
Manual de bones pràctiques per a la
conservació del patrimoni arqueològic

Menorca té un patrimoni arqueològic molt ric que s’ha conservat al llarg dels segles, però
l’augment de la seva població i dels seus visitants i, per tant, l’augment de la seva activitat
en els darrers anys pot posar en perill aquest llegat.

Els monuments són el testimoni material de la nostra memòria històrica i formen part de
les senyes d’identitat, no només de Menorca sinó d’Europa. Els nostres monuments
arqueològics (navetes, talaiots, taules, etc.) i també els etnològics (barraques, ponts de
bestiar, parets seques, eres, bouers, etc.) són únics, però també extremadament fràgils.

És per aquest motiu que proposam les següents recomanacions durant les visites als
béns patrimonials:

- Per respectar els monuments, quan els visiteu, caminau sempre pels seus voltants i
pels camins ja consolidats, no per damunt de les restes, a fi d’evitar que caiguin pedres
de les seves estructures.

- Entrar dins un monument, o pujar-hi, pot comportar un perill greu tant per a la persona
com per a la mateixa edificació; pensau que estan construïts amb pedra en sec sense
cap argamassa que els cohesioni i la seva estabilitat és molt feble.

- Pintar o guixar els monuments o possibles restes tant arqueològiques com
etnològiques desfigura el significat que els van voler atribuir el nostres avantpassats. A
més, són un patrimoni de tots, no feu el que no faríeu a casa vostra.

- Deixau en el seu lloc qualsevol pedra o fragment de ceràmica que trobeu, ja que,
sense voler, podríeu contribuir a perdre una part de la nostra història.

- Si trobau casualment restes arqueològiques, tant a la terra com a la mar, posau-vos en
contacte amb l’ajuntament més proper o amb el Consell Insular de Menorca.

- La major part del nostre patrimoni és a zones rurals, per tant, si tirau al terra papers o
altres deixalles, no hi ha un servei de neteja com a les ciutats i quedaran en el lloc a
vegades molts de dies. Emprau les papereres on n’hi hagi, i si no, emportau-vos les
restes a casa.


