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PRESENTACIÓ

Mallorca és un país ric en patrimoni. La situació 
geogràfica enmig de la mar Mediterrània occidental i el 
fet que per la nostra illa hagin passat gairebé totes les 
civilitzacions humanes que s’han desenvolupat en aquest racó 
de món, han enriquit notablement el llegat deixat en aquesta 
terra per tots els pobles que ens han precedit. 

Dins aquesta abundància d’elements patrimonial a 
protegir, investigar i difondre, el patrimoni arqueològic 
ocupa un lloc destacadíssim. En primer lloc, perquè n’hi ha 
prou de fer una passejada per Palma o per la Part Forana 
per comprovar la pervivència d’aquest patrimoni. També 
és d’esmentar la trajectòria de més d’un segle d’iniciatives 
arqueològiques a Mallorca. I, no menys important, l’actual 
bona salut que gaudeixen els estudis i les investigacions sobre 
arqueologia, procedents d’àmbits científics (universitaris i no 
universitaris), que contribueixen a conèixer millor aquesta 
part de la nostra història. 

En aquesta línia trobam les VIII Jornades d’Arqueologia 
de les Illes Balears celebrades entre els dies 11 i 14 d’octubre 
de 2018 a Alcúdia, gràcies a l’organització de la Secció 
d’Arqueologia del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats 
en Filosofia i Lletres i en Ciències de les Illes Balears i amb 
la col·laboració del Departament de Cultura, Patrimoni i 
Política Lingüística del Consell de Mallorca i l’Ajuntament 
d’Alcúdia. 

El volum que presentam compta amb les aportacions 
que es feren en aquesta trobada científica que, arribada a 
la vuitena edició, s’ha consolidat com una cita ineludible 
per a les persones que fan feina en aquest àmbit del nostre 
arxipèlag. Unes aportacions que hem d’agrair i de destacar 
per l’alt nivell de recerca científica que s’exposen. 

Podem trobar estudis sobre les diferents etapes de la 
prehistòria, sobre la petjada púnica i romana, l’arqueologia 
de l’edat mitjana, estudis sobre l’època contemporània, 
aportacions relacionades amb el turisme i l’etnologia i, fins i 
tot, sobre l’arqueologia del temps present. 

Tot un cabal de novetats científiques que haurien de 
tenir, i aquesta és la nostra intenció, un aprofitament triple. 

En primer lloc, seguir generant coneixement científic, 
perquè la investigació amb mètode només avança amb els 
fonaments posats per part de les recerques que han tengut 
lloc anteriorment. En segon lloc, per aprofundir en la difusió 
del valor patrimonial i de la necessitat de conservar tots 
els elements relacionats amb l’arqueologia, com a deures 
col·lectius d’una societat madura i avançada. I, en tercer 
lloc, aquestes novetats científiques haurien de ser eines de 
treball, perquè els poders públics, en el nostre cas el Servei 
de Patrimoni Històric, puguin dur a terme la responsabilitat 
que tenen encomanada.

És feina de tothom, que això sigui possible.

Isabel Busquets Hidalgo
Vicepresidenta primera i consellera 
del Departament de Cultura, Patrimoni 
i Política Lingüística del Consell de Mallorca 
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PRÒLEG

El llibre que teniu a les mans recull les comunicacions 
presentades a les VIII Jornades d’Arqueologia de les Illes 
Balears, celebrades els dies 11, 12, i 13 d’octubre de 2018 a 
Alcúdia.

Amb aquest, ja són vuit els volums editats d’aquestes 
jornades des que, l’any 2006, se celebrà a Manacor la 1a Tro-
bada d’arqueòlegs de les Illes Balears, que tengué continuïtat 
l’any següent a Felanitx, ja amb el nom de II Jornades d’Ar-
queologia de les Illes Balears. Des de llavors, les Jornades 
s’han succeït, amb caràcter biennal, passant per totes quatre 
illes.

Des d’aquella primera reunió, amb dotze presentacions, 
tretze anys després constatam que aquesta trobada s’ha afer-
mat com una fita clau en l’arqueologia balear. Així, aquesta 
darrera edició ha comptat amb un total de 58 comunicacions, 
en les quals hi estan representades totes les vessants de l’ar-
queologia feta arreu de l’arxipèlag. A més de la diversitat 
geogràfica, cal destacar també l’àmplia varietat cronològica, 
que abasta des de la prehistòria i protohistòria, passant per 
l’antiguitat clàssica i tardana i el món medieval islàmic i 
cristià fins el passat més recent, com posen de manifest les 
comunicacions referents a la Guerra Civil espanyola.

No obstant això, més que des d’un punt de vista cro-
nològic o geogràfic, cal posar en relleu la diversitat de les 
temàtiques tractades, com queda palès en la mateixa organit-
zació de les sessions. Així, en aquest volum que teniu a les 
mans −o en la pantalla− hi trobareu articles que ens informen 
de la recerca duta a terme entorn a l’àmbit domèstic, el món 
funerari i ritual, l’ús i aprofitament del territori i el paisatge 
o l’arqueologia del conflicte i de la repressió. Hi podreu lle-
gir treballs relacionats amb diferents tipus d’intervencions, 
ja siguin excavacions, prospeccions del territori o estudis 
de materials o d’arqueologia mural, fruit d’intervencions 
programades de recerca o d’arqueologia preventiva i de sal-

vament que s’han dut a terme tant a terra com sota l’aigua. 
També tendreu ocasió de llegir sobre la gestió del patrimoni, 
la conservació i posada en valor o, fins i tot, vinculades al 
difícil equilibri entre la preservació del patrimoni i el turisme 
omnipresent a les Balears del nostre temps.

Un altre fet per destacar que es desprèn dels articles 
aplegats en aquest volum és la pluridisciplinarietat que carac-
teritza l’exercici de la professió i la recerca en arqueologia 
a l’actualitat. No només en els treballs més corals es veuen 
reflectides les aportacions de diverses disciplines, sinó, 
també, en treballs d’altres professionals i investigadors que 
aborden el fet arqueològic des d’altres branques del conei-
xement.

Així doncs, les Jornades d’Arqueologia de les Illes 
Balears s’han convertit en un bon termòmetre per copsar 
l’estat en què es troba la professió. Una professió que, en 
els anys que han transcorregut des de les primeres trobades, 
s’ha vist sacsejada per diferents crisis i que no ha estat aliena 
a la precarietat i a les diferents problemàtiques que afecten 
la nostra societat. Així i tot, aquestes trobades també ens 
mostren una professió dinàmica en què, tot i les dificultats, 
es continua fent un treball de qualitat: s’excava, es restaura 
i es posa en valor el patrimoni, s’investiga i se’n fa difusió a 
diferents nivells. I això queda plasmat en la diversitat de les 
comunicacions presentades.

Per a les persones que ens dedicam a l’arqueologia a les 
Illes Balears i que formam un col·lectiu per sort cada vegada 
més nombrós, aquestes jornades han esdevingut una oportu-
nitat de conèixer-nos i trobar-nos (de vegades de dos anys en 
dos anys!) i una manera de posar en comú la feina que estam 
fent, cada vegada en àmbits més diversos, la qual cosa fa 
impossible estar al corrent de tot. Són, doncs, uns moments 
per aturar, saber què s’està fent no tan enfora d’on treballam 
cadascun de nosaltres, crear sinergies entre diferents equips 
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de recerca i reflexionar cap on va la professió. També són, 
alhora, una eina per donar a conèixer la nostra feina a un 
públic més extens, com un retorn de la inversió que es fa en 
arqueologia en forma de coneixement. La difusió posterior 
que es fa de molts d’aquests articles per Internet, sens dubte, 
hi ajuda.

Finalment, des d’aquestes pàgines volem agrair el 
suport de la Direcció Insular de Patrimoni Històric del Depar-
tament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell Insular 
de Mallorca, de l’Ajuntament d’Alcúdia i del Consorci de la 
Ciutat Romana de Pollentia, així com al conjunt del Col·legi 
Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en 
Ciències de les Illes Balears. Cal agrair també la tasca feta 
per l’equip organitzador de les Jornades per treure endavant 
una feina impagable i que suposa un repte cada vegada més 
gran per fer-hi caber tots els participants, organitzar comu-
nicacions tan diverses, la taula rodona i activitats lúdiques 
complementàries, a més de la pròpia edició d’aquest llibre. 
Aquest agraïment s’ha de fer extensiu, també, a tots i totes 
les ponents, participants a la taula rodona i moderadors de les 
diferents sessions, a les persones que han col·laborat d’alguna 
o altra manera en la celebració de les Jornades i en aquesta 
publicació i, com no podria ser d’una altra manera, a totes les 
persones qui hi assistiren. 

Llorenç Oliver Servera i Jordi Hernández-Gasch
President i vicepresident de la Secció d’Arqueologia
Palma, desembre de 2019
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NOUS REPTES. 
PROJECTE D’ACCESSIBILITAT DEL MUSEU D’HISTÒRIA DE MANACOR

María José Rivas Antequera 
M. Magdalena Salas Burguera

INTRODUCCIÓ

El projecte d’accessibilitat del Museu d’Història de Ma-
nacor es va materialitzar fa dos anys com a tal, encara que la 
institució sempre ha estat oberta a fer partícip a tothom i al 
canvi continu, trets fonamentals per a caminar dins de la senda 
de l’accessibilitat.

En 2017 comencem aquest projecte i el vertebrem sobre 
diversos punts:

A.  Legislació vigent en matèria d’accessibilitat.
B. Cerca de models d’institucions pioneres en accessi-
 bilitat.
C.  Creació d’un projecte d’accessibilitat.
D.  Implementació del pla.
El treball sobre els punts A i B van ser fonamentals per a 

poder constituir un projecte d’accessibilitat coherent, pràctic i 
adequat a les necessitats del Museu. Amb la creació d’aquest 
pla ens vam adonar que la seva implementació completa seria 
a llarg termini però ja hem fet petits passos en l’últim any que 
ens acosten a tenir un museu per a tots, i aquest és el nostre 
objectiu fonamental.

Els articles 91 i 492 de la Constitució espanyola de 
1978 recullen els drets dels col·lectius amb discapacitat. En la 
carta magna el contingut de les disposicions està redactat de 
manera àmplia, sense definir els tipus de discapacitats ni les 
respostes que s’hi han de donar. Durant 35 anys aquests arti-

1 Article 9. Correspon als poders públics promoure les condicions per a què 
la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en què s’integra siguin reals 
i efectives; remoure els obstacles que impedeixin o dificultin la seva plenitud 
i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, 
cultural i social (art. 9 CE).
2 Article 49. Els poders públics realitzaran una política de previsió, tractament, 
rehabilitació i integració dels disminuïts físics, sensorials i psíquics, als quals 
prestaran l’atenció especialitzada que requereixin i els empararan especialment 
per al gaudi dels drets que aquest Títol atorga a tots els ciutadans (art. 49 CE).

cles de la carta magna varen emparar els drets de les persones 
amb necessitats especials.

El 2013 es publica el Reial decret legislatiu 1/2013, de 
29 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva 
inclusió social. Aquest text ja recull una definició més acurada 
del terme accessibilitat (article 2 del RDL 1/2012, de 29 de 
setembre) i s’hi inclouen articles que fan referència a l’ac-
cessibilitat universal, el disseny per a totes les persones, la 
inclusió, l’atenció integral..., conceptes que avui dia formen 
part del nostre vocabulari habitual però que fins al moment no 
havien estat visibles dins les lleis.

Finalment, la Llei 8/2017, de 3 d’agost, d’accessibili-
tat universal de les Illes Balears, a l’article 5 estableix que: 
«correspon a la comunitat autònoma de les Illes Balears exer-
cir les competències per a garantir les condicions d’accessibi-
litat adequades a fi de fer efectiva la igualtat d’oportunitats, la 
no discriminació, la integració i l’accessibilitat universal, que 
permetin l’autonomia personal i la inclusió i l’exercici dels 
drets de totes les persones i, particularment, de les persones 
amb discapacitat». En el títol III d’aquesta llei també queda 
expressat que l’Administració autonòmica haurà de realitzar 
plans d’accessibilitat que acullin a totes les administracions 
locals i que s’hauran de revisar cada 5 anys.

La legislació en accessibilitat ha anat avançant en la me-
sura que els col·lectius afectats han visualitzat la situació de 
discriminació que sofreixen respecte a la resta dels ciutadans. 
El moviment associatiu de persones amb necessitats especials 
ha estat crucial els darrers anys perquè intenten posar soluci-
ons a problemes concrets. En la mesura que ells troben barre-
res de tota mena, les fan visibles perquè la societat assumeixi 
que hi ha circumstàncies que han de canviar. Moltes vegades 
aquest és el moment en el qual la llei es modifica per a prote-
gir la igualtat d’oportunitats de tots els ciutadans.
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Una vegada revisada tota la legislació, quedava clar que 
la xarxa de protecció per als col·lectius de discapacitats estava 
teixida des de les diferents administracions, per la qual cosa el 
següent pas era poder fer efectiva la normativa en un museu 
d’àmbit local. 

Per a això també vam posar la nostra mirada sobre insti-
tucions que treballen a consciència perquè l’accessibilitat uni-
versal sigui una realitat; a través de la bibliografia i d’Internet 
coneixíem institucions com el Vila Museu de Vila Joiosa, la 
xarxa de museus de Lugo, o grans institucions com el Museu 
Nacional Thyssen-Bornemisza o el Museu Marítim de Barce-
lona, entre d’altres, que des de fa anys promouen i treballen la 
inclusió en els museus tant des del vessant físic com cognitiu.

També volíem conèixer com era la situació en el terreny 
de l’accessibilitat i inclusió a les institucions de l’àmbit muse-
ístic i patrimonial de l’illa. Amb la idea de poder acostar-nos-
hi per a intercanviar reflexions i experiències, iniciem una cer-
ca a Internet en la qual emprem els següents termes: “museus 
accessibles Mallorca”, “equipaments culturals accessibles 
Mallorca”, “jaciments arqueològics accessibles Mallorca”. 
Els enllaços que ens van aparèixer utilitzant el cercador d’In-
ternet Explorer van ser els següents (cerca feta l’1 de febrer 
de 2019):

ht tp: / /www.predif .org/s i tes/defaul t / f i lesdocu-
ments/03%20Monumento_museos_accesibles%20para%20
todos.pdf

https://www.equalitasvitae.com/es/guia/turismo_adap-
tado.php?local=fundacion_sa_nostra

https://www.discapnet.es/areas-tematicas/turismo-y-
cultura/turismo/destinos-turisticos/espana/mallorca

Aquests enllaços estan editats per les pròpies associaci-
ons de discapacitats amb la intenció que els usuaris tinguin 
una informació veraç sobre els monuments, museus, platges... 
que volen visitar.

Tot i que els llocs web de les administracions insular 
(Consell de Mallorca) i autonòmica (Govern de les Illes Bale-
ars) no surten a les primeres posicions també vam poder tro-
bar la següent informació:

A la pàgina del Consell de Mallorca: http://www.bar-
rera-cero.com/wp-content/uploads/2013/09/G37-Mallorca-
accesible.pdf, guia editada pel Consell en 2007, en la qual la 

informació que trobem no està actualitzada a dia d’avui.
A la pàgina del Govern de les Illes Balears: https://www.

illesbalears.travel/articulo/es/illesbalears/islas-baleares-un-
destino-para-todos; aquesta pàgina es diu «Illes Balears ac-
cessibles» però no hi ha cap tipus d’informació sobre indrets 
accessibles.

Ens vam adonar que a nivell insular teníem poques ex-
periències i informacions que ens poguessin ajudar a l’hora de 
realitzar el nostre projecte d’accessibilitat.

És una realitat que el camí a l’accessibilitat universal en 
tots els àmbits de la societat, inclòs el museístic, s’està cons-
truint actualment en la mesura que es pren consciència de la 
diversitat i les necessitats que cada col·lectiu o persona disca-
pacitada té. Aquest fet ens col·loca en una situació de continu 
aprenentatge, on la interdisciplinarietat i la transversalitat han 
de ser els eixos del futur.

Projecte d’accessibilitat
El projecte d’accessibilitat del Museu d’Història de Ma-

nacor es basa en les següents qüestions:
-  Avaluació exhaustiva de la situació de partida del
 Museu en el terreny de l’accessibilitat física, posant 
 l’atenció als procediments d’interacció amb les
 persones discapacitades.

Figura 1. Nens davant d’una rèplica del Myotragys.

- Eliminació de les barreres físiques en tots els equi-
 paments que gestiona el Museu.
-  Accessibilitat de la pàgina web.
- Programació respectuosa, reflexiva i accessible per a 
 tota la comunitat.
-  Accessibilitat dels sistema de senyalització i els su-
 ports de comunicació del Museu (text de sala, textos
 de la pàgina web, fullets informatius, tríptics, fulls de
 sala, text d’exposicions temporals) amb sistemes de
 lectura fàcil i comprensió senzilla.
Quan totes aquestes directrius estiguin executades acon-

seguirem el compliment de la cadena d’accessibilitat que 
comença en el mateix instant que un visitant està planificant 
una visita i que acaba quan l’usuari surt de les nostres instal·-
lacions i se sent satisfet de l’experiència que ha viscut dins de 
la nostra institució. Aquest projecte d’accessibilitat té molts 
vessants però l’afrontem amb l’entusiasme d’estar fent petits 
passos per a complir amb el dret fonamental de l’accés a la 
cultura de totes les persones.

Actuacions dutes a terme per a desenvolupar el pro-
jecte d’accessibilitat

Discapacitat funcional:
La primera actuació duta a terme per a poder iniciar el 

nostre projecte d’accessibilitat va ser l’avaluació de les bar-
reres arquitectòniques en els dos equipaments municipals del 
Museu d’Història de Manacor:

1. Molí d’en Fraret, molí fariner del segle xviii. Aquest 
equipament va ser inaugurat com a secció d’etnologia del Mu-
seu en 2012. Compta amb ascensor, banys adaptats i l’amplà-
ria necessària en les zones de pas perquè qualsevol persona 
amb cadira de rodes pugui realitzar la visita.

2. Torre dels Enagistes, edifici gòtic del segle xiii, seu 
principal del Museu. Per a millorar l’accessibilitat de l’edifici 
i tenint en compte que és un edifici històric que compta amb 
la màxima protecció ja que està declarat BIC s’ha treballat en 
diverses línies:

-  En el 2018 es va realitzar el projecte arquitectònic per 
 fer accessibles els banys. Aquest projecte s’executarà 
 en 2019 ja que compta amb finançament sobre aquest
 tema. Fins al moment els banys compten amb un tam-

 boret perquè els nens puguin aconseguir rentar-se les
 mans i un canviador de bolquers.
-  També en el 2018 es va encarregar el projecte per do-
 tar d’ascensor el Museu i així comunicar la planta 
 baixa amb la planta pis, que és on realitzem les nos-
 tres exposicions temporals. 
-  En el 2018 es va adaptar una part del mostrador de la
 recepció deixant buida la part inferior per a usuaris
 amb cadires de rodes. 
-  En la mateixa línia, per a fer més fàcil la visita a les
 nostres instal·lacions hem adquirit bastons cadira per-
 què els visitants puguin descansar mentre fan el reco-
 rregut pel Museu o assisteixen a una visita comentada.
 
Discapacitat visual:
Els espais expositius de l’exposició temporal estan ben 

il·luminats (amb llum uniforme, sense zones fosques o canvis 
d’intensitat). Els paviments són uniformes quant al material 
usat i el color.

S’han adquirit ulleres de realitat virtual, que és un 
dispositiu de visualització que permet reproduir imat-
ges creades per ordinador sobre una pantalla molt prò-
xima als ulls o projectant la imatge directament sobre la 
retina dels ulls. A causa de la seva proximitat amb els ulls 
aconsegueix que les imatges visualitzades resultin molt 
majors que les percebudes per pantalles normals i per-
meten fins i tot englobar tot el camp de visió de l’usuari.  
Aquestes ulleres també es poden usar per a veure la nostra 
col·lecció virtual de 12 objectes que tenim en el següent en-
llaç: https://sketchfab.com/museumanacor. La visualització 
d’aquests objectes en tots els seus angles permet a persones 
amb pèrdua de visió poder apreciar fins al mínim detall de la 
peça; a més, aquests models compten amb notes de veu que 
expliquen les característiques formals de la peça.

També tenim a disposició dels visitants lupes per poder 
observar els objectes que hi ha exposats en la vitrina.

El 2019 hem col·locat rèpliques d’objectes que hi ha en 
vitrines a les sales d’exposició permanent per a ser usades 
com a recurs tàctil per a tots els visitants del Museu, però 
especialment perquè les persones amb problemes o dificultats 
visuals hi tinguin accés mitjançant el sentit del tacte.
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Perquè la visita del col·lectiu amb pèrdua de visió pu-
gui realitzar-se de forma més autònoma tenim codis QR en 
cadascuna de les sales d’exposició temporal. En passar un 
dispositiu mòbil per aquests codis es descarreguen notes de 
veu que fan la funció d’audioguia. Aquest recurs està enllaçat 
en la nostra pàgina museudemanacor.com, així aquestes notes 
de veu també poden ser escoltades per qualsevol persona que 
tingui accés a Internet i interès per conèixer el nostre Museu.

Discapacitat auditiva:
S’ha realitzat la instal·lació i posada en marxa d’un siste-

ma de llaç d’audiofreqüència (bucle magnètic) en els mostra-
dors d’informació de les nostres dues seus, torre dels Enagistes 

i molí d’en Fraret, complint amb els valors de funcionament 
a què obliga la norma UNE-EN 60118-4.2016 (IEC 60118-
4.2014). Els equips amplificadors de llaç d’inducció d’au-
diofreqüència instal·lats compleixen amb la normativa CE.

També s’han subtitulat els audiovisuals que produeix 
el Museu i tots aquests vídeos es pugen al nostre canal de 
YouTube,3 perquè tinguin major accessibilitat i difusió (aquests 
vídeos estan subtitulats en català, castellà, anglès i alemany).  
Tenim prevista la implementació de vídeos en llengua de sig-
nes per als pròxims audiovisuals de producció pròpia. D’igual 
manera esperem poder oferir algunes visites guiades amb in-
tèrprets de llengua de signes al llarg del 2019.

3 https://www.youtube.com/channel/ucng0lwclr1qqkzcmni0e-2a

Figura 2. Recepció de la torre dels Enagistes amb tauler adaptat per a cadira 
de rodes, bucle d’inducció magnètica, cadires plegables i codi QR.

Figura 3. Lloc web amb notes de veu i imatges en 3D.

Lloc web accessible4

Durant el Dia Internacional dels Museus, el 18 de maig 
de 2018, vàrem presentar la reforma del nostre lloc web fruit 
d’una anàlisi de les necessitats que tenia el públic general i 
que tenia com a objectiu fer accessible l’espai virtual on abo-
quem tota la informació que generem. Dins aquest procés va 
ser de gran ajut cercar paral·lels del que feien altres instituci-
ons museístiques en aquest sentit, el Vila Museu i el MARQ 
d’Alacant o la xarxa de museus de l’Ajuntament de Barcelo-
na, entre d’altres.

Les pautes a seguir foren:
Eliminar les animacions amb Adobe Flash Player i Java 

Script perquè la web fos més àgil i accessible.
Organitzar una estructura lògica i un contingut compren-

sible per a tothom.
Realitzar un disseny en baix contrast de color del text i 

fons per facilitar-ne la lectura.
Facilitar la comprensió a través de notes de veu que 

han servit per ampliar la informació sobre el Museu i les col-
leccions. Aquestes notes de veu funcionen com una audioguia 
a través de codis QR que hi ha a cada sala de l’exposició per-
manent, no només a la web. L’objectiu és donar resposta no 
tan sols a persones amb discapacitat visual sinó també a tota 
aquella gent a qui li fa peresa llegir. Aquesta acció ha estat de 
baix cost ja que vàrem comprar una gravadora ZOOM model 
H2N i vàrem fer la gravació pertinent de cada sala i una gene-
ral sobre el Museu. Si el visitant no compta amb un dispositiu 
mòbil per descarregar els arxius d’àudio, el Museu facilita una 
mòbil per a la visita. 

Vàrem introduir més recursos visuals, no només dibui-
xos i fotografies sinó models en 3D (com ja hem explicat a 
l’apartat de discapacitat visual) d’una sèrie d’objectes repre-
sentatius de l’exposició permanent que es troben en aquest 
enllaç: http://www.museudemanacor.com/ca/el-museu/expo-
sicio-permanent/sala-de-prehistoria.

El fet de tenir imatges, models 3D i notes de veu en di-
ferents idiomes permet que qualsevol persona a qualsevol lloc 
del món pugui accedir a les nostres col·leccions d’una manera 

4 museudemanacor.com

més integral. Per altra banda, aquest web té l’avantatge que 
està dissenyada per ser modificada i actualitzada pels matei-
xos professionals del Museu, per la qual cosa els canvis són 
ràpids i la comunicació fluïda.

Durant el 2019 hem incorporat un apartat d’accessibilitat 
a la web per facilitat la visita a tots els públics possibles.

Els voluntaris, una via cap a un museu per a tothom
El Museu de Manacor forma part de la xarxa de recursos 

comunitaris del municipi i és un espai obert a tota la ciutada-
nia, una altra cosa és que tota la ciutadania hi acudeixi. En 
aquest sentit, hi estam treballant.
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En primer lloc tenim l’Associació d’Amics del Museu 
de Manacor, que són un pont indispensable entre la comunitat 
i la institució. Els voluntaris que ens arriben a través dels socis 
participen en:

-  Atenció al públic visitant de la secció etnogràfica del
 molí d’en Fraret els dilluns, dimecres i divendres. 
-  Ajuda en les tasques d’excavació dels jaciments que
 es duen a terme des del Museu.
-  Ajuda en les tasques de laboratori (neteja de peces, re-
 muntatge...).
Aquest voluntariat està format per un col·lectiu de ju-

bilades amb inquietuds culturals que a través d’aquest via 
troben una forma de sentir-se útils i actives. A més, són les 
nostres millors representants publicitàries de les activitats que 
duem a terme. A través d’aquest grup de jubilades actualment 
estem amb la redacció d’un projecte per crear un club de +65 
juntament amb col·lectius de persones amb trastorns mentals 
del municipi per formar un vertader grup de voluntaris i infor-
madors de museu.

Una experiència única i un pas cap a l’accessibilitat: 
l’exposició temporal «Aquí sí que es pot tocar»

Durant l’any 2018 vàrem dur a terme una experiència 
de caire temporal per fer més accessible les col·leccions del 

Figura 5. Visita d’usuaris de l’ONCE.

Museu. Vàrem dissenyar i produir l’exposició «Aquí sí que 
es pot tocar». L’objectiu era fer arribar el Museu a més gent 
i desmitificar aquesta imatge de museus com a centres on no 
es pot tocar res, no es pot córrer ni xerrar ni divertir-se; on 
només té cabuda la contemplació de l’objecte. Aquesta no és 
la nostra idea de Museu.

En primer lloc, vàrem dur a terme una selecció de 21 
objectes de l’exposició permanent i a partir d’això vàrem en-
carregar rèpliques seguint dues metodologies:

- La virtualització i impressió digital a càrrec de Néstor
 Marqués.
- Còpies en guix a càrrec dels nostres restauradors, 
 Margalida Munar i Bernat Burgaya, que a més pinta-
 ren tota la col·lecció de rèpliques.
Totes les rèpliques es podien tocar i, en alguns casos, 

també tenien al seu costat els originals perquè la gent els po-
gués comparar. Vàrem incorporar també peces originals i fal-
sificacions perquè la gent apreciés la textura i els materials 
dels objectes. El resultat fou molt enriquidor ja que tots els 

visitants (tant vidents com invidents) mani-
festaren el plaer que els havia suposat tocar 
aquestes rèpliques exactes d’objectes de to-
tes les èpoques. En el 2019 aquesta exposi-
ció anirà a l’Ajuntament de Santanyí gràcies 
a la col·laboració amb l’Associació Lausa i 
després les peces passaran a formar part dels 
recursos tàctils de les diferents sales d’expo-
sició permanent del Museu.

Durant el termini que l’exposició ro-
mangué oberta vàrem entrar en contacte amb 
un grup d’afiliats de l’ONCE que la varen vi-
sitar. Aquesta trobada la vàrem aprofitar per 
mostrar-los les instal·lacions i l’exposició, 
tant a les persones amb ceguera total com 
amb pèrdua de visió, i així poder conèixer 
la seva opinió sobre el recorregut, el discurs 
expositiu, el contrast dels panells i altres 

qüestions que per a ells són importants. Per al personal del 
Museu fou un punt de partida en la nostra formació per aten-
dre necessitats diverses.

Figura 6. Nins a l’exposició «Aquí sí que es pot tocar».

Una exposició permanent més accessible
Dins l’exposició permanent del Museu hem començat 

amb la realització d’accions per fer l’exposició més accessi-
ble als més petits mitjançant diferents recursos didàctics que 
estan a la part de sota dels panells perquè hi puguin arribar 
sense problemes. D’aquesta manera tant a la sala romana com 
a la de l’antiguitat tardana hi ha diferents jocs que es poden fer 
individualment, en grup o en família.

Així i tot, cal dir que dins les nostres activitats didàcti-
ques ja preveiem visites guiades adaptades als diferents ni-
vells escolars i tallers relacionats amb les sales d’exposició 
permanent adaptats als diferents nivells i al currículum esco-
lar. Considerem que a través dels tallers els infants adquirei-
xen uns coneixements més perdurables que amb una visita 
clàssica.

Respecte a les exposicions temporals, sempre tenim en 
consideració aquests tallers o visites específiques per poder 
adaptar-les al grup pertinent. Aquesta acció que sembla tan 
bona de fer no ho és perquè cada vegada que hi ha una expo-
sició temporal s’ha de fer l’esforç de sintetitzar els continguts 
i fer-los més planers per als diferents públics. De la mateixa 
manera, s’han de pensar els tallers concrets que poden inte-
ressar i que s’adaptin a les necessitats dels diferents públics.

Durant el 2019 tenim previst dur a terme les següent ac-
cions:

Figura 4. Voluntàries al laboratori del Museu.

- Incorporar les rèpliques a l’exposició permanent.
- Afegir recursos didàctics tant a la sala de prehistòria
 com a la musulmana. 
- Introduir la lectura fàcil en els diferents panells de
 l’exposició permanent.
- Augmentar el nombre de codis QR a cada sala.
- Introduir el llenguatge de signes en els vídeos que te-
 nim dins les sales i que després pengem en el nostre 
 canal de YouTube.
En definitiva, tot el que hem explicat són petites accions 

que no suposen un cost econòmic molt alt però que faciliten a 
la gent l’accés a la cultura i el patrimoni. Amb aquestes acci-
ons seguim el projecte d’accessibilitat redactat des del Museu. 
El següent repte serà que tot el personal del Museu sapiguem 
comunicar correctament tota aquesta informació per fer visi-
tes més enriquidores.
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INTRODUCCIÓ

Aquest projecte sorgí davant la necessitat municipal de 
servir com a punt de partida per a la recuperació del patrimoni 
arqueològic de Porreres. Aquest municipi és molt ric en pa-
trimoni arqueològic, aplega quaranta-nou jaciments arqueolò-
gics inventariats, però malauradament, per una raó o altra, s’ha 
mantingut un poc al marge de l’interès científic. Fins ara no 
ha estat objecte d’una investigació sistemàtica en el seu con-
junt i sols ha sofert alguna intervenció puntual gairebé anec-
dòtica. Per aquestes raons proposàrem un projecte triennal 
(2017-2019), per posar en valor alguns dels jaciments arqueo-
lògics més representatius i coneguts per l’imaginari col·lectiu 
d’aquest terme municipal com són es Pagos i es Pou Celat. 

Les investigacions sobre el patrimoni arqueològic de 
Porreres, com ja hem apuntat, han estat minses i s’han con-
centrat principalment en l’elaboració de diversos inventaris. 

El primer dels inventaris el va fer l’investigador menor-
quí Josep Mascaró Passarius, qui entre els anys cinquanta i 
principi dels seixanta posà les bases per a la catalogació dels 
béns arqueològics de l’illa de Mallorca. Elaborà la seva mag-
na obra Mapa General de Mallorca (1958) i redactà l’Inventa-
rio de Monumentos Prehistóricos y Protohistóricos de la Isla 
de Mallorca de (1967), on hi constaren vint-i-tres jaciments 
porrerencs. A aquesta primera aproximació hi hem de sumar 
els cincs jaciments més que aportaren els redactors de la His-
toria de Porreres (1977), Gaspar Munar i Ramon Rosselló. 

En segon lloc, als anys noranta la Conselleria de Cultu-
ra, Educació i Esports, a través de la Direcció General de Cul-
tura, encarregà la que es donaria a conèixer com a Carta Ar-
queològica del Govern Balear. D’aquesta manera, l’inventari 
de l’investigador menorquí s’amplià de la mà de Gabriel Pons 
i Gabriel Porcel l’any 1991, i el recompte inventarià trenta-set 
indrets arqueològics. 

PATRIMONI ARQUEOLÒGIC DE PORRERES: 
ES POU CELAT I ES PAGOS

Noelia Munar Cruz 
Jaume Servera Bibiloni

En tercer lloc, l’any 2005 l’investigador Javier Arambu-
lu Zabala publicava l’inventari que va fer servir per les seves 
investigacions de l’època talaiòtica i identificà en el terme de 
Porreres vint-i-vuit jaciments, dels quals dotze no havien estat 
esmentats en els inventaris anteriors. 

Finalment, convé esmentar el Catàleg de Béns Patrimo-
nials de Porreres de l’any 2013, coordinat per Cosme Garcias 
i Maria Antònia Llull, el qual en el tom xii, es catalogaren 
trenta-quatre jaciments arqueològics.

Per altra banda, també caldria anomenar les úniques in-
tervencions arqueològiques oficials, amb metodologia cientí-
fica, que es realitzaren al voltant dels anys vuitanta i noranta 
del segle passat. Així, cal destacar, la intervenció realitzada 
a la Tanca d’en Just, jaciment arqueològic que en un primer 
moment es va classificar com un talaiot, però que una vegada 
netejat part del jaciment l’any 1995, amb una ajuda del Pla 
de Preservació de Jaciments Arqueològics i una subvenció de 
la Conselleria de Cultura, es va veure clarament l’absis del 
que semblava ser una naveta que almanco tenia una estructura 
adossada que possiblement formaria una doble naveta, com 
explica Gabriel Pons a l’entrevista realitzada per Llum d’Oli 
(Mora 1995, 16-17). 

També, de la mateixa etapa és el pregó de les festes de 
Sant Roc de l’any 1986 de Cristobal Veny, en què el savi s’ale-
grava de la iniciativa de l’Ajuntament de Porreres de voler 
recuperar el patrimoni. Veny realitza una gran tasca d’inves-
tigació en molts dels jaciments de la zona. En aquest pregó, 
l’arqueòleg exposa els jaciments més importants de Porreres 
seguint una seqüència cronològica i amb fotografies, plantes 
i perfils, que obliguen a qualificar aquest estudi com el més 
complet fins aleshores realitzat dins l’àmbit arqueològic por-
rerenc (Veny 1986). 

No obstant això, la intervenció més representativa per 
a aquest projecte és la dels anys 1986 i 1988, basada en dues 
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