Pla des Monestir, 9. Maó
T (+34) 971 35 09 55
www.museudemenorca.com

EXPOSICIÓ PERMANENT
Plantes 1 i 2
L’exposició permanent està repartida en dues plantes
on s’explica la història de Menorca:
– Planta 1: De la prehistòria fins a l’època medieval
islàmica.
– Planta 2: De l’època medieval cristiana fins a
l’actualitat.
TREU EL MÀXIM PROFIT DE LA TEVA VISITA
Personal de recepció i sala
El personal de recepció i sala us informaran dels
diferents espais i serveis que ofereix el Museu.
Visites guiades en grup i acompanyament de sala
Prèvia reserva al web del Museu.
Carros didàctics
Es disposa de 13 carros didàctics distribuïts a les
diverses sales. A través de la manipulació i de l’ús
dels sentits, ampliarem el coneixement d’aspectes
determinants de la història de Menorca. Feu-ne un
bon ús!
SERVEIS D’ACCESSIBILITAT
– Ascensor d’accés a les sales
– Cadira de rodes
– Cotxet de nadons
– Bucle magnètic
– Ulleres d’alta visió (adaptables al mòbil)
– WC adaptats, a la planta baixa
– Accés cans pigall
– Bastó amb seient
– Personal d’acompanyament (prèvia reserva)
– Canviador de nadons

ALTRES ESPAIS
El Museu disposa de diferents espais dedicats a la
interpretació del territori, a les famílies, als grups
escolars i als investigadors. També disposa de zones
de descans i esbarjo al claustre i d’una cafeteria.
A Sales d’exposició temporal
Situades a la planta baixa, són les sales destinades
a les exposicions temporals.
F Juguem amb la història
Espai destinat a tota la família, situat a la primera
planta del Museu. A través del joc, de la manipulació
i de la imaginació, descobrireu la història de Menorca.
J Menorca, el paisatge com a patrimoni
Espai dedicat a la interpretació del territori de
Menorca on s’hi conjuga patrimoni, paisatge, cultura
i tradicions.
G Biblioteca
El Museu disposa d’una extensa biblioteca
especialitzada en història, art i arqueologia.
Horari d’obertura: dimarts i dijous de 10 a 14:30 h.
Oberta a tots els públics.

HORARI DEL MUSEU
D’octubre a maig (hivern)
– Dimarts i dijous de 10 a 18 h
– Dimecres, divendres, dissabte, diumenge i
festius de 10 a 14 h
– Tancat els dilluns i 1, 6 i 17 de gener i 24, 25 i
26 de desembre
– Taquilla oberta fins a mitja hora abans de
tancar el Museu
De juny a setembre (estiu)
– De dimarts a dissabte: 10 a 14 h / 18 a 20 h
– Diumenge: 10 a 14 h
– Tancat els dilluns i 7 i 8 de setembre
– Taquilla oberta fins a mitja hora abans de
tancar el Museu
TARIFES
Exposició permanent
– Entrada general: 4 €
– Entrada reduïda: 3 €
– Entrada gratuïta: diumenges
Exposicions temporals
– Entrada gratuïta
Claustre
– Entrada gratuïta
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PLANTA 1

EXPOSICIÓ PERMANENT
La prehistòria: els primers pobladors i la Cultura talaiòtica
En l’òrbita de Roma i el primer cristianisme
El període islàmic. Les illes Orientals i Manûrqa
ALTRES ESPAIS
D Exposició temporal
E El Museu de Menorca, una institució viva
F Juguem amb la història
G Biblioteca

Recorregut recomanat
de l’exposició permanent.
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Recorregut des de l’ascensor
fins a l’inici de l’exposició.
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Accés a “Juguem
amb la història”.

E
G
INICI

D

1

4

5 FINAL

IMPRESCINDIBLE VEURE:

1

2

Myotragus. Petita cabra
endèmica de Menorca i Mallorca,
que s’extingí fa més de 4.000
anys.
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Tub de la cova des Pas. Petita
caixeta que s’utilitzava per
guardar-hi els cabells del difunt.
Formava part del “ritual funerari
dels cabells”, d’època talaiòtica.
Es tracta d’un tipus de ritual únic
al món.

4

Brau de bronze. Trobat a un
petit altar dins el santuari de
taula de Torralba d’en Salort. Es
tracta de la representació d’un
brau, animal sagrat durant la
prehistòria a Menorca.

5

Mosaic de l’illa del Rei.
Paviment que formava part d’una
església paleocristiana. Presenta
una decoració d’animals i plantes
que simbolitzen l’origen del món
cristià.

PLANTA 2

EXPOSICIÓ PERMANENT
La conquesta cristiana i la baixa edat mitjana (segles xiii -xv )
Sota l’Imperi dels Àustria (segles xvi -xvii )
El segle xviii : entre Espanya i Gran Bretanya
Menorca en el segle xix
La gran transformació del segle xx
ALTRES ESPAIS
H Exposició temporal
I El convent de Sant Francesc
J Menorca, el paisatge com a patrimoni
K Audiovisual

Amulet islàmic. Objecte màgic
i religiós. Es duia penjat del coll
o dins d’una bosseta i protegia
la persona que el portava. Té
inscrits uns versos de l’Alcorà.

Recorregut recomanat
de l’exposició permanent.
Recorregut des de l’ascensor
fins a l’inici de l’exposició.
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el paisatge com a
patrimoni”.
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Creu de Santa Àgueda.
Creu de pedra de la capella
cristiana dedicada a Santa
Àgueda. La capella es va
edificar a l’antic castell
islàmic després de la
conquesta cristiana.

7
Mapa del port de Maó.
Gravat de Nicolas de Fer.
Es pot veure la cadena
que tancava el port per
evitar l’arribada de vaixells
enemics.

8
Pesos d’en Kane. Joc de
mesures oficials instaurades a l’època de la dominació britànica. Eren emprades pels comerciants
per pesar productes com
cereals o llegums.

9
Retrat d’Eulàlia Poly.
Obra del mestre Pasqual
Calbó. Representa el poder
d’una dona burgesa, a
través de la riquesa dels
seus vestits i joies.
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Magatzems del port.
Excepcional pintura que
ens permet entendre com
era la societat dels inicis
del 1800 a Maó.

Avarques. Les sabates
icòniques de Menorca.
Antigament s’usaven al
camp, però han esdevingut
un símbol de la indústria
sabatera de l’illa.

