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1- Commemoració del 15è aniversari de la fundació de l’entitat 
2- Recórrer Menorca 
3- Protecció del Patrimoni 
4- Intervencions 
5- Projecte GIBET (Grup d’Intervenció sobre béns etnològics) 
6- X Jornades de Recerca Històrica de Menorca 
7- Reconeixement i Socis d’Honor 

 
 

1- Commemoració del 15è aniversari de la fundació de la 
Societat Històrico-Arqueològica Martí i Bella 

 
 

ACTE COMMEMORATIU DEL 15È ANNIVERSARI DE LA FUNDACIÓ DE 
LA SHA MARTÍ I BELLA. Cercle Artístic, 14 desembre de 2012 

 
 

A l’acte varen intervenir la Presidenta del Cercle Artístic, la Sra. Maria 
Josep Rebassa,  l’ex presidenta de Martí i Bella, Magda Marroquín 
Camps, l’actual president, el Sr. Alberto Coll Arredondo, la vocal de 
l’entitat, Sra. Carolina Moreno y el doctor en història i vocal també de 
l’entitat, el Sr. Miquel Àngel Casasnovas Camps, qui desgranà el 
recorregut en els diferents àmbits d’actuació de l’associació en la seva 
trajectòria.  
 
El president de l’entitat per la seva banda va aprofitar el seu discurs per 
donar un sentit reconeixement i agraïment al tots i cada un dels 
membres de la junta directiva i a tots els col·laboradors que des de 
Gibet i altres instàncias han donat suport al les iniciatives de la nostra 
entitat.  
     
 2- Recórrer Menorca 
 
Una sola visita s’emmarca el 2012 en aquest apartat.  

03-06-2012 IXª VISITA VISITA GEOLÒGICA A LA ZONA ENTRE 
ARENAL DE’N CASTELL I ARENAL DE S’OLLA L’ENFONSAMENT DE 
MENORCA DURANT L’ÉPOCA SECUNDÀRIA  
 
Joaquim Sánchez Navarro. Geòleg i autor del Catàleg Paleontològic de 
Menorca. Els materials observats son dunes costaneres principalment, 
amb platges d’edat variable, d’entre 200.000 i 25.000 anys) i dipòsits 
conglomeràtics, amb restes fòssils de faunes diverses, principalment 
gasteròpods i vertebrats que es troben adossades als nivells juràsics i 
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cretàcics especialment visibles a la zona de Sa Cova d’en Sastre. Les 
dunes costaneres s’han produïts en diverses etapes de la història de 
Menorca com a conseqüència dels estadis de glaciacions del quaternari. 
Els materials dels fons marins son retreballats pel vent ja que les 
precipitacions son poques i en forma de neu. Als interglaciars en canvi, 
puja el nivell del mar per lo que els dipòsits fòssils presenten fins a cinc 
estadis d’erosió i sedimentació  

3- Protecció del Patrimoni 

Les obres realitzades a un dels horts del Pla de Sant Joan a Ciutadella 
ha constituït la principal intervenció de la nostra entitat en la vigilància 
del compliment del Pla Especial de Protecció del Conjunt Històric de la 
ciutat. Obres que baix el nostre punt de vista van suposar la pràctica 
destrucció d’un dels hortals més importants de la zona motiu pel qual 
va ser presentada una denúncia formal davant l’Ajuntament del 
Ciutadella. Denúncia que és troba en tràmit. 

En un altre ordre, la nostra entitat va presentar a la Comissió 
Municipal de Patrimoni una proposta de revitalització del Conjunt 
Històric amb el següent esquema: 

PROPOSTES DE REVITALITZACIÓ DEL CONJUNT HISTÒRIC DE CIUTADELLA 
 

OBJECTIUS I ESTRATÈGIA DEFINITS PRÈVIAMENT 
 
 

    
 

 
 
 
Objectiu General               HISTÒRIA  i  FUTUR 
                                             CULTURA  i  URBANISME              
 

 
Estratègies: per mitjà de la MILLORA FUNCIONAL DE L’ESPAI HISTÒRIC 

 
 

   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  
Bàsic, entendre que es tracta d’un bé comú 

1- Activitat econòmica 
 
  

2- Tràfic i estacionament 
 
 

3- Revalorització com a residència  
 
  

4-  Coneixement i sensibilització 
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Objectius i estratègies planificades per una figura municipal interdepartamental 

 
 
 
 

OFICINA DE PROMOCIÓ DEL CONJUNT HISTÒRIC DE CIUTADELLA 
 

Comissió de Patrimoni   
 
                                       Turisme Cultura 
  
 
  Urbanisme Associació veïns 

                                                                                        Empresaris 
FUNCIONS 

 
• Assessorament 
• Redacció de projectes 
• Canalització d’ajuts 
• Incentius fiscals 
• Promoció  
• Control urbanístic 

 
Objecte de treball: (entre d’altres) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En resum, es tracta d’una figura de coordinació dels diferents departaments 

municipals implicats per una millor assignació de recursos i esforços.  

4- Intervencions 

A l’any 2012 les intervencions de la nostra entitat a congressos i 
reunions han estat les següents  

MARÇ 2012. VIII JORNADES D’HISTÒRIA LOCAL I PATRIMONI 
CULTURAL DE L’ILLA DE MENORCA. Alaior, CEL Alaior. Recuperació 
dels horts i jardins històrics de Sa Vinyeta II i III Projectes Gibet de 
Recuperació de Béns Etnològics. 

 

 

*Beneficis fiscals en les diferents legislacions i nous, (Exacció tassa d’obres, 
reducció temporal IBI...) 
*Accions de rehabilitació, plans de façanes, nous equipaments públics... 
*Promoció d’habitatges de protecció oficial. 
*Promoció del lloguer. 
*Recerca de finançament i ajuts oficials. 
*Coordinació amb els agents socials per la promoció del centre històric. 
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5- Projecte GIBET (Grup d’Intervenció sobre béns etnològics) 

III PROJECTE GIBET - RESTITUCIÓ DE LA PORTA PRINCIPAL D’ACCÉS A SA VINYETA 
 

 

Amb la restitució de les primeres pedres de la portalada principal de Sa 
Vinyeta i la recuperació de l’accés al segon nivell d’horts, el dia 13 de 
maig es posava oficialment punt final al tercer programa de Gibet que 
ha continuat amb la recuperació dels horts i jardins de Sa Vinyeta. 
 
Seguint amb les tasques de recuperació d'aquest element dels horts, al 
llarg de la campanya 2011-2012, i amb l'objectiu de recuperar el camí 
original que des del nucli històric donava accés a la finca i als horts de 
Sa Vinyeta, la Societat Històrica-Arqueològica Martí i Bella preveu 
portar a terme la restitució de l’antiga portalada destruïda tot seguint la 
tipologia i la tècnica original de construcció amb peces de marès. A tal 
efecte, es preveu restituir al seu lloc les peces originals recuperades en 
les rodalies de la carretera i tallar les que hi manquen per a la 
reconstrucció integral del be. Les tasques de restitució de la portalada 
tindran com a objectiu recuperar l'estat original de la que va ser la 
porta principal d'accés a la finca a partir dels testimonis materials que 
s'han pogut documentar La portalada es restituirà en la mateixa línia 
que el seu emplaçament original, fent-la recular un pocs metres per tal 
de respectar el traçat i l'espai mínim de seguretat de la carretera, en 
l'emplaçament i en una tipologia acord amb els elements d'obra dels 
horts i seguint les especificacions del plànol adjunt. Per al 
desenvolupament de les tasques previstes s'utilitzaran els mitjans 
tècnics i els materials tradicionals en aquests tipus de construccions; es 
respectaran els elements existents i la tècnica de construcció i no 
s'empraran ni materials ni s'afegiran volums ni elements que 
distorsionin l'estructura ni la visió de conjunt dels horts i jardins. Per a 
la restitució de la portalada es tindrà cura de mantenir l'harmonia del 
conjunt de la finca i no es realitzarà cap intervenció que pugui rompre o 
distorsionar perspectives o que destorbi la percepció dels diferents 
elements que, en el seu conjunt, configuren l'espai corresponent als 
horts i jardins històrics de Sa Vinyeta, tot intentat recuperar l'ambient 
romàntic i bucòlic amb el qual es crearen ara fa més de 150 anys. 
 
El dissabte dia 19 de maig es duia a terme una jornada extraordinària 
de Gibet dedicada a la fortalesa musulmana de Santa Àgueda. Casi 30 
voluntaris van participar en l’eliminació d’una gran quantitat de 
vegetació que està afectant des de fa anys de forma molt greu les 
estructures de les muralles del recinte medieval. Tan sols es podia 
cometre una petita part de la feina que precisa el castell, però sens 
dubte, al marge de l’avanç en la seva conservació, la jornada va 
significar un toc d’atenció públic davant l’estat de les restes medievals 
més importants de Menorca. 
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Un mes abans aproximadament, es finalitzava la recuperació de les 
construccions etnogràfiques de la Ronda Sud de Ciutadella que des de 
2.009 havien estat objectiu de les anteriors convocatòries del 
voluntariat de Gibet i el seu lluirament oficial al Consell Insular de 
Menorca amb la participació del Batle de Ciutadella i la Consellera de 
Cultura del CIME. 
 
 
6- Jornades de Recerca Històrica de Menorca. 
 

 
XI JORNADES DE RECERCA HISTÒRICA DE MENORCA 

 
Permanència Talaiòtica en el paisatge i la historia de Menorca, una 

salvaguarda necessària. 
  

 
Enigmàtica i controvertida, la Cultura Talaiòtica menorquina ha emplenat 
durant segles moltes pàgines amb teories e hipòtesis que no han fet més 
que augmentar l’ interès per la recerca de respostes d’ una civilització tan 
arcana como muda.  Els seues excepcionals vestigis, herència 
privilegiada y orgull per els menorquins,  omplen un espai natural objecte 
d’un desenvolupament  turístic transformat en el principal motor 
econòmic d’ una societat poc conformada  per tal reclam i  enfrontada a 
un futur confús. Enfront aquesta situació, es fa necessari unir ambdós 
recursos com elements diferenciadors; una naturalesa privilegiada i un 
vast patrimoni cultural, del qual, el món talaiòtic es sens dubta el seu 
principal  estendard immers en un paisatge i una cultura de la pedra que 
viu actualment. Un patrimoni en què, la seva gestió, protecció i promoció 
poden ser les claus de futur. 

 
 
 

PROGRAMA 
 
 
EL MÓN TALAIÒTIC I L’HERÈNCIA VIVA DE LA CULTURA DE LA 
PEDRA A MENORCA, ASPECTES UNIVERSALS.  
Dra. Margarita Orfila i Pons.  
Catedràtica d’ Arqueologia de l’ Universitat de Granada. 
  
LA CREIXENT IMPORTÀNCIA DE L’ECONOMIA DE LA CULTURA COM 
A ESTRATÈGIA PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL 
Dr. Pau Rausell Köster. 
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Professor titular d’ Economia Aplicada de l’ Universitat de 
Valencia. 
 
PROTECCIÓ JURÍDICA DEL PATRIMONI HISTÒRIC. UN MARC LEGAL 
VULNERABLE. 
Dr. Jesús María García Calderón 
Fiscal Superior d’ Andalusia. 
  
EL PROCES DE INCLUSIÓ DE BÉNS A LA LLISTA DE PATRIMONI 
MUNDIAL: PANORAMA ACTUAL I RESPONSABILITATS. 
Sra. Laura de Miguel Riera. 
Àrea de Patrimoni Mundial. Subdirecció General de Protecció de 
Patrimoni Històric. Ministeri d’ Educació, Cultura i Deport. 
 
Inauguració al Museu Diocesà  de MENORCA A NOVA YORK, exposició 
fotogràfica dels bronzes protohistòrics i romans pertanyents a la 
HISPANIC SOCIETY OF AMERICA. 
 
Visita al Museu Municipal de Ciutadella, COLECCIÓ COVA DES 
CÀRRTIX I COVA DES MUSSOL. 
 
Taula Rodona:  
EL RECONEIXEMENT MUNDIAL A UN PAISATGE MIL.LENARI, UNA 
APOSTA DE FUTUR QUE ENS ATANY A TOTS. 
 
 
LLISTA DE COMUNICACIONS X JORNADES 2012 
 
 
Miquel Àngel Casasnovas Camps. El món talaiòtic en la historiografia 
menorquina. 
 
Martí Carbonell Salom. Estudi dels béns etnològics d’Alaior. Una 
iniciativa per conservar el patrimoni etnològic. 
 
Frédérique Mahieu. La piedra seca, origen de la arquitectura.                                 
 
Joan C. De Nicolás Mascaró. Son Catlar, So Na Caçana i Talatí de 
Dalt, una experiència de gestio privadadel patrimoni arqueològic                                                    
de Menorca. 
 
Joana Gual Cerdó. La protecció urbanística del patrimoni arqueològic 
de Menorca. 
 
Anna M. Bagur. Lithica, recuperació de les Pedreres de S´Hostal. 
Patrimoni viu i actiu de la pedra, de la tradició a l´art de la terra. 
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Montserrat Anglada Fontestat, Antoni Ferrer Rotger, Lluis 
Plantalamor Massanet i Damià Ramis Bernat. El sector oest de 
Cornia Nou: de l'excavació a l'adequació per la visita. 
 
Jaume Mascaró Pons. La cultura talaiòtica en la cultura popular 
menorquina.  
 
Agustín Petschen Zapiraín. Apuntes constructivos de los “ponts i 
barraques”. Casos relevantes en Son Salomó. 
 
 
7- Reconeixement 
 
La SHA Martí i Bella va rebre el reconeixement a la seva labor realitzada 
al llarg dels darrers 15 anys rebent el Fabiol de Plata del Concurs 
Ciutadellencs de s’Any 2012 que lliura la societat Casino 17 de Gener 
de Ciutadella. 
 
Van ser nomenats Socis d’Honor de la SHAMB per la seva contribució a 
l’esforç divulgador i de recerca de l’entitat i per les destacades 
intervencions  els següents senyors: 
 
El Dr. Jean Jacques Jordi. Historiador especialista en la història de les 
migracions al Mediterrani occidental dels segles XIX i XX. Marsella, 
França. 
El Dr. Philip Rasico. Professor d'espanyol i català a la Vanderbilt 
University de Nashville. Tennessee, USA.  

 

 

 

 

 

 


