NOVETATS SOBRE LA CULTURA TALAIÒTICA, ELS GEGANTS
D’ALAIOR, LA GESTIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL
I L’ARQUEOLOGIA A MENORCA
Arriben les X Jornades d’Història i Patrimoni Cultural de Menorca
Centre d’Estudis Locals d’Alaior
Els dies 7, 8 i 9 de març celebram a Alaior les X Jornades d’Història Local i Patrimoni
Cultural a l’illa de Menorca. Seran unes jornades molt especials per a tots, perquè
arribarem als deu primers anys de jornades sobre el patrimoni cultural, la seva gestió i la
seva importància cultural per als menorquins.
Els quatre blocs temàtics d’enguany són: Menorca cultura talaiòtica, els gegants
d’Alaior, la gestió del patrimoni cultural i novetats d’arqueologia.
En l’àmbit de la petició perquè la cultura talaiòtica de Menorca sigui declarada per la
UNESCO com a patrimoni de la humanitat, hem convidat juntament amb el Consell
Insular de Menorca Ángela Rojas, arquitecta i tècnica que prepara l’expedient perquè
Menorca pugui obtenir aquesta declaració. Rojas exposarà quins són els principals
elements i infraestructures que ha de tenir Menorca perquè la declaració es faci efectiva.

Torre d'en Galmés (1910). Excursió de socis de l'Ateneu de Maó
al recinte de taula del jaciment de Torre d'en Galmés

Com a complement a la seva exposició, hem previst la presència de Joan Enric
Vilardell, arquitecte, que ens exposarà tot un seguit d’experiències en béns immobles i
quines són les propostes més adients per al futur del patrimoni immoble de l’illa.
El segon bloc temàtic estarà dedicat als gegants d’Alaior. Gaudirem de la comunicació
de Lucita Mascaró i Margalida Pons Martí, que ens parlaran sobre la història dels
gegants d’Alaior, els seus orígens, així com la vida de la colla gegantera i l’arribada dels
dos nous gegants, en Xoroi i sa fadrina de Biniedrís.
En aquest bloc participarà un representant de les colles geganteres de Catalunya, que
explicarà la importància social i cultural dels gegants a Catalunya, i també hi haurà una
comunicació sobre els gegants a l’illa de Menorca, la seva història i importància cultural
en les nostres festes.

Els gegants d'Alaior (Llorenç, Eulàlia, Xoroi i la fadrina de Biniedrís)
acompanyats pels capgrossos durant les festes de Sant Llorenç

El tercer bloc estarà destinat a la gestió del patrimoni cultural. En aquest sentit,
comptarem amb un membre del Centre d’Estudis Seniencs per explicar-nos el “Triangle
dels oficis”, iniciativa impulsada als pobles de la Sènia, la Galera i el Mas de Barberans
(Tarragona), a on es potencien tres oficis artesans com són la llata, la terrissa i la fusta a
través de diverses activitats i fires.
També hi haurà una comunicació a càrrec dels Amics de l’Illa del Rei, els quals
mostraran tant el projecte de recuperació de l’hospital de l’illa del Rei com les activitats

diverses, visites guiades i productes de difusió que promouen per aconseguir la
recuperació total d’aquest històric edifici construït al segle XVIII.
El quart bloc estarà dedicat, com cada any, al món de l’arqueologia. Enguany tindrem
entre nosaltres l’arqueòleg mallorquí Bartomeu Vallori, que ens parlarà sobre el món
romà a les Illes Balears i la importància de la ciutat de Pollentia.
A més, diverses comunicacions ens aproparan al seguiment arqueològic fet a Santa
Maria de Maó, la restauració de les peces de la col·lecció Humbert Ferrer, la descoberta
dels enterraments musulmans a So na Caçana, l’excavació a Son Olivaret i la de Torre
d'en Galmés.

La casa talaiòtica coneguda com el cercle Cartailhac, a Torre d'en Galmés

Les jornades es completen amb tot un seguit d’activitats culturals paral·leles. A l’Escola
des Ramal, el Taller Internacional de Gravat Xalubínia organitza una exposició
col·lectiva d’artistes en la qual participaran tant els seus alumnes com professors del
taller i artistes lligats al centre.
Al convent de Sant Diego es podrà visitar l’exposició sobre els gegants d’Alaior i
gaudir de fotografies dedicades al patrimoni cultural de Menorca (realitzades pel
Fotoclub des Castell), una mostra fotogràfica de l’illa del Rei i una mostra de quadres de
Cosme Sans Mercadal.
Divendres es farà una projecció audiovisual a càrrec de l’Arxiu d’Imatge i So, dissabte
un concert musical i diumenge una desfilada de vestits d’època. A més, diumenge matí
farem una visita cultural per diversos indrets de Menorca.

L’illa del Rei quan a principi del segle XX funcionava com a hospital militar.
En la imatge, els malalts passejant pel recinte

