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El projecte ArqueoMallorca ha estat promogut por l'Associació Mallorca Rural i el Consorci  
Eurolocal – Mallorca, en col·laboració amb un grup significatiu i representatiu de 
professionals i agents del sector arqueològic i del sector turístic. Amb aquest projecte s'ha 
volgut impulsar un pla estratègic de dinamització del patrimoni arqueològic de Mallorca, 
amb els següents eixos principals:  
 
1. Posar en relació els diferents professionals de l'arqueologia i d'altres sectors (incloent 
administracions públiques i sector privat, especial ment el turístic) per a treballar en xarxa  

• Establir una estratègia completa i consensuada para posar en valor els recursos  
patrimonials.  
•Desenvolupar eines per a aconseguir una amplia difusió de la riquesa patrimonial de 
l'illa.  
•Generar una estructura estable que permeti gestionar de forma més ordenada els  
recursos patrimonials existents.  

 
2. Identificar els recursos patrimonials de l'illa i analitzar el seu potencial social, cultural i 
Econòmic. 

•Difondre i consolidar el turisme cultural / patrimonial com un valor important de l'illa. 
•Crear una pàgina web per a promocionar el patrimoni arqueològic, així com la posada  
en marxa de diferents perfils a les xarxes socials. 

 
3. Elaborar una proposta unificada sobre la dinamització i valorització del patrimoni  
arqueològica de Mallorca. 

• Dissenyar un conjunt d'activitats i tallers que, juntament amb l'elaboració d'un pla de  
comunicació, avancin cap a la socialització de l'arqueologia en diferents espais i / o  
sectors.  
•Donar a conèixer els diferents recursos arqueològic a la població local, beneficiaria  
d'aquests en primera instancia. 
•Projectar internacionalment la proposta com a exemple de bones pràctiques en  
turisme sostenible. 
 

ArqueoMallorca es la marca sota la qual es presenta un projecto de difusió del patrimoni  
arqueològic de l'illa, que no vol ser només un lloc sinó un conjunt d'experiències i 
sentiments lligats a aquestes experiències, que ha d'anar creixent a mesura que es 
desenvolupa. No se centra en un sol jaciment, un sol museu o una col·lecció de 
monuments sinó que es presenta como un conjunt orgànic que pot sortir a trobar el 
visitant arreu de l'illa. 
S'ha creat una identitat corporativa visual que per met que la marca ArqueoMallorca tingui  
presència en diferents entorns. Acompanyada d'altre s logotips i un manual de estil 
aquesta marca pot aparèixer de forma adient en qualsevol ocasió.  
ArqueoMallorca es una marca creada per arqueòlegs. Parteix d'un sector amb una clara 
vocació investigadora però que també té com a objectiu precís difondre el coneixement 
generat i animar la societat de la que formen part a que coneguin més i millor una part de 
la seva cultura: el patrimoni arqueològic de Mallorca.  
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COL·LABORA 
 
 
 
 
  

Els dies 8-10 de setembre, des de Mallorca Rural, en col·laboració amb el Consell Insular 
de Mallorca, l’Agència Eurolocal i la Universitat de les Illes Balears, helm organitzat les 
primeres jornades per La dinamització del patrimoni arqueològic. 

L’objectiu de les mateixes és mostrar com el patrimoni arqueològic pot ser un agent 
dinamitzador del territori. 

 
TOTES LES ACTIVITATS SÓN GRATUÏTES. 
 
HORARI DE L’ACTIVITAT   
 
Dimarts dia 8, La Misericòrdia 
MATÍ:  10-13.45 h. 
TARDA: 18 h. a 23 h. 
Dimecres dia 9, La Misericòrdia 
MATÍ:  10-13.15 h. 
TARDA: 16.30-19.30 h. 
Dijous dia 10., UIB 
MATÍ:  9.30-14.00 h. 
 



 
Per més informació, podeu contactar amb Albert Forés Gómez 

(comunicación@arqueomallorca.com / albertfores33@gmail.com). Tel. 667 94 11 26 
 66667 94 11 26 

 

 

 
 
 

 
 
 

   ArqueoXarxa, territori arqueològic 
Josep Manuel Rueda, Director del Museu d’Arqueologia de Catalunya 
Anna Garrido, Coordinadora d’Arqueoxarxa 
 
Una xarxa que aglutina els principals museus d’arqueologia, 
equipaments i jaciments museïtzats de Catalunya, encarregada 
d’articular polítiques conjuntes de conservació, difusió i 
dinamització territorial, tot respectant la diversitat de cadascun 
dels equipaments que la formen. 

 

 

 
   La Ruta dels Fenicis. Itinerari Cultural del Consell d'Europa i les eines 

per valoritzar el patrimoni cultural de les Illes Balears 
Antonio Barone, Coordinador Ruta dels Fenicis 
 
La "Ruta dels Fenicis" és la connexió de les grans línies 
nàutiques, utilitzades pels fenicis. Avui dia, aquestes rutes són 
el model de la interculturalitat i la base d'un Itinerari Cultural de 
la Mediterrània, en el marc del programa del Consell d'Europa, 
que abasta 19 països en 3 continents. 
 
 

 
   ArqueoMallorca, projecte per a la dinamització del patrimoni 

arqueològic de Mallorca 
Carmen Estrada, Gerente de Mallorca Rural promotora de ArqueoMallorca. 
Albert Forés Gómez, tècnic arqueòleg responsable de comunicació i de 
continguts. 
Helena Inglada, col·laboradora externa, Tècnic arqueòloga del Consell de 

Mallorca 
 
Des de Associació Mallorca Rural i el Consell de Mallorca, en col·laboració amb un 
grup de professionals del sector arqueològic, ha començat a desenvolupar un Pla 
estratègic de dinamització del patrimoni arqueològic a illa de Mallorca. 
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Cafès de Patrimoni, trobades informals per parlar de  patrimoni 
Carme Rodríguez, Gestora Cultural a Cafès de Patrimoni 
Vàngelis Villar, Gestor Cultural en Cafès de Patrimoni 
 
Cafès de Patrimoni és una iniciativa col·lectiva que respón a la 
necessitat de generar punts de trobada entre persones 
vinculades professionalment, per estudis o de manera activa a 
l’àmbit del patrimoni. 
 
 
 

 
 
Art–Xipèlag. Observatori de la Cultura de les Illes Balears, 
difusió de la cultura de les xarxes Balears 
Andreu Carles López Seguí, Gestor Cultural 
Observatori de la Cultura de les Illes Balears 
 
Art-Xipèlag neix com a projecte independent amb vocació de 

convertir-se en una de les eines digitals de referència de la cultura a les Illes Balears. La 
plataforma digital és un projecte viu, en constant evolució i adequació. 

 
 

El patrimoni Arqueològic de Manacor. Coneixements i dinamització 
Magdalena Salas, Directora del Museu d’Història de Manacor 
 
El Museu d’Històrai de Manacor desenvolupa una tasca de 
difusió i de vertebració de la vida cultural, fonamental a 
Manacor. També és el nucli central de diversos projectes de 
recerca i al voltant d’ell hi ha treballant tota una xarxa de 
professionals en diversos àmbits. 
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Menorca Arqueològica, sobreviure al turisme de masses 
Elena Sintes, arqueòloga i sòcia fundadora de Menorca Arqueològica 

Iniciativa cultural basada en el patrimoni arqueològic que vol 
donar a conèixer, d’una forma propera les magnífiques restes de 
l’illa, mitjançant tres propostes: Caminades arqueològiques, 
passejades arqueològiques i arqueologia a la carta 

 
 
 
 
 
Arqueolític, propostes de difusió del passat des de la participació 
Toni Palomo, professor associat de la UAB i director d’Arqueolític 

Arqueolític és una empresa que va néixer amb l’objectiu 
principal de dur a terme projectes que van des de l’excavació 
arqueològica de jaciments terrestres i/o subaquàtics, passant 
per l’estudi especialitzat, la seva difusió museològica fins a la 
creació de propostes de dinamització arqueològica adaptades 
per a diferents públics. 

 

 

Viquimarató arqueológica 
Vàngelis Villar, Associació Amical Viquipèdia 
Una Viquimarató és una activitat on un grup de viquipedistes 
es troben físicament en un lloc -sovint una biblioteca- per 
ampliar el màxim possible un article i/o temàtica determinada 
de l'enciclopèdia. És una bona manera de fer créixer un article 
d'una manera ràpida i també de socialitzar un viquiprojecte. 
Els experts proporcionen bibliografia de qualitat, i els 
viquipedistes només necessiten connexió! 
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Visita guiada al Casc Antic de Palma  
Aquesta ruta proposa un recorregut pels principals 
edificis de Palma, les façanes dels quals o 
elements ornamentals contenen llegendes i 
inscripcions en llatí.Tota una Masterclass de 
llengua llatina i història, impartida pel professor Pep 
Campillo. 
 
 
 
 

 
 

Show cooking de cuina romana 
Marcos Martínez. Escola D’Hosteleria de les Illes Balears 
Es proposa un taller de cuina romana, per 
endinsar-nos en el món de la gastronomia I 
l’enologia de l’antic Imperi. El taller sera conduit pel 
Marcos Martínez, professor de l’Escola d’Hoteleria 
de les Illes Balears, amb l’assessorament historic 
de Helena Inglada i Albert Forés i els vins de 
Baetica. 
 
 
 

 
 

Tallers arqueològics  
Arqueoinsula. Defenses i muralles (5-14 anys)  
Aprendrem diferents tipus de sistemes defensius en 
l'antiguitat, com i per a què es feien. Què és 
l'urbanisme i com va a anar evolucionant en el 
temps. Amb cartolina i material reciclat construirem 
un talaiot i altres edificis al voltant, després ho 
envoltarem de murades.  
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Tallers arqueològics  
Gestión Diversa. Petits navegants Fenicis (3-10 anys) 
Reproducció d'un vaixell fenici amb l'objectiu de 
donar a conèixer un aspecte molt important 
d'aquesta cultura; la navegació. L'alumne també 
aprendrà a què es dedicaven, com eren la seva 
alimentació, l'organització social i familiar i els 
seus ritus religiosos. 

 
 
 

 
 

Tallers arqueològics 
Albert Forés. Vinils Prehistòrics (8-11 anys) 
Els vinils, són una eina decorativa, cada cop 
més utilitzada a les llars dels infants. L’objectiu 
del taller es que els infants coneguin els 
principals monuments de la Prehistòria Balear, 
mitjançant la creació de vinils animats s’enduran 
els edificis ciclopis a casa i podran decorar les 
seves habitacions i familiaritzant-se amb ells. 
Ara formaran part del seu paisatge quotidià. 

Tallers 


