
Base de dades

2000-2005 Base de dades sobre Alaior

Exposicions

2000 “Cent anys d’educació a Alaior”

2001 “Feines dalt s’era”

2002 “Edificació sostenible”

2002 “Oficis en l’oblit”

2003 “De pedra”

2003 “Accions per al medi ambient d’Alaior” (Agenda 21 local)

2004 “Ca nostra”

2007 “Els jaleos a Menorca o com viure les festes a l’illa de Menorca”,

a la Sala d’Exposicions de l’Ajuntament d’Alaior del 23 de març

al 8 d’abril

2007 “Els jaleos a Menorca o com viure les festes a l’illa de Menorca”,

als quarters militars des Mercadal del 5 al 15 de maig

2008 “Alaior, arquitectura i etnologia. Un patrimoni per protegir”

2009  “Basses  temporals  Projecte  Life”,  al  Convent  de  Sant  Diego

(col·laboració amb el Consell Insular de Menorca, Departament

de Medi Ambient)

2010  Exposició de fotografia “Interiors”,  de Paco Huguet,  a la Sala

d’Exposicions  de  l’Ajuntament  d’Alaior  (col·laboració  amb

Amalgàmia)



Publicacions

2001 Feines dalt s’era. L’estiu a Menorca amb el fons etnològic del  

Sr. Gabriel Llambías.

2002 Oficis en l’oblit.  Feines i  oficis  tradicionals de la mà del  fons

etnològic dels Sr. Gabriel Llambías.

2002 De pedra.  De  cases  i  cantons,  cantons  i  pedrera,  pedrera  i

marès, marès i pedra, pedra i roca, roca i vida.

2003 La Guerra Civil y la represión de la Postguerra. Memorias de un

preso político.

2003 Ca nostra des del segle XVII.

2003 El convent de Sant Diego a Alaior. Memòria històrica i artística.

2003 Les  festes  de  Sant  Llorenç  d’Alaior.  Reflexions  sobre  les

nostres festes.

2004 Alaior,  set-cents  anys  fent  camí...  [auca  per  celebrar  setè

centenari d'Alaior]

2005 Indumentària i funcions del macer i del caixer saig d’Alaior.

2006 Història d’Alaior. Síntesi il·lustrada de la vida d’un poble.

2007 Els jaleos a Menorca. Fullet de l’exposició fotogràfica de Jaume 

Blasco

2008 Records dels actes litúrgics i costums que se celebraven a la  

Parròquia de Santa Eulàlia d’Alaior.

2008 Fullet de la Ruta Francesc d’Albranca. 

2009 La tanca de sa Creu i el doctor Camps, de Miquel Pons Portella.

Edició de vídeos

2003 Ca nostra des del segle XVII.

2002-2003 Vídeos sobre oficis que estan en perill de desaparició (teuleres,

ses porquejades, forns de calç, etc.).



2005 1304-2004. Alaior 700 anys [commemoratiu del 7è centenari de

la fundació del poble d’Alaior].

2005 Imatges turístiques sobre el municipi d’Alaior.

2009 Història i restauració de l’església de Santa Eulàlia [d’Alaior].

Jornades

2004 I Jornades d’Història Local i Patrimoni Cultural a l’illa de 

Menorca, fetes a Alaior.

2006 II  Jornades  d’Història  Local  i  Patrimoni  Cultural  a  l’illa  de

Menorca, fetes as Mercadal.

2007 III  Jornades  d’Història  Local  i  Patrimoni  Cultural  a  l’illa  de

Menorca, fetes as Migjorn Gran.

2008 IV  Jornades  d’Història  Local  i  Patrimoni  Cultural  a  l’illa  de

Menorca, fetes a Alaior.

2009 V  Jornades  d’Història  Local  i  Patrimoni  Cultural  a  l’illa  de

Menorca, fetes as Mercadal.

2010 VI  Jornades  d’Història  Local  i  Patrimoni  Cultural  a  l’illa  de

Menorca, fetes a Alaior.

Turisme cultural

2005 Elaboració de recorreguts informatius i guiatge sobre cultura i

medi ambient.

2007-2009 Ruta Francesc d’Albranca, as Migjorn Gran, durant l’estiu.

2008-2009 Visites turístiques guiades a Alaior durant l’estiu.

Visites culturals

2008 Excursió  a l’ermita  de Sant  Llorenç de Binixems,  organitzada

pel CEL i les APIMA d’Alaior.



2008 Excursió al barranc d’en Rellotge i la pedrera de Santa Ponça,

organitzada pel  CEL i  els  Amics del  Museu  de  Menorca  (30

novembre).

2008 Visita  guiada  a  Alaior  sol·licitada  per  Menorca  Britannia  (13

desembre).

Conferències 

2002 “Edificació sostenible i bioconstrucció”

2003 “Creació i funcionament de les cooperatives d’habitatges”

2004 Dotze conferències relacionades amb el setè centenari del 

poble d’Alaior

2007 “El molí d’aigua de sa Vall. Importància dels molins d’aigua a les

Balears”

2008 Acte de recordança a la figura d’Andreu Murillo i Tudurí as 

Migjorn Gran 

2009 Cicle de conferències “En memòria de Francesc d’Albranca. 

Vuitantè aniversari del traspàs de Francesc Camps i Mercadal 

(1929-2009)” (abril i maig)

Actes públics de difusió

2008  Presentació del llibre Els béns de caràcter industrial a Menorca:

el  mapa de la sabata,  de M.  Àngels  Sastre  Genestar  (29 de

novembre).

2008 Presentació del llibre Un viaje de ochenta años, de Roberto Coll

Vinent (13 de desembre).

2009 Acte d’homenatge a la Comissió de Patrimoni de Rehabilitació

de  Santa  Eulàlia  d’Alaior,  a  la  qual  se  li  atorgà  el  premi

“Memòria viva” per l’Institut d’Estudis Baleàrics per la seva tasca



de  conservació  i  recuperació  del  patrimoni  arquitectònic

d’Alaior.

2009 Presentació dels llibres  La Salle i s’Institut d’Alaior, de Miquel

Pons Portella, i  El convent de Sant Diego. Un edifici  amb un

futur incert, de Miquel À. Marquès Sintes (17 d’abril).

2009 Manifest per la reversió pública del polvorí des barranc d’en 

Rellotge.

Gravació d’actes públics

2004 Gravació en suport digital dels actes celebrats al llarg de 2004

entorn de la celebració del Setè Centenari de la Fundació del

Poble d’Alaior.

Estudis

2003-2004 Estudi  sobre  els  joves  d’Alaior:  “Tendències  actuals  i  futures

dels joves d’Alaior i Pla Jove d’Alaior”.

2002-2004 Estudi sobre la viabilitat de produir energia fotovoltaica al poble:

“I  estudi  i  dinamització  de  la  implantació  social  de  l’energia

fotovoltaica a la ruralia de Menorca”.

2005-2006 “Identificació  de  les  principals  espècies  productores  de

sediment organogènic als litorals d’acumulació menorquins”.

2007 “Educòmetre,  referents  per  mesurar  i  enfortir  l’aldea

educadora”.

Informes tècnics

2004 Informe sobre el vestit del macer.

2004 Informe sobre el vestit del caixer municipal d’Alaior.



2004 Informe sobre la conveniència de portar polaines els caixers i

jalecos  de  colors  els  membres  de  la  Junta  de  Caixers  a  la

Colcada de Sant Llorenç d’Alaior.

2007 Informe tècnic respecte de l’ampliació de la carretera general de

Menorca.

2007 Informe sobre la ronda nord del municipi.

2008 Informe  sobre  cases  de  turisme  a  Alaior  per  impulsar  els

processos  de  planificació  estratègica,  gestió  i  promoció  de

destins turístics.

2008 Informe sobre el tram del camí denominat de sa Barrerassa.

2008 Informe patrimonial del molí de sa Vall, as Migjorn Gran, per a

l’ajuntament migjorner, de Jaume Andreu Galmés, UIB (abril)

2009 Informe sobre l’estat de l’educació a Alaior, previ a un projecte

de ciutat educadora.

2009 Informacions històriques sobre la creu de la tanca de sa Creu

(pujolet de Binicodrell), de Miquel Pons Portella (abril)

2009 Informe  històric  sobre  l’Estància  de  Sant  Joanet,  d’Alaior,  a

petició de Francisco Lluís Navas Casals (1 de juny).

2010 Informe històric  sobre  Miquel  Barçola  i  Cardona i  la  bandera

d’Alaior,  a petició de Judit Tur, restauradora de la bandera (3

d’abril).

Casal de Joves Es Bot

2002-2009 S’obre el Casal de Joves Es Bot. De llavors ençà ha estat obert

als  joves,  especialment  d’Alaior,  els  fosquets  dels  caps  de

setmana en temporada escolar.

2007-2009 Serveis d’ajuda a escolars per a l’èxit escolar.



Accés a l’habitatge

2003 Creació del servei d’aval de lloguers.

2006 Creació de la cooperativa d’habitatge CEL i recerca de solars

per fer una promoció d’habitatges.

2007 Adquisiciódel primer solar i inici d'una primera promoció.

Comissions tècniques

2002 Comissió de treball sobre el futur del Convent de Sant Diego

2002 Comissió sobre l’accés a l’habitatge

2003 Comissió tècnica per a l’Agenda 21 local

2006-2007 Comissió sobre les modificacions del PGOU d’Alaior

2006-2007 Comissió sobre la revisió del Catàleg de protecció de patrimoni 

arquitectònic  i  dels  béns  etnològics  d’Alaior:  presentació  

d’al·legacions

2006-2007 Participació en la comissió d’ONG de Menorca per l’elaboració 

de propostes d’oci positiu. Cicle de conferències i tallers “Oci  

juvenil i prevenció”

2007 Comissió sobre l’aprofitament de les aigües pluvials

2008-2009 Tasca de dinamització del taller Xalubínia-Menorca a l’edifici 

des Ramal.

2009 Al·legacions al Reglament de participació ciutadana d’Alaior.

2008-2009 Comissió insular del Fòrum d’ONG per redactar el primer Pla  

insular per a les associacions de Menorca

Treballs de conservació documental 

2002-2007 Transcripció dels Llibres d’Actes (s. XVI) de l’Arxiu Municipal 

d’Alaior.



Tasques per a la recuperació del Convent de Sant Di ego: plataforma

reivindicativa per un centre potenciador de la cult ura local

2005 Enquesta ciutadana (juny-juliol) sobre quin havia de ser el futur

del convent i els seus usos.

2005 Trobada ciutadana (30 juny 2005), sota el títol genèric de “Què 

ha de ser des convent?”. L’acte serviria per donar a conèixer 

l’enquesta que s’havia repartit pel poble i perquè els ciutadans 

exposassin les seves preocupacions. Es va acordar de 

demanar que el convent s’obrís al públic.

2005 Petició a les administracions (juliol 2005) perquè el Pati de sa 

Lluna s’obrís al públic.

2005 Taula rodona: “Avançant cap as Convent rehabilitat”, a la qual

foren  convidats  els  diferents  grups  polítics  municipals  i  les

entitats ciutadanes (14 d’octubre).

2006 Taula rodona: “Què en farem, des Convent?”, a la qual foren

convidades les tres administracions locals i entitats ciutadanes

per parlar sobre el futur de l’immoble (2 de març).

2006 Concert  de  S’Albaida  al  Pati  de  sa  Lluna.  Acte  reivindicatiu

arran  de  l’incompliment  dels  acords  presos  el  2  de  març  de

2006 (3 d’agost).

2007 Equip de treball per al concurs del Pla director del Convent de

Sant Diego.



Altres tasques culturals 

2008 Participació en el jurat del I Premi de Producció Cultural Illa

de  Menorca  impulsat  per  l’Institut  d’Estudis  Baleàrics  

(desembre).

2009 Proposta del text relatiu a la pedra de recordança a Francesc 

Camps i Mercadal a la tanca de sa Creu (abril).

2009 Participació en el jurat del II Premi de Producció Cultural Illa

de  Menorca  impulsat  per  l’Institut  d’Estudis  Baleàrics  

(desembre).


