MEMÒRIA DE LES ACCIONS I ACTIVITATS
FUNDACIONALS
2018

Com cada any, la Fundació Illes Balears presenta la memòria de les accions
i activitats que es van realitzar a cadascuna de les seves propietats, per
cumplir amb els objectius prioritaris actuals que són:
1. Administrar, rehabilitar i controlar els béns patrimonials a fi de
preservar-los i optimitzar les condicions del seu entorn.
2. Atendre i promoure iniciatives soci-culturals per promocionar
la Fundació i divulgar el seu patrimoni.
3. Posar a l’abast d’associacions, entitats i institucions, totes les
propietats de la Fundació mitjançant convenis o de manera
puntual.
4. Facilitar el coneixement de les nostres activitats gràcies a la
difusió feta pel mitjans de comunicació, a la nostra presència a
les xarxes socials com a Facebook, Instagram, Tripadvisor,
Youtube, i, al manteniment diari i actiu de la nostra página web.
Si l'any 2016 va destacar pel gran nombre d'esdeveniments que vam
realitzar, i l’any 2017 es va dedicar a importants obres de restauración,
l’any 2018 es destaca per la recerca de recursos econòmics i de solucions
per a sanejar l’economia de la Fundació. Es pretén que cada propietat
s’autofinanci.
Igualment, es va treballar per fer una gran difusión del 30 aniversari de
la Fundació, dels seus 30 anys de treball per a conservar el patrimoni
balear i per a donar a conéixer tot el seu llegat cultural i històric.

ACCIONS EMPRESES A CADA DE PROPIETAT
2018

SON PAX
Accions de manteniment realitzades a Son Pax, durant el 2018

MANTENIMENT DE LES INSTAL.LACIONS
-

Habilitació del sistema elèctric de l’aljub

- Buidat i reparació de la cisterna
- Poda de les palmeres
- Reparació de les goteres a la clastra després del temporal de l’octubre
2017
- Tasques habituals de manteniment del jardí

MUSEU CAN ROS
Accions realitzades al Museu Can Ros, durant el 2018, amb la
col.laboració del Consell Insular d’Eivissa.

TASQUES DE MANTENIMENT
- Repàs de pintura a l’interior del Museu
- Desbrossament de l’àrea d’activitats del Museu (jardins)
- Reparació de la teulada de sa cova des vi (primera fase)
- Reparació dels murs i sòl i acondicionament de sa païssa
- Neteja mensual del Museu
VISITES 2018: 11.395 PERSONES

TORRALBA D’EN SALORD
Accions realitzades a Torralba d’en Salort, durant el 2018, per
l’empresa NURARQ S.C. amb el vist i plau i col.laboració de la
Fundació Illes Balears i la col.laboració del Consell Insular de Menorca.

MANTENIMENT I
INSTAL·LACIONS

GESTIÓ

DEL

JACIMENT

I

LES

- El 28 d’octubre de 2018 un cap de fibló va afectar de forma molt
notable el jaciment de Torralba d’en Salort. Van quedar afectats més
d’una vintena d’arbres i algunes parets seques, així com també
diversos panells explicatius. L’empresa NURARQ juntament amb el
suport del Consell Insular de Menorca (aportant una brigada de 4
persones), es va fer càrrec de la tala i la crema de la vegetació, la
reposició de tots els elements afectats i la reparació de les parets
seques. A més es va haver de reparar una de les barreres d’ullastre
grans que donen accés al jaciment.
- El mes de novembre de 2018 es va realitzar una intervenció
d’adequació i de excavació arqueològica de la zona del recinte de
taula, eliminant l’obstacle visual de la paret seca i excavant l’espai
entre aquesta i la façana del recinte. Aquesta intervenció ha estat
sufragada per: Fundació Illes Balears (aprox. 2000€) Consell Insular
de Menorca (aprox. 6000€) Nurarq SC (aprox. 6000€). Amb aquesta
excavació es reprenen els treballs de recerca a Torralba d’en Salort i,
a més, destaquem que aquesta intervenció ha estat pionera a Menorca,
al ser la primera vegada que s’excava als exteriors d’un recinte de
taula, la qual cosa ha aportat nova informació sobre aquests espais.
- Instal·lació de dues càmeres de seguretat: una dins el quiosc i una
que controla l’accés i el pàrquing del jaciment. (despesa sufragada
per NURARQ S.C.)
- Reparació i coberta de bruc de la barrera gran que dóna accés per la
banda sud del poblat. (despesa sufragada per NURARQ S.C.)
- Pintat de les portes dels lavabos públics. (despesa sufragada per
NURARQ S.C.)

- Desbrossament inicial de totes les voreres de camí que formen part
del recorregut de la visita pel jaciment. (despesa sufragada per
NURARQ S.C.)
- Manteniment durant tot l’any de la vegetació. Inclou el
desbrossament intensiu de la vegetació que havia crescut i cobert
part de diferents monuments (el talaiot petit, la rectoria i part de la
casa del s. XVII)(despesa sufragada per NURARQ S.C.)
- Adequació de diverses tanques on no hi ha monuments per poder
realitzar-hi altres activitats complementàries mitjançant la
contractació de servei de desbrossament. (despesa sufragada per
NURARQ S.C.)
- Instal·lació de nous panells explicatius al jaciment. S’han elaborat
tots els textos de nou i s’han millorat els elements didàctics incloent
noves il·lustracions i altres materials. (despesa sufragada per
NURARQ S.C.)
- Fixació de diversos pals que es troben al recorregut i actuen com a
elements de barrera. (despesa sufragada per NURARQ S.C.)
- Neteja parcial del bouer. Eliminació de matalassos, electrodomèstics i
altres elements trencats i vells que omplien les dues sales que
conformen aquesta estructura (despesa sufragada per NURARQ S.C.)
ACTIVITATS REALITZADES A TORRALBA DURANT LA
TEMPORADA 2018
- Jaciment obert al públic cada dia des del 23 de març fins el mes
d’octubre.
- Jornada de portes obertes gratuïta dia 20 de gener de 2019, que incloïa
visita guiada a tot el jaciment per presentar les novetats realitzades
dins el 2018.
- Xerrada i tast de vins romans per celebrar la fundació de Roma el dia
21 d’abril.
- Presentació del Pla Integral de Gestió del jaciment de Torralba d’en
Salort a la Biblioteca Pública d’Alaior, seguida d’un tast de vi romà.

- Presentació del Pla Integral de Gestió del jaciment de Torralba d’en
Salort al III Congreso de Buenas Prácticas en Patrimonio Mundial,
celebrat a Menorca entre els dies 2 i 5 de maig de 2018.
- Col·laboració, assessorament arqueològic, muntatge i utilització de
l’atrezzo i les reproduccions pròpies, per a l’enregistrament d’un dels
audiovisuals destinats a la sala de prehistòria del nou Museu de
Menorca.
- Celebració del Solstici d’estiu dia 21 de juny (xerrada al recinte de
taula seguida d’una escena de recreació del possible ritual que es
realitzaria dins el recinte de taula).
- Visites teatralitzades “Viaje al pasado talayótico” tots els dilluns i
dimecres del mes d’agost.
- Representacions teatrals a la taula. Monòleg “Donde no hay Vino no
hay Amor” de l’actriu Natalia Bravo.
- Representació teatral de la novel·la de Miquel Àngel Maria “Els cors
de pedra” ambientada a Torralba, adaptada al teatre per l’actriu Natalia
Bravo.
- Visites guiades turístiques en català, castellà i anglès a Torralba d’en
Salort.
- Visites guiades nocturnes en català, castellà i anglès al poblat durant
la nit de lluna plena dels mesos de juny, juliol, agost i setembre.
- Article mensual durant l’estiu a la revista turística MONDO
MENORCA sobre aspectes relacionats amb la cultura talaiòtica,
emfatitzant el paper de Torralba d’en Salort.
- Visita gratuïta dins les activitats proposades pel Consell Insular de
Menorca dins el programa de la Candidatura Menorca Talaiòtica a
Patrimoni Mundial de la UNESCO.
- Participació de Torralba d’en Salort a la BECA TALAIÒTICA
promoguda per CIMe i l’Associació d’Amics del Museu de Menorca,
on un estudiant tria i presenta un jaciment de la Menorca Talaiòtica
mitjançant una visita guiada per a optar a una beca d’estudis. Des del
2017 NURARQ col·labora dins aquesta beca per a que sigui gratuït
l’ingrés dels assistents a la visita. A més, col·labora amb el concursant
obrint-li el recinte per a que pugui preparar-se el contingut del seu
discurs i el recorregut.

- Col·laboració amb l’associació de persones sordes de Menorca
(ASSORME) dins una marxa solidària entre Cala’n Porter i Alaior.
Accés gratuït als participants.
- Visites guiades a escoles i associacions insulars.
- Programa propi de Tallers per a escolars.
- Tallers per a escolars dins el programa Viu la Cultura.
- Article revista Portal Menorca 2018.
- Participació al programa “La Aventura del Saber” de TVE 2.
- Realització de diferents vídeos per a diferents mitjans de televisió
(IB3, TVE).
- Realització de vídeo promocional per a la Fundació Foment del
Turisme de Menorca (presentat a la Fira de Turisme de Berlín 2019).

CASTELL DE SANT ELM
Accions realitzades en el Castell de Sant Elm, durant el 2018, per
l’empresa LUCUS GESTIÓ D’ESPAIS I NATURANURARQ, amb el
vist i plau i col.laboració de la Fundació Illes Balears.

MANTENIMENT I
INSTAL·LACIONS.

-

GESTIÓ

DEL

JACIMENT

I

Reposició de motors de la porta d'entrada.
Adequació de la carretera d'accès i porta d'entrada.
Repintat interior.
Repintat de portes, finestres i fusteria exterior.
Poda d'arbrat del cami i zones visitables.
Tasques de reposició de jardineria.
Reparació del sistema d'aire acondicionat.
Pintat i eliminació humitats capella i torre.

Esdeveniments:
- Pancaritat (2 d'abril de 2018).
•
•
•

Assistència d'unes 400 persones.
Visita a l'exposició de les torres de defensa i missa a la capella.
Balls a l'exterior.

- Participació a la jornada Encèsa de Foc i Fum a les talaies de
defensa, pels drets humans.
- Festa de moros i cristians, festes de Sant Elm.
- 6 jornades de portes obertes gratuítes.
- 4 visites guiades de grups de tercera edat.
- 3 visites guiades d'escolars.
- Visita de membres d'ARCA

LES

La Fundació vol agraïr als seus col.laboradors la seva confiança i el seu
suport.

ACTIVITATS REALITZADES A CADA PROPIETAT
2018

Dia 13 gener, el Castell de Sant Elm celebra des de les 12:oo fins a les
18:30h una jornada de portes obertes coincidint amb l’encèsa de foc i fum
per reivindicar els drets humans.

Dia 17 gener, els alumnes de l’assignatura de Cultura Clàssica de 3º d’ESO
de l’Institut Son Pacs van escollir Son Pax per filmar un documental sobre
el poeta romà Ovidio.

Dia 19 febrer, el museu etnogràfic Can Ros, inaugura les noves exposicions
temporals 2018:
- La

importància de l’aigua a la pagesia.
- Els usos entorn del foc i la llum.
- L’obra en aquarel·la de Joan Ribas Ribas.

Dia 2 abril, dilluns de Pancaritat, el municipi d’Andratx tornà a celebrar,
com cada any, aquesta festa en el Castell de Sant Elm.

Dia 6 d’abril, la periodista Anne Laure Lemancel, de la revista francesa
MARIE FRANCE, va incloure, en el seu viatge de recerca, una visita,
recomanada pel Consell Insular de Formentera, al Molí Vell de la Mola; la
va acompanyar en tot moment Maria Mayans.

Dia 19 abril, es presenta, a Menorca, el fantàstic programa de les activitats
organitzades per Nurarq. Totes elles tindran lloc en el poblat talayótico de
Torralba d'en Salord, durant la temporada primavera estiu 2018.

Dia 18, 19, 20 de maig, es van celebrar jornades obertes en el museu
etnogràfic Can Ros, amb motiu del DIA INTERNACIONAL DELS
MUSEUS 2018.

Dia 12 juny, la Presidenta de la Fundació es trasllada a Torralba per
supervisar el manteniment del jaciment i conèixer les persones responsables
de Nurarq.

DIA 27 JUNY, la Directora del Museu Etnogràfic d’Eivissa Can Ros, Lina
Sansano, junt amb el Conseller Insular de Cultura, David Ribas, van
presentar el programa d’activitats per a l’Estiu 2018, en roda de premsa.

Dia 2 d’agost, amb motiu de les festes de Sant Elm, el dijous 2 d’agost es va
oferir l’oportunitat de visitar el centre d’interpretació de les torres de defensa
i gaudir de la millor posta de sol de Mallorca des del Castell de Sant Elm.

e

El mes d’octubre,
es va estrenar el programa de IB3tv, Ucs i Clics, Grans i Petits, del qual un
episodi es va rodar en el Molí Vell de la mola i un altre en el Museu Can
Ros.

Dia 19 d’octubre, ens fan arribar un Treball titulat “Es Castell
de Sant Elm com a Patrimoni Històric”.
El curs 2017/2018, María Caldentey va cursar en la UIB, a través de
la UOM, el Diploma d'Especialització sobre Patrimoni de Mallorca, títol
propi de la UIB. Ens explica que una de les matèries que formaven aquest
curs tractava el “Patrimoni Arqueològic” amb un capítol dedicat a la “Anàlisi
de la situació actual del Patrimoni Arqueològic, el seu estat de conservació i
les estratègies de posada en valor”. En aquest context es va fer el treball sobre
es Castell de Sant Elm; el contingut del qual fa referència al seu valor
històric, els seus valors intangibles i la seva gestió actual com a Centre
d'Interpretació de les Torres de Defensa.

Dia 17 de novembre, es va celebrar la Fira de Tardor 2018, en el museu
etnogràfic Can Ros amb múltiples activitats.

Dia 17 de novembre, es firma un conveni amb l’Ajuntament de Santanyí
pel qual la Fundació cedeix a l’Ajuntament la gestió de la fortalesa.

Dies 27 i 28 de novembre, tenen lloc, a Canal4 i a IB3tv, diverses entrevistes
a la Presidenta de la Fundació, amb motiu del 30 Aniversari de la mateixa.

Dia 29 de novembre, es celebra el 30 ANIVERSARI de la Fundació. Fou
un acte que tinguè lloc a les bodegues Macià Batle. Es va desenvolupar amb
discursos, emissió d’un vídeo, i llavors, es va oferir un cocktail amb
productes mallorquins i vins de Macià Batle. Van assistir el Conseller Insular
de Manorca de Cultura i Patrimoni, Miquel Àngel Maria, i la Directora
Insular de Mallorca de Patrimoni, Kika Coll, diversos Patrons de la
Fundació, Directius de Mitjans i uns 100 amics i col.laboradors.

Dia 4 de desembre, IB3tv va emetre un capítol de Illes i Pobles rodat en el
Castell de Sant Elm amb l’intervenció del Director de la Fundació, Dib
Morad.

Els mesos de Novembre i Desembre, les arqueològues de Nurarq van
desenvolupar, a Torralba d’en Salord, una campanya de noves excavacions.
Van derrocar una paret seca que impedia veure la disposición real del conjunt
del jaciment. Sota la terra remoguda, van aparèixer un camí empedrat que
anava fins a la Taula, una foguera amb les seves cendres barrejades a la terra,
dues Sitges i restes de cerámica i d’animals morts.

COMUNICACIÓ 2018

MITJANS DE COMUNICACIÓ
2018

ENCÈSA DE FOC I FUM – CASTELL DE SANT ELM
https://www.conselldemallorca.cat/info-pubut?id_section=7685&action=news&id_article=29312&id_parent=19162&id_media=53469
IB3tv – Informatius Vespre 13 gener
https://ib3.org/carta
Minut 19:49
IB3tv – Informatius – 9 gener
http://ib3tv.com/carta
MINUT 42

PRESENTACIÓ DE LES NOVES EXPOSICIONS MUSEU CAN
ROS
DIARIO DE IBIZA – 15 FEBRER
http://www.diariodeibiza.es/cultura/2018/02/15/museo-etnografico-ibiza-inauguratres/970170.html
PERIODICO DE IBIZA - 17 FEBRER
https://periodicodeibiza.es/pitiusas/local/2018/02/17/980909/historia-viva-ibiza-museuetnografic-eivissa-can-ros.html
NOU DIARI.es - febrer
https://www.noudiari.es/2018/02/la-importancia-de-laigua-a-la-pagesia-els-usos-del-foc-i-dela-llum-i-lobra-de-joan-ribas-ribas-tematiques-de-les-exposicions-temporals-del-museuetnografic-per-al-2018/
IB3TV - 19FEBRER - INFORMATIUS MIGDIA
http://ib3tv.com/exposicio-de-joan-ribas-ribas-sobre-la-importancia-de-laigua-a-lapagesia.html

PANCARITAT EN EL CASTELL DE SANT ELM

DIARIO DE MALLORCA - 2 ABRIL
http://www.diariodemallorca.es/part-forana/2018/04/02/gran-exito-pancaritat-torresant/1300732.html
ULTIMAHORA.ES - 2ABRIL
https://ultimahora.es/noticias/part-forana/2018/04/02/990599/animado-pancaritat-santelm.html
IB3tv – 2 ABRIL - INFORMATIUS
https://ib3.org/a-andratx-han-celebrat-el-pancaritat-a-la-torre-de-santelm?fbclid=IwAR27qBwBhAsw1A4GIKDKFZx1UxSWKNJ--zfC05oY6aNmYuRNoKp8pWHoPRE

DIA INTERNACIONAL DE MUSEUS – CAN ROS
NOU DIARI - MAIG
https://www.noudiari.es/2018/05/el-consell-celebra-el-dia-internacional-dels-museus-ambportes-obertes-a-can-ros/
CADENA SER - MAIG
https://cadenaser.com/emisora/2018/05/14/radio_ibiza/1526316837_689002.html
IBIZA PORTAL DE TU CIUDAD
https://ibiza.portaldetuciudad.com/es-es/noticias/el-consell-deivissa-celebra-el-diainternacional-de-los-museos-con-un-fin-de-semana-de-puertas-abiertas-y-actividades-en-canros-ibiza-006_1_2_645792_206.html
ULTIMA HORA
https://www.ultimahora.es/mallorca/ocio/exposiciones/jornada-puertas-abiertas-can-ros-pordia-museos.html

PERIODICO DE IBIZA
https://www.periodicodeibiza.es/etiqueta/D%C3%ADa+de+los+Museos.html
NOU DIARI 15 maig 2018
https://www.noudiari.es/2018/05/el-consell-celebra-el-dia-internacional-dels-museus-ambportes-obertes-a-can-ros/
PERIÓDICO DE IBIZA Y FORMENTERA 15 maig 2018
https://periodicodeibiza.es/pitiusas/local/2018/05/15/1000409/jornada-puertas-abiertas-canros-por-dia-museos.html
DIARIO DE IBIZA 15 MAYO
https://ocio.diariodeibiza.es/agenda/noticias/nws-666465-fin-semana-puertas-abiertasetnografic-dia-museos.html

PRESENTACIÓ DE LES ACTIVITATS ESTIU 2018 – CAN ROS
DIARIO DE IBIZA – 28 JUNY
https://www.diariodeibiza.es/cultura/2018/06/28/danza-musica-noches-museoetnografico/998114.html?fbclid=IwAR3dE9Uh4_cWMadN32b2h3mQ3pyhrHfUQD2nRktPMy_l
pIMY1yXjihZtIMQ
DIARIO DE IBIZA – 27 JUNY

https://ocio.diariodeibiza.es/agenda/noticias/nws-675571-danza-musicanoches-museo-etnografico.html
NOU DIARI – 27 JUNY

https://www.noudiari.es/2018/06/el-museu-etnografic-deivissa-presentales-seues-activitats-culturals-per-aquest-estiu/
PROGRAMES IB3tv – UCS I CLICS, GRANS I PETITS
Formentera – Molí Vell – octubre 2018 (2 emissions)

https://ib3.org/carta?id=c294183d-8d19-4b74-b79c4f83c00386b&type=TV
Ibiza – Can Ros – novembre 2018 (2emissions)

https://ib3.org/carta?id=f24236b1-f77f-4c6a-8d72fe7500185940&type=TV

30 ANIVERSARI FUNDACIÓ ILLES BALEARS
CANAL 4 DIGITAL – NOVEMBRE
https://www.youtube.com/watch?v=5KdMByEtpig&list=PL6zrpXAQH5lRo50rmEYHSCDTPUrM477O

http://canal4diario.com/2018/11/30/la-fundacio-illes-balears-cumple-30-anos/
http://canal4diario.com/2018/11/30/la-fundacio-illes-balears-cumple-30anos/?fbclid=IwAR22Fs_lWuQq-5XK7A6BU04k_UAo3bm1Ve-Id1c0eEPeRrMuVmo_Ppq-7bk
http://canal4diario.com/2018/11/27/la-fundacio-illes-balears-celebra-su-30aniversario/?fbclid=IwAR1cXLSpjLWooy11ZccZp8hgAkaftZJ7kFOqbQIoj3KtSBuOWWsdxy_qdNE
https://canal4diario.com/2018/11/27/la-fundacio-illes-balears-celebra-su-30-aniversario/
https://canal4diario.com/2018/11/30/la-fundacio-illes-balears-cumple-30-anos/

IB3TV
https://ib3.org/carta?id=c294183d-8d19-4b74-b79ca4f83c00386b&type=TV&fbclid=IwAR07tQG8MYh732HCpc62TDljvaHpeRjngNidC7AURH3cW0lp6Vuae8OF4g
https://ib3.org/carta?id=f24236b1-f77f-4c6a-8d72fe7500185940&type=TV&fbclid=IwAR2HIbxSbzbCr72u5kmMbw7kXS7euzBTK9NWEQcd5pJY14NMOF-WWFfHXs
https://goo.gl/el_RBD1
https://youtu.be/6X493Wq8_z8
ULTIMA HORA REVISTA VIPS – 8 desembre
https://www.ultimahora.es/vips/eventos/2018/12/08/22241/titulo-626.html

WEB I XARXES SOCIALS
2018

A: WEB
www.fundacioillesbalears.org

B: FACEBOOK
https://www.facebook.com/fundacioillesbalears/

SEGUIDORS: 1313

Les publicacions a Facebook durant l’any 2018 van tenir un abast de
16.894 visites.
MESOS
GENER
FEBRER
MARÇ
ABRIL
MAIG
JUNY
JULIOL
AGOST
SETEMBRE
OCTUBRE
NOVEMBRE
DESEMBRE
TOTAL

NOMBRE D’ENTRADES

1.025
2.014
1.034
1.721
1.053
512
1.018
3.219
854
1.092
1.146
2.206
16.894

C.- INSTAGRAM
https://www.instagram.com/fundacioib/
El any 2018, van sortir publicades en el Instagram de Fundació
Illes Balears 50 fotografies.

D: TRIPADVISOR
MOLÍ VELL DE LA MOLA
https://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g187461-d668908-Reviews-La_Mola_WindmillFormentera_Balearic_Islands.html

TORRALBA D’EN SALORD
https://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g652119-d3236378-ReviewsTorralba_d_en_Salort-Alaior_Menorca_Balearic_Islands.html

E.- YOUTUBE
Vídeos creats per Fundació Illes Balears i pujats a la red.
https://www.youtube.com/watch?v=Op3etZK6_Ek
https://www.youtube.com/watch?v=GNJwP7nsvPk
https://www.youtube.com/watch?v=EujbWBmY1IA
https://www.youtube.com/watch?v=oGKvAaSXOK8
Videos de mitjans de communicació pujats a la red.
https://www.youtube.com/watch?v=sM5KWUUfgvg
https://www.youtube.com/watch?v=HMXbmSAOfF4
https://www.youtube.com/watch?v=Wv_WqFpeMEU

