
Proposta d'eslògan per a la candidatura de 
"Menorca Talaiòtica" a Patrimoni Mundial 
o de com descobrir als menorquins 
l'excepcionalitat de la "Menorca Talaiòtica". 
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Són Patrimoni Mundial els llocs de valor 
universal excepcional per a la humanitat que, 
com a tals, han estat inscrits a la Llista del 
Patrimoni Mundial de la UNESCO per tal de 
garantir la seva protecció i conservació per a 
les generacions futures. 
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Per als menorquins els monuments talaiòtics 
és ”allò" que estem habituats a veure en el 
paisatge menorquí. Sempre han estat allà. Els 
veiem quan anem d'excursió, circulant per la 
carretera, estan a prop de casa... Aquesta 
proximitat ha fet que els sentim nostres, però 
també que els vegem com una cosa 
"normal". En general, no hem aprofundit en 
ells, no coneixem la seva història, el que 
signifiquen, ni som conscients de la seva 
excepcionalitat. 
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Si no aconseguim que els menorquins siguin 
conscients del valor universal excepcional de 
la "Menorca Talaiòtica" no arribaran a 
entendre i a respectar-la. No obstant això, si 
ho aconseguim, els menorquins molt 
probablement despertaran enormement 
l'interès cap a ella també de visitants de l'illa. 
Per això, el suport de la ciutadania de 
Menorca és clau per a la candidatura. 
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Menorca Talaiòtica.  
Candidata Patrimoni Mundial 
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Única al món 



Menorca Talaiòtica.  
Candidata Patrimoni Mundial 
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Única en el mundo 
Única al món 
Unique in the world 
 



Perquè Menorca té una alta densitat 
de béns. Els 25 jaciments seleccionats 
representen 1.574 llocs arqueològics 
inventariats sobre els 700 km2 de 
superfície de l'illa (2 per km2). 
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Única al món 



Perquè dels 1.574 llocs arqueològics 
inventariats, 1.401 tenen la categoria 
de protecció com a Béns d'Interès 
Cultural, la màxima protecció jurídica 
de la legislació patrimonial que té 
l'estat espanyol. 
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Única al món 



Per la peculiar integració dels seus 
edificis en el paisatge insular. 
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Única al món 



Per la seva monumentalitat. 
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Única al món 



Perquè l'ús continuat de moltes de les 
construccions prehistòriques, ja sigui 
amb la mateixa funció durant una 
part important del període romà, o, a 
posteriori, amb funcions relacionades 
amb tasques ramaderes, ha fet que en 
l'actualitat aquestes construccions 
tinguin un magnífic estat de 
conservació. 
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Única al món 



Per la tècnica constructiva utilitzada, 
la ciclòpia en pedra seca, sense 
argamassa. 
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Única al món 



Perquè la solució constructiva 
emprada se segueix utilitzant en 
l'època moderna. 
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Única al món 



Pel coneixement científic que es té 
d'ella gràcies a les investigacions 
realitzades. 
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Única al món 



Perquè durant dècades si es feia 
referència a la prehistòria de les 
Balears, tant a Europa com a 
Amèrica, el que es citava era la 
"Cultura Talaiòtica de Menorca". 
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Única al món 



Perquè té un valor de civilització, és 
testimoni únic d'una civilització 
passada, present a l'illa de Menorca i 
en el seu paisatge des de fa 4.000 
anys. 
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Única al món 



Pel marc cronològic en què es 
desenvolupa. 
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Única al món 



Perquè l'entorn on estan ubicats els 
m e n o r q u i n s ,  a i x í  c o m e l s 
esdeveniments que s'han anat 
produint al llarg de la història, les 
seves vivències, fa que tinguin la seva 
pròpia singularitat enfront de la resta 
de béns que puguin tenir certa 
semblança, tant a nivell estructural 
com cronològic. 
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Única al món 



Perquè són representatius d'una 
cultura prehistòrica única, els 
monuments més característics, com 
les Navetes i els Recintes de Taula, 
són exclusius de Menorca i no es 
troben en un altre lloc. 
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Única al món 



Perquè els edificis són reflex d'una 
obra col·lectiva produïda pel conjunt 
de la societat. 
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Única al món 



Perquè ... etc. En el document tècnic 
que es va enviar a la UNESCO les 
paraules "única", "excepcional", 
"singular" es repeteixen en més de 25 
ocasions. 
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Única al món 



Per aquestes raons i per moltes més la 
"Menorca Talaiòtica" es pot considerar Única 
al món, és a dir, que posseeix un valor 
universal excepcional. Per això la UNESCO 
l'ha inclòs en la llista indicativa de Patrimoni 
Mundial. 
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Menorca Talaiòtica.  
Patrimoni Mundial 
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Única al món 



Com les Piràmides d'Egipte, la Gran 
Muralla Xina, els canals de Venècia, 
les cascades d'Iguazú ... etc. 
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Única al món 
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Gràcies 


