EXCAVACIÓ ARQUEOLÒGICA
TORRE D’EN GALMÉS
2017
menorca, illes balears

com pots participar?
feines d’excavació al jaciment
Juliol i Agost
feines de laboratori arqueològic
Septembre
Diferent matrícula!
Contacta amb nosaltres per a més info.

horari
De 8 a 14h, mínim una sortida per setmana a jaciments o
llocs d’interès cultural i una classe magistral amb professionals del patrimoni cultural menorquí
edat
A partir 16 anys
matrícula
Enclou transport fins al jaciment, allotjament a Maó
i dinar els dies d’excavació*
preu**
1 setmana: 100€
2 setmanes: 190€

3 setmanes: 280€
4 setmanes: 370€

Per a més info. i inscripcions***: info@amicsmuseumenorca.org - 682187566
*Reducció del 50% del preu de la matrícula a residents a Menorca i/o que no desitgin ni allotjament ni manutenció.
**Només és reembolsable el 50% del preu total en cas d’anulació.
***Places limitades a 10 persones per setmana.

Amics del Museu de Menorca és una associació cultural sense

ànim de lucre que d’ençà 1995 treballa per a conèixer, difondre i preservar el patrimoni històric i prehistòric de l’illa de Menorca. Un dels
projectes més importants d’aquesta associació és el conjunt de feines
arqueològiques i de restauració que es duen a terme tots els estius al
poblat prehistòric de Torre d’en Galmés des de l’any 2002.
A dia d’avui, les tasques d’Amics del Museu a aquest jaciment no
només serveixen per avançar en el coneixement de la vida passada
dels talaiòtics i millorar per mitjà de la restauració la visita al poblat,
sinó que també s’han refermat com una plataforma d’apropament a
l’arqueologia i d’aprenentatge per a molts de joves de dins i fora de
l’illa.

El projecte de recerca d’Amics a Torre d’en Galmés (Alaior, Me-

norca) actualment radica al pati davanter d’una casa talaiòtica amb un
llarga història -des de l’edat del Ferro fins a la romanització de l’illa- i a
un tram de mur que probablement tancaria el poblat entre els segles
IV i II aC.
Més concretament, ara s’estan investigant els canvis en l’arquitectura, la gestió dels recursos i la cultura material i immaterial que es
produïren en la vida domèstica dels talaiòtics més avançats en unes
centúries marcades per l’arribada per mar d’influents cultures com la
fenícia i/o la romana.

L’objectiu és completar l’estudi d’una illa de cases talaiòtiques, sobretot
entendre quina seria la relació entre elles i quin ús tindria cada espai en el
temps

