatura de Menorca Talaiòtica ha fet una passa més per ser Patrimoni
de la Humanitat, ha estat escollida com a candidata d'Espanya per ser
declarada Patrimoni de la Humanitat davant la UNESCO el 2016. La notícia va
ser oficial en el transcurs 76a reunió del Consell Nacional de Patrimoni Històric
celebrada a Menorca durant el passat mes de març. Durant aquesta trobada,
es va decidir per unanimitat que Menorca fos la representant espanyola, tots
els membres del Consell del Patrimoni Històric, reunits per primera vegada a
Menorca, van destacar els bons pilars de la candidatura i el gran expedient
presentat pel Consell Insular de Menorca. El president de l'organisme, Miguel
Ángel Recio, va agrair la bona feina i coordinació entre el Govern Balear i el
Consell Insular de Menorca.
La comissió va destacar diversos punts en la seva decisió que la Cultura
Talaiòtica de Menorca «és un exemple únic d'una civilització antiga, present a
l'Illa i en el seu paisatge des de fa 4.000 anys i amb una densitat i estat de
conservació dels seus monuments que poden ser considerats insòlits», a més
de «ser un exemple únic en la prehistòria mediterrània» i «un element
enormement configurador del paisatge de l'Illa».

També es va destacar el gran suport de la societat menorquina i la bona
conservació de les restes. En aquest sentit el president del Consell Insular de
Menorca va destacar «que el treball ha estat molt bé fet», «És un èxit compartit
i la candidatura s'integra en el sentiment de Reserva de Biosfera. La Menorca
que volem és natural i talaiòtica i s'estan posant les bases per diferenciar-nos
d'altres llocs i destinacions turístiques», va afegir. Per al president del Consell

la Menorca Talaiòtica «és una candidatura molt potent, que ens dóna força, i és
la constatació que tenim a l'Illa un producte per vendre cultura i turisme fora de
la temporada alta per ajudar a desestacionalitzar».
En la mateixa línia es va expressar la Consellera Insular de Cultura i Patrimoni,
Maruja Baíllo, el departament del qual ha liderat tots els esforços fins a arribar
fins aquí. «És un èxit de tots els menorquins i de tota la gent que vol a
Menorca. Ens hem d'implicar tots per donar a conèixer aquest patrimoni i
remarcar tot el que fa referència a la prehistòria si realment volem tenir èxit com
Menorca cultural», va assenyalar.
La candidatura espanyola a la UNESCO està integrada per 32 monuments
prehistòrics de Menorca, que presenten una bona conservació, uns
monumentals i uns altres singulars, i que estan dins d'una xarxa de
manteniment que gestiona el Consell.
Sense cap dubte, aquesta és una gran passa per tota Menorca, que cada
vegada està més a prop d'aconseguir el seu objectiu. Actualment l'expedient
s'està traduint a l'anglès, requisit bàsic per presentar l'expedient davant la
UNESCO. A final d'aquest any, el Consell Insular de Menorca, de la mà del
Ministeri de Cultura presentaran davant la UNESCO l'expedient. Darrera passa.

