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Introducció 

L’objecte d’aquest document és la definició del pla d’usos, el seu desenvolupament i 

l’estudi de viabilitat de les instal·lacions de l’antic Convent de Sant Diego a Alaior. 

 

Aquest estudi és la culminació d’un procés anterior que cal recordar: 

 

L’any 2008 es va aprovar el Pla director. 

 

L’any 2010 es va redactar la memòria del projecte bàsic i d’execució de la 

rehabilitació integral de l’edifici, amb algunes modificacions introduïdes l’any 2011. 

 

L’any 2014 l’Ajuntament d’Alaior va fer una nova proposta on redistribuia els usos 

previstos. 

 

L’any 2016 s’inicia un procés de participació per tal d’estendre el debat dels usos 

d’aquest edifici a la ciutadania. Les tres institucions responsables del projecte –

l’Agència de Turisme de les Illes Balears, l’Ajuntament d’Alaior i el Consell Insular de 

Menorca- inicien una sèrie de reunions amb agents d’interès i`, alhora, elaborem un 

primer informe tècnic propositiu que analitza la reorientació dels usos i la seva 

viabilitat. 

 

L’informe tècnic elaborat és el document que ha servit de base per al debat 

ciutadà, a llarg del qual i amb el nostre acompanyament tècnic, s’han determinat 

definitivament els diferents usos de l’equipament, tenint en consideració els 

objectius de públic d’interès, la seva idoneïtat, coherència i relació, així com criteris 

de sostenibilitat i gestió eficient. 

 

A partir de la determinació dels usos s’ha seguit un procés metodològic que ha 

garantit la definició conceptual i tècnica, així com el desenvolupament de cadascun 

dels diferents elements que articulen aquest nou equipament i les necessitats per a 

la programació d’activitats. S’han analitzat experiències similars de cadascun dels 

usos proposats, que han servit com punts de referència i que han col·laborat en la 

definició estructural i temàtica dels diferents serveis de l’equipament. 

 

El projecte també inclou la distribució espacial dels diferents usos en l’edifici, 

després d’una anàlisi de les necessitats, de les característiques arquitectòniques i 

d’estudis de circulació, ocupació i gestió dels diferents serveis que acollirà el 

Convent de Sant Diego. 

 

La formalització dels diferents usos han permès realitzar un estudi de viabilitat, amb 

una projecció econòmica de despeses i ingressos, així com de necessitats en 

recursos humans. L’estudi de viabilitat ha estat la base per a formular l’estructura i 

la forma de gestió més adients i eficaces per aquest tipus d’equipament.  
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1. Anàlisis prèvies

L’elaboració del pla d’usos i l’estudi de viabilitat de les instal·lacions de l’antic 

Convent de Sant Diego (Alaior) parteix d’una primera fase que, tal com es va 

plantejar en la proposta, incloïa l’anàlisi prèvia de diferents aspectes. 

En primer lloc s’ha analitzat la documentació disponible que han pogut aportar 

diferents agents; però també s’han efectuat diferents visites a l’edifici per tal 

d’analitzar circulacions i usos, s’han realitzat diferents entrevistes i reunions amb 

agents d’interès (fonamentalment organitzacions i institucions), i s’ha fet un estudi 

de les audiències i preus d’altres equipaments culturals de Menorca. 

1.1.Converses amb organitzacions i institucions 

Les reunions i entrevistes han estat molt útils per sondejar l’estat d’opinió general i 

tambéper a reorientar alguns dels usos i dels sistemes de funcionament. En aquest 

apartat s’adjunta un resum de les entrevistes realitzades. 

Entrevistes realitzades 

Tal com estava establert, en la primera fase de treball s’han realitzat algunes visites 

a l’equipament i s’han fet entrevistes amb organitzacions i institucions, 

fonamentalment d’Alaior. 

Visites i entrevistes realitzades: 

- Centre d’Estudis d’Alaior i Revista s’Ull de Sol 

- Associació Fra Roger 

- Equip de Govern de l’Ajuntament 

- Director de Turisme del CIME 

- Directora Adjunta de l’ATB 

- Cooperativa Agrícola de Sant Llorenç 

- Junts per Lo 

- Joventuts Musicals 

- Santi Pons Quintana 

Ha quedat pendent fer una entrevista amb la Cooperativa de Consum de 

sant Crispí, que per raons de temps no s’ha pogut realitzar.  

Les entrevistes, en general, han estat força positives. En tots els casos els 

interlocutors demanaven el màxim d’informació per part nostre sobre com estàvem 

portant el projecte de definició dels usos del Convent de sant Diego. Com no podia 

ser d’una altra manera, les entrevistes han tingut un caire molt diferent en funció 

dels interlocutors; en alguns casos s’ha valorat el conjunt de la proposta del pla 
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d’usos, en altres només la part que afectava de manera directa a l’organització 

entrevistada. 

 

Elements que cal destacar: 

 

- L’associació Fra Roger està totalment d’acord amb la proposta de creació del 

Centre de Cultura Gastronòmica de Menorca (CCGM) i disposats a gestionar-lo 

si es pot arribar a alguna mena d’acord amb les institucions promotores i amb 

la participació d’altres institucions com la Cooperativa Agrícola de sant Llorenç. 

Creuen que s’ha de posar més èmfasi en les funcions de recerca i innovació 

per part del Centre de Cultura Gastronòmica de Menorca (en endavant CCGM). 

 

- El Centre d’Estudis d’Alaior i la Revista s’Ull de Sol manifesten incomoditat amb 

com s’ha conduït el procés; creuen que no s’han seguit els acords establerts 

sobre el pla d’usos inicial i no veuen clar la creació del CCGM, que a més 

impedeix fer el que creuen que s’ha de fer: més espais per les entitats d’Alaior. 

Reclamen la instal·lació d’una Oficina d’Informació Turística, donant-li més 

superfície al “Museu” etnogràfic i que el pati del claustre sigui d’accés públic. 

Pel que fa als òrgans de govern, creuen que la representació de les entitats en 

el patronat de la fundació cal que tingui molt més pes. Manifesten el seu temor 

a que les institucions vulguin ocupar de manera exclusiva els espais de 

programació cultural.  

 

- L’equip de Govern de l’Ajuntament (l’entrevista es va fer amb l’Alcaldessa i la 

Regidora de Cultura) ha manifestat el seu acord global en el conjunt dels usos 

plantejats, però manifesten una preocupació pel paper de les entitats en els 

òrgans de govern. Creuen que cal aclarir com es prenen les decisions de la 

programació del nou centre i, en aquest sentit, els preocupa quin serà el paper 

de l’Ajuntament en la programació. 

 

- Amb la Directora Adjunta de l’ATB vam fer una entrevista, en la qual va 

manifestar la preocupació què el nou equipament no acabi d’estar plenament en 

ús, així com els costos que això pot suposar. Tanmateix es parla de si és 

adequat que la presència del Govern sigui mitjançant l’ATB o si hauria de ser la 

Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears. 

 

- La Cooperativa Agrícola de sant Llorenç va manifestar el seu acord entusiasta 

amb la proposta del CCGM i la seva disposició a participar en la seva gestió. 

De fet lliga bé amb algunes de les propostes de desenvolupament de producte 

que està fent en aquests moments la Cooperativa (marca pròpia de qualitat, 

creació de botigues de producte de qualitat menorquí mitjançant franquícies,...). 
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- L’agrupació d’electors Junts per Lo manifesta, en termes generals, el seu acord 

amb el pla d’usos amb el que s’està treballant, tot i que tenen algunes reserves 

i demanen més informació en relació al CCGM. Creuen que és molt important 

que s’instal·li una Oficina d’Informació Turística, que la Cooperativa de Consum 

sant Crispí pugui participar en l’espai del CCGM, i que la presència de les 

entitats estigui assegurada en el Patronat de la Fundació. Els representants a la 

reunió manifesten que la posició de les diferents sensibilitats presents a 

l’Agrupació no és unànime i que, per tant, s’haurà de discutir molt amb tots els 

membres. En termes generals, però, els presents creuen que el tema està ben 

enfocat i defensen que la gestió es professionalitzi al màxim. 

 

- Joventuts Musicals manifesta la seva preocupació per veure si els diferents 

espais del Convent podran acollir concerts musicals i, concretament, les 

activitats programades per l’associació. Durant la reunió es demana que no 

hagin de pagar per a l’ús de les sales del Convent per poder programar els 

concerts que habitualment fan (18 concerts màxim a l’any en temporada baixa, 

habitualment els diumenges a les 19h). Així mateix, demanen que les 

instal·lacions del nou equipament disposin d’espai per a canviar-se els artistes i 

on puguin deixar les fundes dels instruments durant les actuacions, millors 

condicions climàtiques i acústiques de l’església i la possibilitat de deixar un 

piano en algun espai. 

 

- En l’entrevista que vàrem realitzar a Santi Pons Quintana, el mateix es va 

manifestar que es representa a ell mateix i a altres tres persones, diu que entre 

tots tenen prop del 100% del material que hi pugui haver disponible a Alaior 

per a fer el museu del calçat. Tots tenen clar que si és per a una exposició 

petita o amb poques peces potser no els interessarà participar-hi. En canvi, si 

és una exposició important estaran encantats. Voldrien un museu (se li explica 

que no ho podrà ser degut a la llei de Museus de les Balears). I voldrien que 

el gestionés un patronat en el qual tinguessin veu els sabaters. Creu que el 

millor seria que ells formessin part de l’òrgan que pren les decisions.   

 

- El resum general de totes les entrevistes realitzades és que, en general, hi ha 

bones expectatives pel que fa als usos plantejats del Convent amb excepció de 

les entitats Centre d’Estudis Locals i Revista s’Ull de sol. Tot i així, si la 

representació de les entitats està assegurada i les iniciatives van tenint èxit, ens 

sembla que progressivament aquestes entitats s’incorporaran a la marxa del nou 

equipament i podran aportar-hi experiència i bones propostes. 
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Com a denominador comú de totes les entrevistes realitzades es poden destacar 

les següents conclusions: 

  

- Cal aprofundir i desenvolupar més el concepte del CCGM, tot i que 

sembla bona idea. 

 

- És important que la gestió del Centre sigui viscuda com a cogestió, amb 

presència important d’entitats.  

 

- Necessitat de professionalitzar la gestió cultural mitjançant mecanismes 

oberts (concurs públic,...). 

 

- Tothom veu clar que la visita a la planta baixa cal que sigui oberta. 

 

- Necessitat d’ubicar-hi una Oficina d’Informació Turística. 

 

- Caldrà estudiar la manera en que els industrials sabaters se sentin 

còmodes en la gestió de l’espai interpretatiu del calçat.   
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1.2. Anàlisi d’audiències 

 

S’ha realitzat una anàlisi d’audiències i preus de diferents espais patrimonials de 

Menorca i d’altres àrees com a referències útils. 

 

                         

Visitants              

Museus i monuments   2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Torralba d'en Salord    29.635 21.848 28.970 27.299 22.083 23.596 22.002 23.466 17.460 20.897 17.134 19.877 

Fortalesa de la Mola          11.428 31.386 50.078 52.318 48.065 43.216 41.557 46.211 39.634 37.824 37.588 38.420 

Museu Militar de Menorca       2.748 2.198 2.610 2.959 2.971 2.281 2.643 2.055 1.709 2.148 1.858 2.240 

Trepucó         0 15.400 15.670 19.248 14.252 6.508 7.766 8.603 0  nd  nd  nd 

Torre d'en Galmés       16.037 13.288 15.859 19.545 14.658 10.645 10.272 15.301 11.519 7.556 8.987 13.430 

Fort de Marlborough       12.934 13.638 16.155 19.214 18.350 16.172 16.359 12.996 0 9.897 11.576 13.545 

Torre de Fornells     8.378 9.114 17.141 18.493 17.348 12.930 11.492 11.179 10.453 10.677 10.320 10.740 

Naveta des Tudons    0 0 33.122 49.485 46.161 46.752 46.946 40.344 36.125 32.556 23.818 38.187 

Pedreres de s'Hostal     13.953 13.155 12.253 15.673 13.606 11.962 14.100 15.397 12.871 12.529 12.419 16.344 

Museu de Menorca       9.195 8.256 2.119 9.580 9.820 12.189 14.245 12.881 14.688 17.426 20.209 20.683 

Museu Municipal de Ciutadella      8.850 8.703 8.622 5.818 5.074 5.876 6.079 6.251 6.549 7.930 6.514 7.021 

Convent i Claustre de Sant Agustí        2.309 2.185 4.275 5.671 3.953 3.148 2.702 3.225 9.116 16.976 16.663 15.657 

Ca n’Oliver – Col·lecció Hdez Sanz 

Hdez Mora      

3.140 2.929 3.685 6.551 4.894 4.050 3.826 3.578 4.262 3.752 3.016 12.234 

Talatí de dalt         8.692 6.743 9.829 11.232 9.678 0 0 3.959 5.948 3.887 4.811 5.028 

Catedral de Menorca    0 0 0 0 0 0 12.525 39.636 nd nd 30.467 39.248 

 

 

Principals Monuments Menorca –Estructura de preus 

 Adults Jubilats menors 

12  

Reduïda Guiada 

diürna 

Guiada 

nocturna 

Grups més 12 

pers 

Lloguers 

Museu Municipal 

Ciutadella 

            

2,46 €  

            

1,23 €  

                 

-   €  

     

Ca n’Olivar             

4,00 €  

                  

-   €  

                  

8,00 €  

                     

10,00 €  

  

Convent i Claustre 

de Sant Agustí. 

Ciutadella 

            

5,00 €  

            

4,00 €  

                 

-   €  

               

10,00 €  

   

Pedreres de 

s’Hostal 

            

5,00 €  

            

2,50 €  

                 

-   €  

                             

3,00 €  

 

Naveta des Tudons             

2,00 €  

              

1,20 €  

    

Ca n’Oliver             

5,00 €  

            

2,50 €  

                 

-   €  

            

3,75 €  

   20 / 30 

/ 60 

hora 
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2. Pla d’usos amb definició dels serveis i activitats 

 
La proposta concreta de pla d’usos parteix del document facilitat per l’Agència de 

Turisme de les Illes Balears (ATB) en el marc de la contractació del present estudi. 

L’esmentat document és el fruit dels acords de les tres administracions (ATB, 

Consell Insular de Menorca i Ajuntament d’Alaior) després d’un procés de 

participació ciutadana. 

 

2.1. Criteris generals 

En primer lloc ens sembla pertinent una reflexió sobre l’abast de l’equipament.  

El Convent de sant Diego s’ha d’entendre com un centre que pugui ser punt de 

referència a nivell insular i que, alhora, pugui atreure un turisme de qualitat; 

evidentment els veïns de la població utilitzaran l’equipament però es proposa que la 

seva projecció transcendeixi la mateixa població d’Alaior. 

 

El Convent de Sant Diego pot tenir aquest paper caracteritzant-se com un 

equipament de qualitat, amb serveis innovadors, arrelat a la realitat d’Alaior però 

amb vocació universal per poder arribar a públics molt diversos. 

 

Els usos de l’equipament ens han de permetre plantejar un pla de viabilitat des del 

punt de vista de la sostenibilitat econòmica pel que fa a la seva gestió quotidiana. 

Tanmateix, els usos definitius han de partir del tipus d’intervenció arquitectònica 

que ja s’ha realitzat, intentant no haver de desfer res. 

 

Malgrat això, es troben a faltar espais per emmagatzematge, així comun espai de 

recepció i taquilla, i l’emplaçament de l’Oficina d’Informació Turística sense haver de 

reduir l’espai destinat a activitats culturals. 

 

Per aquestes raons, es proposa llogar la cotxeria que es troba al costat del nucli 

de comunicacions i la botiga que es troba al costat de l’entrada del recinte. 

 

En el primer cas, la cotxeria, es podrà destinar a magatzem donades les seves 

característiques i la seva ubicació: disposa d’una entrada directa que permet l’accés 

al nucli d’ascensor i al claustre. 

 

La botiga permetria resoldre dos problemes: l’espai de recepció i venda de tiquets 

del centre i l’Oficina d’Informació Turística. Aquest fet permetria, a més, arribar a un 

acord per estalviar personal en alguns períodes de l’any.  
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Un element que ens sembla destacable d’Alaior és que s’hi localitza la seu de 

l’extensió universitària menorquina de la Universitat de les Illes Balears; creiem que 

val la pena establir estrets vincles entre les dues institucions per a l’impuls d’algun 

programa. 

  

2.2. Usos principals 

 

De fet, els usos principals del nou centre ja estan clarament definits en la 

documentació aportada pel concurs. L’objecte d’aquest treball és concretar els usos 

proposats (definició, ocupació de l’espai, funcionament,...), articular una proposta de 

funcionament global del nou Centre Cultural i estudiar la seva viabilitat econòmica i 

de gestió.  

 

Per a una millor comprensió d’aquest apartat, s’acompanyen plànols amb l’expressió 

de la distribució d’espais. El quadre següent reflecteix els usos dels espais per 

plantes. 

 

 

Planta soterrani 

2 espais de magatzem de 75 m2 en total que estan força ocupats per maquinària. 

 

Planta semisoterrani 

Espai comercial (57 m2) 

Espai expositiu (98 m2)   

L’objecte principal de l’espai expositiu és explicar l’aljub i els sistemes 

d’aprofitament d’aigua del complex. Això pot comportar una reflexió sobre l’ús de 

l’aigua a l’actualitat. 

Planta baixa 

Recepció 

Oficina d’Informació Turística 

Església (espai per activitats, espectacles i exposicions en espai cobert). 

Oficina de gestió 

Pati claustre (espai per a espectacles en espai obert) i taules de la cafeteria. 

Porxo claustre: posada en valor de les grisalles i exposició sobre la història de 

l’edifici. 

Espai de control d’accés a plantes superiors 

Antiga sagristia, sala polivalent 2, 70 m2 (concerts de petit format, conferències i 

debats,...) 

Bar-cafeteria 

9



 

Sala polivalent 1 (50 m2): Espai per activitats  

WC 

Camerinos 

Magatzems a la cotxeria 

Planta primera 

Sala d’actes (70 m2) 

Espai per a exposicions temporals lligades als centres d’interpretació de la vida 

rural i del calçat 

Espai introductori als dos centres 

Centre d’interpretació de la indústria del calçat 

Centre d’interpretació de la vida rural 

WC 

Planta segona 

Espai expositiu i de presentació de producte alimentari i receptes a mig camí entre 

el centre d’interpretació de la vida rural i el CCGM  

Centre de Cultura Gastronòmica 

Aula-Cuina 

Espais de presentació de productes de Menorca 

Espais per a degustacions  

Aules 

Planta tercera 

CCGM. Espai de cuina per a la recerca i la innovació (dirigida a professionals) 

  

2.3. Definició de serveis i activitats  

En resum, el Convent de sant Diego acollirà uns serveis que podem definir com: 

 

Un centre dinàmic farcit d’activitats. 

 

El pati central del claustre ha d’esdevenir una veritable Àgora, un espai de trobada 

i de relació, un contenidor d’activitats culturals molt diverses que es desenvoluparan 

en el propi pati o en les sales que hi tenen accés: l’església, la porxada del 

claustre, el bar cafeteria, la sala polivalent 1, l’antiga sagristia,... 

 

L’Oficina d’Informació Turística s’instal·larà al nou espai guanyat pel lloguer de la 

botiga. Aquest fet li confereix un gran protagonisme de cara al carrer i a més serà 

compartit amb l’espai de recepció i venda de tiquets del centre, amb la possibilitat 

de crear sinergies amb la gestió de personal d’atenció al públic. La sala polivalent 

que està contigua al bar-cafeteria servirà com a espai per activitats culturals de 

petit format.  
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El bar-cafeteria servirà a l’interior i a una terrassa que es podrà instal·lar al mateix 

pati i comptarà, a més, amb un petit corner de productes agroalimentaris de 

qualitat; el mateix espai de cafeteria pot servir per organitzar algunes activitats 

culturals, com ara presentacions de llibres,... 

 

En els espais s’hi celebraran concerts de música de molt diversos tipus, 

representacions teatrals, conferències i debats, presentacions de llibres... És obvi que 

el programa entre abril i octubre serà molt més intens, però la resta de l’any el 

centre hauria d’acollir un mínim de tres activitats setmanals. 

 

Un dels objectius és que el pati del claustre es converteixi en espai espontani de 

trobada per a la gent d’Alaior, especialment per als joves. 

 

Un centre d’interpretació sobre la vida tradicional a Menorca i sobre la 

tradició de la industria del calçat. 

 

La primera planta es dedicarà a un centre d’interpretació sobre els temes descrits. 

De fet són molt representatius de la pròpia història d’Alaior. 

 

Es proposa una estructura espacial que té per objecte integrar al màxim els 

discursos dels dos centres: 

 

- Espai d’introducció conjunta per les dues temàtiques. 

 

- Espai dedicat a les formes de vida tradicional a partir de la col·lecció Llambies 

que, sota el títol de L’essència de Menorca, desenvolupa dos eixos temàtics 

bàsics: els espais de la quotidianitat i el temps (ritus de pas i el cicle anual).  

 

- Espai dedicat a la tradició de la indústria del calçat a Menorca, que sota el 

títol El calçat: d’artesania a indústria, desenvolupa els següents eixos temàtics: 

l’evolució de la manufactura del calçat, l’elaboració d’una sabata pas a pas, 

formes i distribució del treball, l’Associacionisme obrer del calçat, Alaior: la 

indústria de la sabata, així com un àmbit que tractarà els sabaters i les seves 

tradicions. 

 

- Espai per a organitzar petites exposicions temporals de llarga durada sobre els 

temes tractats. 
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El Centre de Cultura Gastronòmica de Menorca (CCGM) 

 

Es tracta d’un centre de nova generació dedicat a la recuperació i posada en valor 

del patrimoni gastronòmic menorquí i que s’ha de convertir en una plataforma per 

a la formació, recerca i innovació en gastronomia i com un instrument de 

recolzament al sector. 

 

El centre parteix de la idea de la “cadena de valor de la gastronomia”:  

 

Producte  processat  distribució  elaboració  ingestió 

 

Des d’aquest punt de vista, la gastronomia d’un territori és el fruit de la interacció 

de dues variables: l’espai i el temps. L’espai està representat per un paisatge que 

genera uns productes, i el temps en el seu doble vessant de temps històric (les 

aportacions de totes les cultures que han passat per Menorca) i del cicle anual. 

 

Les funcions bàsiques del CCGM són: 

 

- La promoció i la difusió del patrimoni gastronòmic de Menorca. 

 

- La protecció i salvaguarda de la cultura gastronòmica de Menorca i dels 

recursos associats. 

 

- L'impuls, la cooperació i el desenvolupament del coneixement sobre la cultura 

gastronòmica. 

 

- L'elaboració i el desenvolupament d'idees, iniciatives i activitats relacionades 

amb els recursos gastronòmics de Menorca. 

 

- La promoció i l'organització de plataformes de debat, intercanvi i reflexió sobre 

la cultura alimentària i culinària de Menorca. 

 

- L’impuls d’iniciatives de formació, de recerca i d’innovació en matèria 

gastronòmica, funcionant com a plataforma al servei dels chefs de Menorca i 

del sector de la restauració. 

 

- La presentació de nous productes i novetats gastronòmiques. 

 

- El treball en xarxa a nivell insular i a nivell mediterrani. 
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- Els destinataris dels serveis del CCGM són la població local (des dels infants als 

adults interessats per la gastronomia), els turistes i els professionals de la 

restauració. 
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2.4. Plànols amb la distribució d’usos i serveis  
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ESPAI 
EXPOSITIU

ESPAI 
EXPOSITIU

ESPAI 
EXPOSITIU

BOTIGA

ESPAI TÈCNIC*

ESPAI 
TÈCNIC*

ESPAI TÈCNIC*:
PER A MAQUINÀRIA (UNA PART ES 
POT UTILITZAR COM A MAGATZEM)

PLA D’USOS I ESTUDI DE VIABILITAT DE LES INSTAL·LACIONS 
DE L’ANTIC CONVENT DE SANT DIEGO D’ALAIOR (MENORCA)
Proposta d’Espais i Usos - Febrer 2017

Planta Soterrani i Semisoterrani
ESPAI TÈCNIC (75m2)

BOTIGA (57m2)

ESPAI EXPOSITIU (75m2)
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PLA D’USOS I ESTUDI DE VIABILITAT DE LES INSTAL·LACIONS 
DE L’ANTIC CONVENT DE SANT DIEGO D’ALAIOR (MENORCA)
Proposta d’Espais i Usos - Febrer 2017

ESPECTACLES DE PETIT FORMAT 
I ACTES DIVERSOS (125 m2)

Planta Baixa

ESPECTACLES 
DE PETIT FORMAT 
I ACTES DIVERSOS

ACTES 
DIVERSOS

RECEPCIÓ PER ACTES A L’ESGLÉSIA

RECEPCIÓ 
PER ACTES 
A L’ESGLÉSIA

RECEPCIÓ 
PER ACTES 

A L’ESGLÉSIA

OIT
I RECEPCIÓ 
CENTRE 
CULTURAL

CONTROL 
D’ACCÉS

BAR / CAFETERIA / CORNER GASTRONÒMIC (110 m2)

BAR / 
CAFETERIA / 
CORNER 
GASTRONÒMIC

ACTIVITATS EFÍMERES (400 m2)

ACTIVITATS EFÍMERES

ESPECTACLES I EXPOSICIONS (430 m2)

ESPECTACLES 
I EXPOSICIONS

OFICINA DE GESTIÓ (19 m2)
CONTROL D’ACCÉS

TORNIQUET CONTROL ACCÉS

OFICINA 
DE GESTIÓ

POSADA EN VALOR GRISALLES I
EXPOSICIÓ HISTÒRIA DEL CONVENT (260 m2)

POSADA EN VALOR GRISALLES I EXPOSICIÓ HISTÒRIA DEL CONVENT

POSADA EN VALOR GRISALLES I EXPOSICIÓ HISTÒRIA DEL CONVENT
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PLA D’USOS I ESTUDI DE VIABILITAT DE LES INSTAL·LACIONS 
DE L’ANTIC CONVENT DE SANT DIEGO D’ALAIOR (MENORCA)
Proposta d’Espais i Usos - Febrer 2017

SALA D’ACTES (60 m2)

SALA D’ACTES

Planta Primera

ESPAI EXPOSITIU (422 m2)

ES
PA

I P
ER

 A
 E

XP
O

SI
C

IO
N

S 
TE

M
PO

R
AL

S

ESPAI I TEMPS A LA MENORCA TRADICIONAL

INTRODUCCIÓ COMUNA:
L’ESSÈNCIA DE MENORCA

ES
PA

I I
 T

EM
PS

 A
 L

A 
M

EN
O

R
C

A 
TR

AD
IC

IO
N

AL

EL
 C

AL
Ç

AT
: D

’A
RT

ES
AN

IA
  A

 IN
D

Ú
ST

R
IA

TORNIQUET CONTROL ACCÉS

TANCAMENT
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PLA D’USOS I ESTUDI DE VIABILITAT DE LES INSTAL·LACIONS 
DE L’ANTIC CONVENT DE SANT DIEGO D’ALAIOR (MENORCA)
Proposta d’Espais i Usos - Febrer 2017

CENTRE DE CULTURA GASTRONÒMICA 
DE MENORCA (CCGM)
Superfície coberta (152 m2)
Superfície descoberta (160 m2)

AULA DE CUINA

AULA

AULA

AULA

LA GASTRONOMIA MENORQUINA AVUI 
PRESENTACIÓ DE PRODUCTE
TASTS / ACTIVITATS EFÍMERES

LA GASTRONOMIA MENORQUINA AVUI 
PRESENTACIÓ DE PRODUCTE
TASTS / ACTIVITATS EFÍMERES

LA
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N

O
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IA
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U
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A 
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Planta Segona

ESPAI DE GESTIÓ DEL CCGM

ESPAI DE 
GESTIÓ DEL CCGM

TANCAMENTS MÒBILS
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PLA D’USOS I ESTUDI DE VIABILITAT DE LES INSTAL·LACIONS 
DE L’ANTIC CONVENT DE SANT DIEGO D’ALAIOR (MENORCA)
Proposta d’Espais i Usos - Febrer 2017

CENTRE DE CULTURA GASTRONÒMICA 
DE MENORCA (CCGM) (50 m2)

Planta Altell

CUINA / LABORATORI
REBOST
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3. Experiències de referència  

En aquest apartat es mostren experiències de referència relacionades amb el 

caràcter i les diferents funcions que desenvoluparà l’equipament del Convent de 

Sant Diego. 

 

3.1. Un centre dinàmic farcit d’activitats 

 

Es Claustre (Antic convent del Carme, Maó) 

http://www.esclaustre.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’antic convent del Carme de Maó, construït a finals del segle XVIII, actualment acull diversos 

serveis culturals que envolten el claustre: l’Escola Municipal de Música, Ceràmica i Pintura, 

una sala d’exposicions,  la seu de la UNED...  

 

En aquest marc, la plataforma independent Intramurs hi organitza un cicle anual de concerts 

que tenen lloc al claustre, principalment durant les nits d’estiu. Aquest espai acull també 

altres propostes culturals i lúdiques. 

 

En ocasions el mateix concert es programa tant a Es Claustre de Maó com al bar Jazzbah 

de Ciutadella, de manera que s’optimitza la contractació del grup i s’aconsegueix arribar a 

un públic més ampli, una part important del qual és turístic. Aquesta col·laboració ha donat 

bon resultat atès que a l’estiu hi ha prou públic com per a programar diàriament i,fins i tot, 

entre setmana. 

 

A més de l’oferta musical, Es Claustre gestiona l’espai anomenat Refectori, on ofereix 

propostes gastronòmiques informals per degustar en un escenari tan especial com és el 

claustre. 
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Claustre del Seminari (Antic convent de Sant Agustí, Ciutadella) 

 

http://www.jjmmciutadella.com/fme.html 

 

Les activitats culturals que tenen lloc en aquest claustre són principalment dues. La primera 

és la visita cultural, atès que el claustre forma part del conjunt format per la Catedral de 

Menorca, l’antic convent de Sant Agustí i l’església del Socors. Aquest conjunt únicament és 

visitable durant la temporada turística i en horari diürn. 

 

Al claustre també hi té lloc un esdeveniment anual de renom: el Festival de Música d’Estiu 

de Ciutadella, organitzat per Joventuts Musicals. Se n’han celebrat 44 edicions i programa 

concerts d’artistes de renom internacional. Aquests concerts tradicionalment tenen lloc els 

dilluns de juliol i d’agost a la nit i són majoritàriament de música clàssica. 
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3.2. Un centre d’interpretació sobre la vida tradicional a Menorca i sobre la 

indústria del calçat  

 

Centres o museus etnològics 

 

Museu Etnològic del Montseny (MEMGA) (Arbúcies, Catalunya)  

http://ajuntament.barcelona.cat/museuetnologic/ 

 

 
 

 
 

El Museu Etnològic del Montseny (MEMGA) és un centre de conservació, difusió, investigació i 

exposició del patrimoni cultural del massís del Montseny, implicat en la dinamització cultural, 

social i econòmica del seu territori. De fet, un dels objectius del museu és que la visita al 

centre es complementi amb l’experiència arreu del territori. 

 

La visita de les seves instal·lacions permet observar els mecanismes de l'evolució cultural, 

en permanent procés de formació, en l'àrea del Montseny, a més de contribuir a una visió 

diversa de la realitat cultural humana. Així, les quinze sales del museu es divideixen en tres 

àmbits principals: els primers pobladors, la societat tradicional i la industrialització, els quals 

se subdivideixen en diferents apartats temàtics. 

 

A més d’oferir una exposició permanent, el centre es dinamitza amb dues sales 

d’exposicions temporals, una sala d’actes on es programen diversos tipus d’activitats 

(conferències, reunions, jornades de treball...) i un punt d’informació del Parc Natural del 

Montseny que fomenta la visita al territori. 

 

La recerca i els projectes d’investigació són un dels pilars del Museu Etnològic del 

Montseny. El resultat d’aquests treballs i estudis ha servit per enriquir el discurs del propi 

museu i per desenvolupar una incipient consciència patrimonial sovint vinculada al 

desenvolupament turístic i a la recuperació d’elements de patrimoni etnològic i històric. Es 

pretén que els estudis resultants reverteixin en el propi territori i esdevinguin elements de 

reflexió per als agents que el gestionen. 

 

El Museu Etnològic del Montseny, té dues línies editorials, la revista bianual de 

museologia Aixai la col.lecció Montsoliu de monografies locals.  
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Museu Etnològic de Barcelona (Barcelona, Catalunya)  

 

http://ajuntament.barcelona.cat/museuetnologic/ 

 

 

 

El Museu Etnològic de Barcelona és un museu d’antropologia que divulga reflexions sobre 

la societat contemporània a través de la doble emoció del coneixement científic i alhora 

estètic, on els objectes són el punt de partida per arribar a significats que interpel·len el 

visitant perquè interpreti el seu entorn social. Vol ser un espai de participació on la societat 

reflexioni sobre ella mateixa. 

Aquest centre compta amb una exposició permanent a la qual s’ha potenciat la dimensió 

tàctil, que permet que el visitant manipuli alguns objectes per aprofundir en el coneixement 

que se'n pot extreure. Les peces es distribueixen en àmbits temàtics i es complementen amb 

elements multimèdia i literaris. Els fons que no formen part de l’exposició permanent es 

poden contemplar a la reserva visitable. 

És molt més flexible la panta dedicada a les exposicions temporals. Hi tenen cabuda 

els corrents més contemporanis, on la ciència i l'art poden interactuar i on es poden 

desenvolupar les propostes d'autor.  

Finalment, el centre ofereix el servei anomenat Museu Etnològic Nòmada, un catàleg 

d'exposicions temàtiques itinerants disponibles per ser cedides en préstec a aquells 

organitzadors que les vulguin exhibir als seus espais al voltant d’alguna activitat o celebració 

en la que encaixi per a aprofundir en el seu coneixement i la seva millor difusió. Aquesta 

iniciativa permet apropar el contingut del museu a un públic molt més ampli, que no 

necessàriament té un interès especial per l’etnologia. Es tracta d’exposicions de petit format, 

fàcils de muntar i desmuntar, fruit de la col·laboració amb diferents institucions. 

Un dels objectius del Museu Etnològic és fomentar la recerca. Ho fa mitjançant la biblioteca 

especialitzada i un Àmbit de Recerca del Museu. 

Finalment, el centre es dinamitza amb una programació estable d’activitats, com visites 

guiades, presentacions de llibres, conferències i tallers. 
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Museus del calçat 

 

Museu del calçat d’Inca (Mallorca, Illes Balears)  

http://museu.incaciutat.com/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest museu té com a objectiu l’ampliació de la seva col·lecció amb donacions i dipòsits 

temporals d’eines tradicionals d’aquest ofici, que completa l’aspecte etnogràfic, juntament 

amb la recepció de calçat històric, que servirà per elaborar una base de dades de la seva 

confecció tant a Mallorca com a fora. La finalitat és subratllar la importància del calçat com 

a complement indispensable de la indumentària i, per tant, de l’evolució del vestit. 

 

El museu ocupa dues plantes molt àmplies: una es dedica a exposicions temporals, 

magatzems i despatxos, i l’altra recrea una fàbrica de calçat de la primera meitat del segle 

XX. 
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Museo del calzado (Elda, Alacant)  

http://www.museocalzado.com/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es tracta d’un museu que alberga tot el sector. Està organitzat en quatre seccions: 

Documents-Arxius-Art-Títols; Calçat i Maquetes; Utensilis i Eines; Maquinària. Així, fa referència 

tant a la indústria del calçat com a la indústria auxiliar.  

 

El Museu del calçat treballa per recuperar els processos d’elaboració seguint les antigues 

tècniques sabateres i fomentant la investigació per tal de generar material docent. A més de 

l’activitat expositiva i investigadora, duu a terme formació especialitzada (com ara un curs 

intensiu d’elaboració de calçat o de muntat manual de calçat). 

 

L’exposició permanent recrea una fàbrica mostrant la tecnologia existent des de finals del 

segle XIX fins a mitjans del segle XX, mostra una col·lecció d’un miler de sabates de 

diferents èpoques i indrets, recull diferents peces premiades i disposa d’una biblioteca 

temàtica amb 3.500 exemplars amb espai per als investigadors. 

 

Finalment, el Museu ofereix exposicions temporals com “Zapatos felices” d’Agatha Ruiz de la 

Prada. 
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Museo del calzado de Brea (Aragó)  

http://www.breadearagon.es/webmuseo/01_museo.htm 

 
 

Ubicat en un edifici de més de 660 m2, el Museu del calçat de Brea fa un recorregut que 

abraça des de l’època celtibèrica fins a l’actualitat. La mostra combina peces i eines 

artesanals antigues. La museografia es basa en sistemes audiovisuals i multimèdia, espais 

interactius, autòmates, imatges virtuals... per explicar la cultura i les tradicions del calçat tant 

a Brea com a la comarca de l’Aranda. 

 

El Museu vol actuar, a més, com a motor de desenvolupament econòmic, per la qual cosa a 

la seva botiga s’hi pot adquirir calçat a preus interessants. 
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3.3. El Centre de Cultura Gastronòmica de Menorca (CCGM) 

 

Scuola de cucina (Medicis Mercato Centrale Firenze)  

http://www.cucinaldm.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta Escola de Cuina neix el 1973. Es tracta d’un centre estretament vinculat al Mercat 

Central de Florència, on està ubicat. Els alumnes hi viuen l’experiència de la cuina de mercat: 

abans de començar a cuinar visiten el mercat acompanyats del xef, estan en contacte 

directe amb productors i venedors. Així se’ls transmet l’esperit de la cuina local, saludable i 

de qualitat. Tot això sense deixar de banda els aspectes històrics i nutricionals. 

 

La Scuola de Cucina també ofereix la oportunitat de veure un showcooking per després 

degustar els plats en un sopar amb el xef. 

 

Es tracta, per tant, d’un centre adreçat als amants de la gastronomia, tant als que volen 

aprendre a cuinar les receptes locals com a aquells que gaudeixen més amb les 

degustacions i demostracions. 

 

És de destacar la seva relació directa amb productors i venedors, el centre fomenta les 

sinèrgies entre els diferents empresaris del sector. 
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Basque Culinary Center (Donostia-San Sebastián, País Basc)  

http://www.bculinary.com/es/home 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Basque Culinary Center té com a objectius principals la formació superior, la investigació, 

la innovació i la promoció de la gastronomia i l’alimentació. Disposa d’instal·lacions i 

equipament d’avantguarda. 

 

És una institució acadèmica pionera a nivell mundial. Entre els seus membres hi destaquen 

Mondragon Unibersitatea (la Universitat Mondragón), alguns dels millors xefs bascs, empreses 

líders del sector de l’alimentació i les begudes i AZTI Tecnalia (un centre d’investigació 

estratègica i aplicada dedicat a generar nou coneixement el qual es materialitza en 

solucions integrals innovadores, les quals permeten dinamitzar nous negocis innovadors). A 

més, disposa d’un Consell Internacional del qual formen part onze dels xefs més influents 

del món. 

 

En l’àmbit de la formació ofereix des d’un grau en gastronomia i arts culinàries fins a 

màsters, cursos d’especialització adreçats als professionals del sector que desitgen reciclar-

se o especialitzar-se, seminaris (centrats en una tècnica, un producte o una eina), 

masterclass, tallers d’estiu... Aquest ampli ventall permet al Basque Culinary Center tractar 

matèries que van més enllà de l’elaboració, com ara la innovació i gestió de restaurants, el 

turisme gastronòmic, la creativitat, la sumilleria o l’enomàrketing. 

 

En l’àmbit de la innovació, el BCulinary Lab treballa amb metodologia científica amb 

l’objectiu d’investigar i desenvolupar conceptes, tècniques, elaboracions... Els resultats es 

documenten i publiquen en un llenguatge senzill i accessible per facilitar-ne la comprensió i 

fomentar així la competitivitat i productivitat de les empreses. 

 

L’emprenedoria és un altre dels puntals del Basque Culinary Center, que a través de 

Culinary Action! promou la generació de nous negocis vinculats a la gastronomia i 

l’agroalimentació, generant impacte tant a nivell local com global. 

 

En conclusió, una de les premisses més importants del Basque Culinary Center és el treball 

en cooperació tant amb el sector com amb altres professionals i iniciatives que d’alguna 

manera s’hi puguin relacionar. Així, participen en cicles de diàleg, festivals de cinema, 

entregues de premis a nous valors... fomentant la interdisciplinarietat. 
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EL IEAMED 

 

 
http://www.ieamed.es/ieamed/ 

 

El Instituto Europeo de Alimentación Mediterránea (IEAMED), como centro periférico de la 

Consejería de Agricultura Pesca y Desarrollo Rural, está adscrito a la Agencia de Gestión 

Agraria y Pesquera de Andalucía. Desde su creación, se ha consolidado como la institución 

de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural que promociona la Alimentación 

Mediterránea, considerada hoy Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la 

UNESCO, y los productos andaluces como garantes de salud, calidad y tradición alimentaria. 

  

Tras su sólida apuesta por un nuevo modelo de organización asentado en el trabajo en red 

y la cooperación con los distintos agentes del sector, el IEAMED se ha constituido como el 

centro de encuentro y colaboración público-privada entre el propio sector y ámbitos tan 

importantes como la salud, la gastronomía, la innovación, la investigación, la información y la 

formación agroalimentaria. 

  

PROGRAMAS 

 

El IEAMED desarrolla su actividad en cuatro ámbitos fundamentales a través de los siguientes 

programas: 

 

Alimentación y Salud: Trasladando el concepto diferencial de Alimentación Mediterránea 

ligado al de salud y calidad de vida en todos los foros relacionados, mediante todas las 

acciones transversales posibles. 

 

Investigación y Formación: Promueve la investigación y el desarrollo en el sector 

agroalimentario y el medio rural, así como el conocimiento de las actuales costumbres 

alimentarias de la sociedad andaluza y su vinculación con la Alimentación Mediterránea. Sirve 

de nexo de unión entre el mundo universitario y el mundo laboral para transferir el 

conocimiento generado en el ámbito de la Alimentación Mediterránea, los productos 

agroalimentarios andaluces, las marcas de calidad y garantía, y las denominaciones de 

origen, a través de la puesta en marcha de programas y acciones formativas. 

 

Promoción: Su objetivo es la difusión del modelo de Alimentación Mediterránea, tanto desde 

el punto de vista científico como cultural y social, la importancia de seguir una alimentación 

sana y equilibrada unida a unos hábitos saludables. 

 

Proyección Internacional: Persigue establecer colaboraciones y alianzas con instituciones del 

resto de la región mediterránea que permitan la puesta en marcha de proyectos de 

cooperación internacional para la salvaguarda de la Alimentación Mediterránea, Patrimonio 

Cultural Inmaterial de la Humanidad.  
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FUNDACIÓ ALICIA 

 
http://www.alicia.cat/ca/ 

 

QUÈ SOM 

Alícia, Ali-mentació i cièn-cia, és un centre de recerca dedicat a la innovació tecnològica en 

cuina, a la millora dels hàbits alimentaris i a la valoració del patrimoni agroalimentari i 

gastronòmic. Un centre amb vocació social i obert a tothom per promoure la bona 

alimentació. Alícia és una fundació privada sense ànim de lucre, creada l’any 2003.  

El seu patronat està format per la Generalitat de Catalunya i la Fundació Catalunya - La 

Pedrera. Compta amb la complicitat i col·laboració dels millors cuiners i destacats científics. 

La Fundació Catalunya - La Pedrera acull a la Fundació Alícia, ambdues fundacions 

col·laboren i comparteixen les àrees d‘actuació: impuls social, cultura, territori i medi ambient, 

coneixement i alimentació. 

Alícia treballa per ser: 

 Un referent en l’àmbit de la recerca aplicada a la gastronomia. 

 Un agent actiu que cerca i ofereix respostes culinàries a problemes alimentaris 

derivats de patologies i malalties concretes. 

 Un espai per crear consciència social sobre la importància de l’alimentació com a 

fet cultural i com a factor educatiu. 

 Un lloc on es generen idees sobre alimentació i cuina. 

 Una experiència sensorial i estimulant que combina tradició i innovació. 

 Un projecte compromès amb el territori. 

  

QUÈ FEM 

Investiguem amb el propòsit de generar coneixement en tots els aspectes tecnològics que 

formen part de la cuina, des de l’ús de noves tècniques i productes fins a l’optimització de 

processos tradicionals. 

Treballem per millorar els hàbits alimentaris de la societat i per trobar solucions culinàries a 

les necessitats alimentàries concretes que provoquen determinades malalties.  

Col·laborem amb menjadors col·lectius, hospitalaris, escolars i geriàtrics per ajustar la 

restauració a les necessitats i diversitats que presenta cada un d’aquests grups. 

Estudiem també la gastronomia des d’una visió històrica, interpretant receptaris i aplicant-los 

com a eina per valoritzar un territori i un patrimoni cultural.  

Fem arribar coneixement a tot tipus de públic, tant a professionals del sector de l’alimentació 

i restauració com a famílies i escolars. 

Així mateix, treballem els nostres horts amb la finalitat de difondre i donar a conèixer el 

patrimoni agroalimentari i també d’estudiar i recuperar cultius. Í 
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DOMUS SENT SOVÍ 

 

 

 

 

http://domussentsovi.cat/ 

 

La Domus Sent Soví és un centre dedicat a la promoció i el coneixement del  patrimoni 

Gastronòmic Català a través dels seus millors productes. 

 

L’experiència demostrativa 

Gaudir i aprendre a través de tallers de cuina, xerrades sobre gastronomia, presentacions de 

productes, i preparació de plats en directe. 

L’experiència activa 

Experimentar amb els productes de la terra i seguir el seu procés, des de la seva elaboració 

fins que arriben al plat. 

L’experiència gustativa 

Assaborir el plaer de la cuina de la nostra terra a través de degustacions i tastos de 

productes. 

L’experiència del descobriment 

Descobrir, sentir i adquirir els millors productes de Catalunya, veritables joies del nostre 

patrimoni gastronòmic a través de la nostra botiga. 

 

ELS VALORS 

La Domus vol posicionar la comarca de La Selva com un territori d’excel·lència en 

l’alimentació, posant en valor els actius de la comarca i de Catalunya al voltant de la 

gastronomia, la cultura, la sostenibilitat alimentària i el turisme. 

 

OBJECTIUS 

 Millorar la competitivitat de la indústria alimentària de la comarca, a partir de 

la dinamització de la plataforma d’innovació en gastronomia industrial i la creació 

de serveis de suport a la innovació alimentària 

 Generar un entorn favorable que afavoreixi la formació i el flux de talent al territori 

al voltant de la indústria alimentària i la gastronomia, com a elements fonamentals per 

la dinamització econòmica i social. 

 Crear sinergies entre els diferents agents econòmics i socials de la 

comarca, especialment amb el sector turístic, per generar nova activitat econòmica i la 

creació de nous llocs de treball. 

 

EL NOM: EL LLIBRE DEL SENT SOVÍ 

Un “bon home i bon cuiner”, potser un monjo o el cuiner reial de Pere el Cerimoniós, va 

escriure, a la primera meitat del segle XIV (1312), el llibre anomenat de Sent Soví. Aquest 

receptari medieval, redactat en català, és el llibre de cuina més antic d’Europa escrit en 

llengua vernacle. 
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Un espai multifuncional 

En un entorn privilegiat amb vistes a la fortalesa d’origen medieval, les hortes medievals i el 

nucli antic de la població, La Domus us ofereix un ampli ventall de possibilitats i 

experiències. 

La Domus té capacitat per a acollir i programar presentacions de productes gastronòmics, 

tallers de cuina, reunions, rodes de premsa, esdeveniments singulars, tastos de productes, 

showcookings, set de rodatges, i ofereix el lloguer d’espais. 

 

 
Espai de restauració 

Equipament professional, funcionalitat i disseny. Espai ideal per a celebracions de tot tipus. 

 
Aula de Cuina 

L’Espai de treball per excel·lència, disposa de 20 llocs de cuina individuals. 

 

 

Taller de Cuina 

L’obrador de les millors receptes i tallers. 

 
Exposició 

Entendre i interpretar la història de la gastronomia catalana. 
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La Botiga 

Selecció dels millors productes d’Hostalric, La Selva i Catalunya. 

 
Auditori 

Espai de presentacions i xerrades amb tot l’equipament tècnic necessari. 

 
La Terrassa 

Gaudiu de les millors vistes d’Hostalric. Espai de temporada. 

 
Oficina de Turisme 

L’oficina de turisme per viure Hostalric al teu ritme. 
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SLOW FOOD ESPAÑA 

 
https://slowfood.es/ 

 

Slowfood España Manifiesto Slow Food 

MOVIMIENTO INTERNACIONAL PARA LA TUTELA Y EL DERECHO AL PLACER 

Este nuestro siglo, que ha nacido y crecido bajo el signo de la civilización industrial, ha 

inventado primero la máquina y luego la ha transformado en su propio modelo de vida. 

La velocidad nos ha encadenado, todos somos presa del mismo virus: la Fast Life, que 

conmociona nuestros hábitos, invade nuestros hogares, y nos obliga a nutrirnos con el Fast 

Food. 

Sin embargo, el homo sapiens debe recuperar su sabiduría y liberarse de la velocidad que lo 

puede reducir a una especie en vías de extinción. 

Por lo tanto, contra la locura universal de la Fast Life, se hace necesario defender el 

tranquilo placer material. 

Contrariamente a aquellos, que son los más, que confunden la eficiencia con el frenesí, 

proponemos como vacuna una adecuada porción de placeres sensuales asegurados, 

suministrados de tal modo que proporcionen un goce lento y prolongado. 

Comencemos desde la mesa con el SlowFood, contra el aplanamiento producido por el Fast 

Food, y redescubramos la riqueza y los aromas de la cocina local. 

Si la Fast Life, en nombre de la productividad, ha modificado nuestra vida y amenaza el 

ambiente y el paisaje, Slow Food es hoy la respuesta de vanguardia. 

Y está aquí, en el desarrollo del gusto y no en su empobrecimiento, la verdadera cultura, es 

aquí donde puede comenzar el progreso con un intercambio internacional en la historia, en 

los conocimientos y proyectos. 

Slow Food asegura un porvenir mejor. 

Slow Food es una idea que necesita de muchos sostenedores calificados, para que este 

modo (lento) se convierta en un movimiento internacional, del cual el caracol es su símbolo. 
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3.4. Conclusions de les experiències de referència 

 

Espais dinàmics i programador d’activitats 

Són habituals els espais en un entorn patrimonial i a l’aire lliure que esdevenen 

el marc ideal per a la celebració d’activitats destinades a un públic ampli. 

 

Les activitats normalment són estacionals (a l’estiu) i giren a l’entorn del format de 

l’espectacle (especialment concerts), encara que les característiques d’aquest tipus 

d’espais, com són els claustres, ofereixen molta versatilitat per altres tipus 

d’activitats de gran format (circ, teatre, activitats col·lectives,...). En el cas del 

Convent de Sant Diego té, a més a més, l’avantatge que la seva programació es 

pot cobrir durant tot l’any, ja que disposarà d’una diversitat d’espais coberts de 

dimensions diferents que permetran la programació d’activitats de tot tipus i 

formats, i que la permet ampliar-se molt els mesos d’estiu amb activitats a l’aire 

lliure. 

 

Centre d’interpretació sobre la vida tradicional a Menorca 

Aquest tipus d’equipament normalment pren el format de museu etnològic, que 

conserva, investiga, documenta i exhibeix una col·lecció. Habitualment, la col·lecció 

d’objectes és el punt de partida d’un discurs que recorre diferents aspectes de 

l’evolució cultural d’una comunitat. 

 

En alguns casos, el relat no és nostàlgic sinó que pretén ser una reflexió per 

poder interpretar els canvis i les transformacions socials, culturals i econòmiques 

de l’època contemporània. 

 

Si bé la col·lecció és el punt de partida, la seva expressió museogràfica acostuma 

a ser molt diversa i adquireix importància en la contextualització i la interpretació 

dels objectes exposats, amb recursos diversos que ofereixen una presentació 

amena i emocionant (elements multimèdia, escenografies i una acurada presentació 

de la col·lecció). 

 

Alhora, els centres analitzats pretenen ser un pol de dinamització d’activitats i 

d’enfortiment del viincle amb el territori. 

 

Museus del calçat 

Les experiències analitzades també presenten el format museu, on els objectes 

també són la base de l’exposició. Encara que amb diferents enfocaments, totes les 

experiències analitzades es basen, fonamentalment, en la divulgació dels processos 

tecnològics.  
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En el cas d’Alaior es pretén que a l’explicació de la tecnologia (i el pas d’artesania 

a indústria) s’hi incorpori una lectura social i econòmica del sector i, que a més a 

més, quedi reflectida la seva transformació fins a l’actualitat.  

 

Centres dedicats a la gastronomia 

S’han seleccionat un conjunt d’iniciatives existents que ens indiquen el nivell 

d’importància que està adquirint la gastronomia en els equipaments de futur a 

molts indrets del nostre entorn. Totes tenen la gastronomia com a element central 

de la seva activitat, algunes d’elles posen el seu èmfasi en aspectes més d’ordre 

dietètic o salut alimentària, altres en els valors culturals de la gastronomia, en 

qualsevol cas ens serveixen d’elements de referència per aprendre de les seves 

bones pràctiques. Hem inclòs algunes descripcions extretes de les seves pròpies 

webs. 

 

Les experiències analitzades són molt diverses i acullen diferents formats: escoles 

o centres de formació i investigació, plataformes de promoció o que afavoreixen 

les relacions público-privades del sector, centres de trobada i d’experimentació,.. 

 

Cadascun d’ells té uns objectius marcats i cadascun d’ells pot aportar idees al 

futur Centre de Cultura Gastronòmica de Menorca, que pretén ser un centre 

dinàmic on es reuneixen diferents funcions i activitats.  

 

Considerem que el centre que més s’apropa als objectius del Centre de Cultura 

Gastronòmica de Menorca es la Domus Sent Soví, on es reuneixen funcions i 

serveis molt diversos i que, per tant, amplifica molt els destinataris. Des de la 

recerca i el coneixement, a lloc de trobada dels agents econòmics i socials, fins a 

un aparador participatiu i dinàmic per qualsevol tipus de públic, un univers 

gastronòmic apte per professionals del sector, però també per a la població local i 

pel turisme, cada vegada més interessat en la gastronomia com a experiència de 

territori. 
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Desenvolupament de les propostes principals 

 

4. El Centre de Cultura gastronòmica de Menorca 

 

4.1. El context 

 

La valoració actual de la creació i dinamització de diferents camps de la cultura, 

mostra que la gastronomia encapçala el primer lloc, amb un resultat de 8,3, per 

davant de sectors tan importants com la moda, l'arquitectura o el disseny1.  

 

A més, l'augment i la importància que el turisme gastronòmic està assumint a nivell 

mundial és un fet i s'està consolidant com un factor decisiu en el desenvolupament 

econòmic de molts territoris en clau sostenible. L'any 2013, 7,4 milions de persones 

van visitar el nostre país amb la finalitat de gaudir de la riquesa culinària2, que 

alhora contribueix a conèixer altres valors com la identitat cultural, el patrimoni 

natural i cultural o la sostenibilitat.  

 

La gastronomia és una activitat que s'associa i genera cultura i es vincula a la 

identitat d'un territori o d'una col·lectivitat. La gastronomia, en el seu sentit més 

ampli, pot reunir la majoria dels valors, motivacions o activitats d'interès per als 

turistes: clima, naturalesa, cultura/festes,…elements estretament associats a la 

cultura gastronòmica. Paisatges i territoris, patrimoni, productors, transformadors, 

distribuïdors, cuiners i hostalers, una cadena que participa en l'oferta gastronòmica 

i que pot articular-se en un important sistema o xarxa sobre la cultura 

gastronòmica, amb la finalitat de posar en valor un patrimoni viu especialment 

interessant com a oferta turística de qualitat, estretament vinculada al territori. 

 

L’Organització Mundial de Turisme, organisme de les Nacions Unides responsable de 

la promoció d’un turisme responsable, sostenible i accessible, ha dedicat diversos 

fòrums per a analitzar el turisme gastronòmic i el seu potencial com un pilar de 

desenvolupament responsable i estretament relacionat amb el territori i el paisatge. 

El secretari general de l’OMT Taleb Rifai va dir que «La relació entre el menjar i la 

cultura s'ha convertit en un motiu principal per viatjar, però també és un gran 

catalitzador del turisme sostenible, ja que la gastronomia treu a la llum el més 

autèntic de cada destinació». L’OMT també insisteix que un altre dels valors 

emfatitzats ha estat el valor que té la gastronomia per acostar diferents cultures i 

                                                 
1
 El Cultural (16/02/2106), dades extretes del  “ Observatorio de la Cultura 2016” de la Fundación 

Contemporánea. 

 
2  Enquesta Habitur (2013), elaborada pel Instituto de Estudios Turísticos (IET). 
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facilitar la interculturalitat, un procés denominat ‘gastrodiplomacia’. En aquesta 

mateixa línia, el turisme gastronòmic ha de ser abordat des de criteris de 

responsabilitat, solidaritat i sostenibilitat. De fet, l'evolució que han experimentat les 

societats de tot el món és el resultat en d’una conscienciació global que inclou 

inquietuds mediambientals i ètiques relacionades amb la salut que també estan 

vinculades a la gastronomia3. 

 

D’altra banda, des de la Secretaria de Turisme d’Espanya es destaca que el turisme 

gastronòmic té un potencial extraordinari i constitueix un producte prioritari i 

transversal de l'estratègia de promoció turística d'Espanya pel seu creixent pes en 

la demanda turística (amb 8,4 milions de turistes internacionals, un 12,3% del total 

de turistes en 2015 van realitzar activitats gastronòmiques)4. CulinaryTourism, que 

impulsa el coneixement, la formació i la recerca sobre el Turisme Gastronòmic, 

destaca que en els últims anys la gastronomia s'ha convertit en un element 

indispensable per conèixer la cultura i la manera de vida d'un territori. La 

gastronomia representa una oportunitat per dinamitzar i diversificar el turisme, 

impulsa el desenvolupament econòmic local, implica a sectors professionals diversos 

(productors, cuiners, mercats...) i incorpora nous usos al sector primari. 

 

És important considerar que des del 16 de novembre de 2010, la dieta 

mediterrània ha estat declarada Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat 

durant la cinquena reunió del Comitè Intergovernamental de la UNESCO celebrada a 

Nairobi (Kenya) amb la finalitat de salvaguardar d'aquesta herència. Aquesta 

candidatura transnacional, va ser elaborada i presentada conjuntament per Espanya, 

Grècia, Itàlia i el Marroc, i coordinada tècnicament per la Fundació Dieta 

Mediterrània, amb l’objectiu de preservar un llegat cultural i gastronòmic que 

defineix i identifica als territoris mediterranis des de fa segles5. 

 

La gastronomia de Menorca és un exponent de la dieta mediterrània i ofereix un 

univers amb una gran diversitat de productes molt associats als seus paisatges, a 

la manera de viure, a la seva cultura, al seu patrimoni i a la seva història. 

Productes de primera qualitat del mar, del camp; tradicions d'origen romà, 

musulmà, que es fusionen amb noves aportacions alimentàries i gastronòmiques en 

l’època moderna i contemporània, culminant en una gastronomia d'essència 

mediterrània i amb identitat pròpia.  

 

La posta en valor d’aquests productes, de la història i de l’actualitat gastronòmica 

de l’illa esdevé un gran potencial. La seva promoció i projecció poden dinamitzar el 

sector primari i la seva economia, però també l’oferta turística, col·laborant a la 

                                                 
3 http://www2.unwto.org/es/webform/informe-global-sobre-turismo-gastronomico 
4 http://media.unwto.org/es/press-release/2016-05-27/el-ii-foro-mundial-de-turismo-gastronomico-enfatiza-

la-relevancia-de-la-cul 
5http://www.unesco.org/culture/ich/es/RL/la-dieta-mediterranea-00884 
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desestacionalització del turisme i a la creació d’ofertes culturals i gastronòmiques 

alternatives. 

 

El turisme amb un valor cultural afegit, sostenible, vinculat a un territori i que 

ofereix experiències noves i de proximitat es posiciona com una modalitat que cada 

vegada assoleix més rellevància. L’oferta és àmplia i es dirigeix fonamentalment al 

lleure durant els caps de setmana, vacances o a les empreses que precisen 

activitats innovadores pels seus treballadors o clients. El turisme gastronòmic, cada 

vegada adquireix més importància i no només es limita a anar a un restaurant, sinó 

que es busca el descobriment de tot allò que envolta la història i la tradició 

gastronòmica d’un territori: el coneixement i la història dels productes, el 

descobriment dels llocs de producció, degustacions, cursos, visites als mercats o a 

tallers artesanals, fàbriques o botigues especialitzades,...  

 

En conseqüència, la proposta de creació d’un centre en que es posi en valor i es 

difongui la riquesa gastronòmica de l’illa permet ampliar l’oferta del turisme de 

qualitat, i alhora contribueix a aglutinar tot aquest patrimoni. També col·labora a 

promocionar, posar en valor i dinamitzar el sector agroalimentari de l’illa, així com 

atendre el creixent interès de la població local envers la gastronomia.  

 

Menorca, a mes a més, disposa d’agents molt actius que treballen pel coneixement 

i l’impuls d’aquest vessant de la cultura. l’Associació Fra Roger Gastronomia i 

Cultura és conscient de la importància de la gastronomia de l’illa per a la seva 

economia i la seva rellevant dimensió cultural. En aquesta direcció treballen en 

l’estudi i la recerca sobre pràctiques alimentàries, productes locals, creences i usos 

relacionats amb l’alimentació, aspectes que contribueixen al reconeixement de la 

seva identitat. En l’associació s’han implicat tots els sectors: acadèmics, però també 

cuiners, restauradors, productors i usuaris,... ja que la gastronomia implica a tota la 

comunitat menorquina i defineix la seva identitat. 

 

També es disposa de l’informe “Gustum. Diagnosi del sector agroalimentari a 

Menorca”6, que com indica el seu títol analitza la situació del sector i en el que es 

detecta la necessitat de promoció i dinamització del sector primari, la manca de 

coneixement dels productes locals i les dificultats de la seva comercialització. 

Alhora s’expressa la potencialitat dels productes, el dinamisme en alguns sectors i 

la seva alta qualitat. 

 

  

                                                 
6
http://www.gustum.org/wp-content/materiales/diagnosigustummenorca.pdf 
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4.2. El Mapa de valor de la gastronomia 

 

L'oferta i la demanda d'activitats gastronòmiques cada vegada més s'associen a 

activitats complementàries del turista. Per tant és una activitat en auge, que a més 

dinamitza especialment al sector de l'hostaleria. No obstant això, el turisme 

gastronòmic ha d'anar més enllà, doncs la gastronomia és un atribut d'identitat, 

estretament associat al territori i a la seva herència cultural. 

 

La cadena de valor de la gastronomia i, per tant, del turisme gastronòmic, permet 

abastar un univers més ampli, ric i satisfactori per al turisme. No es tracta només 

d'activitats complementàries per al turista (com podria ser anar a menjar a un 

restaurant reconegut), sinó que adquireixi una més alta categoria i es converteixi en 

un motiu principal o rector de l'activitat turística. 

 

La gastronomia no se cenyeix a un plat, sinó que per arribar a ell s'ha construït 

una cadena de valor que inclou elements associats a la producció i processament 

d'aliments, la seva distribució, la seva transformació i, finalment, la seva ingestió. 

Tots aquests passos de la cadena, a més, tenen associats uns valors afegits com 

el paisatge cultural, la identitat cultural, el patrimoni en el sentit més ampli (moble, 

immoble, immaterial,…). Aquesta cadena també es vincula amb altres elements que 

regulen o incideixen de manera directa en el procés i que cal tenir-los en compte, 

com la regulació administrativa, els sectors industrial i de serveis, el finançament, 

les polítiques de les administracions públiques, les accions de màrqueting, les 

iniciatives de formació o de recerca o les infraestructures existents, entre altres. 
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Recursos turístics: elements que aporten valor a l’experiència turística a tota la cadena 

Patrimoni gastronòmic: elements mobles, immobles i intangibles de tota la cadena de valor 

Indústria Finançament 
Màrqueting 

Formació 

Infraestructures 

Administracions 

Públiques Regulació 
Serveis 

PROCESSAT DISTRIBUCIÓ TRANSFORMACIÓ INGESTIÓ 

Agricultura 

Ramaderia 

Pesca 

Recol·lecció 

Bodegues 

Destil·leries 

Formatgeries 

Indústries  

agroalimentàries 

Forns i 

pastisseries 

Cuines: 

Professionals 

Domèstiques 

 

Mercats 

Venda directa 

Botigues 

especialitzades 

… 

Restaurants 

Cases 

Carrer 

…  

 

PRODUCCIÓ 
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4.3. La gastronomia a Menorca: el relat 

 

Situada al bell mig de la Mediterrània occidental, Menorca ha estat històricament 

cobejada per diverses cultures, algunes de les quals s’hi han establert durant segles 

i hi han deixat una petjada que a dia d’avui encara és ben viva. L’herència més 

visible té forma de patrimoni immoble, tangible i a l’abast de tothom, però hi ha 

una altra herència molt més subtil que es manifesta en la gastronomia menorquina 

i fins i tot en el seu vocabulari. És un patrimoni immaterial que ha sabut 

transcendir les fronteres d’aquesta illa per arribar arreu del món. 

 

La gastronomia d’un territori és, en primer lloc, fruit del seu paisatge, que a 

Menorca condensa l’essència de la Mediterrània. Les explotacions agràries 

menorquines, anomenades “llocs”, s’han dedicat tradicionalment a la ramaderia i al 

conreu de secà. Per açò una de les imatges més habituals de l’illa és la de les 

vaques pasturant al camp. Es tracta d’una ramaderia sense pastor que delimita els 

diferents espais (les tanques) mitjançant parets de pedra seca elaborades amb una 

tècnica ancestral que no necessita cap tipus d’argamassa. Els milers de quilòmetres 

de paret seca conformen un paisatge quadriculat que ha esdevingut icònic. 

 

L’altre gran factor que determina la gastronomia és el cultural. A les receptes 

típiques menorquines hi conflueixen les influències de les diferents societats que 

s’han establert a l’illa: les postres a base d’ametlla d’arrel islàmica, els pudings i la 

ginebra d’arrel britànica, la mundialment famosa salsa maonesa que es va a donar 

a conèixer en època de la dominació francesa... 

 

A Menorca, el cicle anual gastronòmic determina clarament quin és el moment 

d’elaborar i consumir cada plat. Per Nadal, cuscussó, torró de la reina, amargos, 

calamar ple... Per Reis, coquetes amb confits. Els darrers dies (just abans de 

Carnaval), sobrassada torrada, greixera, crespellets... Per Pasqua, be i formatjades. 

Per les festes patronals, xocolata desfeta amb ensaïmada, pastissets, confits, 

macarrons, formatge i embotits... Durant l’estiu, albergínies i carabassonets plens, 

oliaigua, calderetes (la més coneguda és la de llagosta, però n’hi ha altres 

variants), coca amb tomàtiga... Per Tots Sants, bunyols amb mel o amb arrop. I el 

cicle torna a començar. També hi ha receptes emblemàtiques per a celebrar els 

dies especials durant tot l’any, com ara la tortada d’ametlla, i receptes per al dia a 

dia, com la rajada al forn amb patates, arròs de la terra, panadera... Antigament, 

molts plats només s’elaboraven en èpoques determinades, i fora d’aquell període 

era impossible trobar-ne enlloc. Avui en dia, en canvi, la majoria es comercialitzen 

al llarg de tot l’any, tot i que alguns conserven la màgia de ser degustades durant 

un període molt curt de temps. 
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Alguns dels productes més típics de l’illa, el formatge i els embotits, són fruit de 

l’activitat ramadera. El formatge s’ha elaborat tradicionalment amb llet crua de vaca 

i de manera artesanal. Actualment, però, també es pot trobar elaborat amb llet 

pasteuritzada i de manera industrial. Aquest producte està reconegut amb la 

denominació d’origen protegida (D.O.P.) Mahón-Menorca. El procés d’elaboració, molt 

pautat, dóna lloc a tres tipus de formatge depenent del grau de maduració: el 

formatge tendre (entre 21 i 60 dies), el semicurat (entre 2 i 5  mesos) i el curat 

(que supera els 5 mesos).  

 

La importància del sector lacti a Menorca és palesa en la pervivència d’oficis 

especialitzats com ara el de curador. També s’ha conservat el vocabulari propi de 

les diferents fases i eines del procés de formatjar. 

 

Precisament fou una empresa menorquina, El Caserío, una de les grans innovadores 

en el sector lacti espanyol. Mentre la llet només es comercialitzava com a tal o 

transformada en peces de formatge tradicional, Pedro Montañés impulsà la 

fabricació de formatge fos i altres productes derivats. El Caserío assolí un èxit tan 

aclaparador que suposà una nova manera de consumir formatge a tota Espanya i a 

la resta del Món. 

 

A Menorca, també s’elaboren un ampli assortiment d’embotits de diferents tipus: el 

més conegut és la sobrassada, però també són molt tradicionals el cuixot, la carn i 

xulla, el botifarró blanc, el botifarró negre...  

 

També cal destacar elements gastronòmics curiosos i de fama internacional, com 

pot ser la salsa maionesa, que sembla que va ser introduïda a la cort i a la 

refinada cuina de Lluis XV pel duc de Richelieu, partícip a la conquista francesa de 

l’illa l’any 1756.  

 

 

4.4. La definició del CCGM 

 

El centre es concep com un espai molt obert amb activitats multidisciplinàries i de 

caràcter multifuncional. Ha de ser un espai de posada en valor, de difusió i de 

transmissió del coneixement del sector, però també un pol cultural que programi i 

que aglutini iniciatives destinades a la dinamització, la promoció i el 

desenvolupament del sector agroalimentari i culinari. 

 

Per tant, ha de ser com un gran aparador que mostri i difongui la diversitat de 

productes, i la cultura culinària i el patrimoni associat, amb espais expositius, de 

descoberta i de degustació. Ha de ser un indret  viu i actiu, de difusió i promoció, 

però també de trobada, d’intercanvi i de formació.  
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Tanmateix, el CCGM té la voluntat d’esdevenir un centre en el que es desenvolupin 

activitats de recerca i d’innovació, entès com una infraestructura al servei dels 

chefs i restauradors de Menorca. 

 

 

4.5. Les funcions del CCGM 

 

- La promoció i la difusió del patrimoni alimentari i culinari de Menorca. 

- La protecció i salvaguarda de la cultura gastronòmica de Menorca i dels 

recursos associats. 

- L'impuls, la cooperació i el desenvolupament del coneixement sobre la cultura 

alimentària i gastronòmica. 

- L'elaboració i el desenvolupament d'idees, iniciatives i activitats relacionades 

amb els recursos alimentaris i culinaris de Menorca. 

- La prestació de serveis relacionats amb el patrimoni vinculat amb els recursos 

gastronòmics del territori. 

- La promoció i l'organització de plataformes de debat, intercanvi, reflexió i 

experimentació sobre la cultura alimentària i culinària de Menorca. 

- La presentació de nous productes i novetats. 

- La formació, la recerca i la innovació gastronòmica. 

 

El CCGM serà un equipament que treballarà en xarxa amb entitats que ja existeixen 

i que es dediquen al tema, tot oferint-los serveis i infraestructures. 

 

El CCGM, però, no es dedicarà a la formació reglada en matèria de restauració, en 

aquest sentit és totalment complementari (i probablement podran col·laborar) amb 

la idea de crear un centre de formació pel sector a Menorca. La formació que ha 

d’oferir el CCGM té a veure amb un reciclatge permanent dels professionals 

existents, amb stages i workshops de cuiners i cuineres foranis que permetin als 

restauradors de Menorca interactuar-hi, sessions especials sobre temes paral·lels 

(màrqueting, innovació i tradició, tendències del gastroturisme,...),... 
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4.6. Serveis del CCGM 

 

L'espai del Centre de Cultura Gastronòmica de Menorca inclourà: 

 

Aula de gastronomia i de cuina d’exhibició 

 

Espai dedicat a la formació, a l’experimentació i a l’exhibició per realitzar cursos de 

cuina, demostracions o promocions, degustacions comentades de productes i de 

plats, tallers, maridatges,... 

 

Requeriments i equipament: precisa de 10 a 15 cuines de petit format per alumnes, 

equip de CTTV, so, logística necessària per impartir formació (mirall, ...). 

 

Emplaçament: espai de cuina de la 2a planta 

 

Laboratori de gastronomia  

 

Creació d’un espai dedicat a la recerca i innovació sobre la gastronomia 

menorquina al servei dels xefs de Menorca, cuiners i cuineres no professionals, 

productors, i agents implicats. L’intercanvi i l’aplicació de tècniques i coneixements 

és l’objectiu d’aquest espai. 

 

Requeriments i equipament: precisa equipament d’una cuina professional.  

Emplaçament: espai destinat a cuina a la 3a planta. 

 

Aula/es 

 

Espai per a la celebració de cursos, seminaris, debats o trobades sobre 

gastronomia. També ha de ser un espai d’acollida, discussió i debat dels agents del 

sector. 

 

Requeriments i equipament: mobiliari d’aula, so i equip de projecció. 

Emplaçament: Ala coberta de la segona planta. La proposta és crear una estructura 

divisòria que pugui convertir l’espai en tres aules amb funcionament simultani o una 

aula gran. 

 

Espai d'exposició permanent sobre el relat de la gastronomia menorquina 

 

Exposició lúdica i de descoberta sobre la tradició i la història dels aliments 

(matèries primeres, elaboració i producte final) i de la cultura gastronòmica de 

Menorca. Un recorregut pels paisatges, els productes i els elaborats que defineixen 

l’alimentació i la cuina menorquina: la salsa maionesa, el CASERÍO (marca icònica a 
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Espanya), el formatge de Maó-Menorca, productes propis com ara la ginebra, la 

mel, l’oli, el vi, els embotits (sobrassada, cuixot,...), la sal, etc, La seva història, els 

seus orígens i la seva presència actual en el cicle gastronòmic de l’illa.   

 

També es poden organitzar exposicions temporals monogràfiques dedicades a una 

temàtica més concreta: el cicle anual i la gastronomia, els formatges, la història de 

la vinya i del vi a Menorca, els dolços,... 

 

Requeriments: espai diàfan i mobiliari per a presentacions que es pugui 

emmagatzemar, i equipament “museístic” per a l’exposició permanent. 

Emplaçament: Una de les ales de lateral descobert a la segona planta 

 

Espais de presentació d’actualitats 

 

Espai per realitzar presentacions o petites exposicions sobre productes, restaurants, 

llibres, etc ..., que es poden vincular a esdeveniments que s’organitzin a l’illa o amb 

la temporada dels aliments (Carnaval, Quaresma, els bolets,...). 

 

Requeriments: espai diàfan i mobiliari per a presentacions que es pugui 

emmagatzemar. 

 

Emplaçament: Una de les ales de lateral descobert a la segona planta 

 

Espai d’esdeveniments 

 

Utilitzar instal·lacions comunes per organitzar esdeveniments d'intercanvi comercial, 

sopars o degustacions monogràfiques de productes determinats. 

 

Bar / cafeteria / corner gastronòmic 

 

El bar comú ha de seguir la mateixa línia de treball i de reflexió que el Centre de 

Cultura Gastronòmica de Menorca i, per tant, oferir productes de qualitat i 

associats a la tasca del Centre. Cada setmana es pot oferir un platet que s’associï 

a la cuina de mercat i de temporada. 

 

A més comptarà amb un corner de venda de productes gastronòmics de qualitat 

de Menorca. 

 

Punt d’informació turística 

 

La Oficina d’Informació Turística que inclourà el Convent de sant Diego, tindrà 

també una informació especialitzada en matèria gastronòmica sobre productes 

elaborats i recursos associats que es poden visitar (restaurants, mercats, productors 
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que organitzen visites en les seves instal·lacions,..). També pot ser el punt d’inici 

d’itineraris gastronòmics o per redirigir als interessats a instal·lacions d’interès 

gastronòmic disperses pel territori. 

 

 

4.7. Recomanacions per a la seva gestió 

 

Creiem que el Convent de sant Diego disposa de prou espai com per emplaçar el 

CCGM i que, a la vegada, esdevindria un dels seus punts forts d’atractiu i de 

dinamització.  

 

D’altra banda, Menorca ja disposa de certa estructura que podria facilitar la gestió 

d’aquest centre. En aquest sentit, l’associació Fra Roger. Gastronomia i Cultura té 

una trajectòria consolidada en aglutinar agents d’interès, investigar, experimentar, 

divulgar i promocionar la gastronomia de Menorca. D’altra banda, la Cooperativa 

Agrícola i Ramadera de Menorca (Alaior i Ciutadella) també té un alt compromís 

amb el territori i la tradició gastronòmica de l’illa i la Cooperativa de sant Crispí ha 

desenvolupat iniciatives entorn a la gastronomia. Les tres institucions, juntament 

amb un operador expert en restauració, serien els agents adequats per la gestió 

del centre. 

 

Es recomana que es realitzi una concessió que inclogui la gestió del CCGM i el 

bar/cafeteria de manera conjunta. D’aquesta manera, s’assegura una coherència 

entre tots els serveis associats amb la restauració i a la gastronomia del centre i 

s’optimitzen recursos.  

 

Ens sembla possible realitzar una adjudicació directe en funció de la implicació de 

les tres institucions amb Menorca i de que no n’existeixin d’altres, en tot cas caldrà 

demanar un informe adhoc per analitzar si la concessió pot ser directa o be caldrà 

fer un concurs públic.  

 

 

4.8. Activitats gastronòmiques a Menorca 

 

L’associació Fra Roger Gastronomia i Cultura va organitzar un total de 35 activitats 

exclusivament gastronòmiques durant l’any 2016, les quals van comptar amb un 

total de 1.572 assistents. La mitjana d’assistents per activitat va ser de 45 

persones. Les activitats són gratuïtes i la tipologia principalment la següent: 

 

- Showcooking acompanyat d’un tast 

- Conferències sobre temàtica gastronòmica (en ocasions acompanyades d’un 

tast) 
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- Presentacions de llibres 

- Tallers per a adults 

- Tallers infantils i juvenils 

- Gimcanes 

Cal tenir en compte que entre els 1.572 assistents no hi ha comptabilitzats els de 

les activitats combinades (per exemple visites guiades patrimonials acompanyades 

d’un tast, concerts acompanyats d’un tast, un còctel inclòs en un festival 

cinematogràfic...). No s’han tingut en compte per evitar desvirtuar els càlculs, ja que 

els esdeveniments combinats aglutinen diversos tipus de públic atrets per diferents 

aspectes de l’acte: uns per la història, d’altres per la música, d’altres pel programa 

conjunt... no es pot pressuposar que un acte estrictament gastronòmic comptaria 

amb els mateixos assistents. El que sí queda palès és que combinar l’oferta 

gastronòmica amb altres continguts de caire cultural o lúdic permet arribar a un 

públic més ampli i divers, per la qual cosa és recomanable programar la graella 

d’activitats pensant en diferents perfils de públic. Una altra estratègia per atraure 

nou públic és organitzar activitats en diferents escenaris (al carrer, a les escoles, a 

una fira, a un concert...) per tal que qui no ha visitat el centre el pugui descobrir 

de manera indirecta i després s’animi a visitar-lo.  

 

El càlcul d’assistents a les activitats gastronòmiques de Fra Roger tampoc inclou les 

400 persones que van presenciar el Fòrum Illa del Rei “La gastronomia i la identitat 

del territori. El cas de Menorca”. S’ha considerat que es tracta d’un esdeveniment 

amb una repercussió i un bagatge fora del que és habitual a l’illa en matèria 

gastronòmica. Per açò s’apunta com a una referència de l’abast que es pot arribar 

a aconseguir en el cas d’un esdeveniment d’aquesta magnitud, molt superior a la 

de l’activitat quotidiana del centre. 

 

  

48



 

A continuació es detallen altres activitats gastronòmiques que es realitzen a 

Menorca. 

 

Oferta d’activitats gastronòmiques a Menorca 

 

Promotor Detall Tarifes 

 

Tallers i cursos 

Cuk-cuk Tallers de cuina tradicional menorquina, 

espanyola, cuines del món, pastisseria i 

cocteleria a una casa antiga de 

Ciutadella. Tots els participants cuinen 

per parelles i després dinen o sopen del 

que han cuinat més beguda més postres. 

El mateix centre ofereix la visita a una 

formatgeria.  Aquesta oferta es combina 

amb la d’activitats no gastronòmiques. 

Preus per persona: 

Tallers de cuina 

menorquina o espanyola, 

27-35 €. 

Tallers de cuines del món, 

39,90 €. 

Tallers de cocteleria, 8-15 

€. 

Apalliser Es Perol Showcooking és l’espai 

gastronòmic de l’empresa Apalliser, a 

Maó. S’hi imparteixen tallers i cursos de 

cuina, cates comentades... Conté una 

cuina professional i té un aforament de 

50 persones. 

Gratuït 

Cooperativa San 

Crispín 

A l’aula de cuina Antoni Cardona ubicada 

a l’edifici central de San Crispín s’hi duen 

a terme showcookings i xerrades sobre 

gastronomia. Es comença al supermercat 

triant els productes amb el cuiner per 

promocionar el producte local.  Aquí 

s’han gravat les receptes del programa 

de promoció de la cuina local “12 

mesos, 12 mossos”. Es va inaugurar l’any 

2016. 

 

Injove (Consell 

Insular de Menorca) 

Tallers de cuina per a joves dins el 

programa  Alternanits  (activitats diverses 

d’oci saludable per a joves a partir de 14 

anys consensuades amb els casals de 

joves). Hi col·laboren l’INJOVE (Institut de 

la Joventut de Menorca, els ajuntaments 

de l’illa i entitats cíviques). 

 

Escoles d’Adults Tallers de cuina, pastisseria i rebosteria 

adreçats a públic adult. 

Un taller monogràfic, 25 €. 

Paquet de 5 tallers 

monogràfics, 110 €. 

Un quadrimestre, 52 €. 
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Oferta d’activitats gastronòmiques a Menorca 

 

Promotor Detall Tarifes 

Talleres Islados “Genealogia de les receptes. Història 

comestible de la cuina de Menorca”, a 

càrrec de Pep Pelfort. El curs es planteja 

com una convivència entre professor i 

alumnes i té una durada 2 dies sencers. 

Inclou xerrades teòriques, classes 

pràctiques, passejos amb observació 

d’espècies comestibles, projecció de 

pel·lícules de temàtica gastronòmica, un 

receptari i un pack de productes 

menorquins. Inclou tots els àpats tret del 

berenar, no inclou l’allotjament. 

 

250 € 

Visites guiades 

 

Bodegues Binifadet Visites guiades de 75 minuts que 

inclouen un recorregut comentat per les 

vinyes, l’interior de la bodega, i una cata 

de vins i espumosos. S’expliquen les 

característiques del territori i les varietats 

cultivades, els diferents processos 

d’elaboració, i les característiques dels 

diferents productes que ofereix la bodega. 

A més de la visita guiada, s’ofereixen 

cates comentades. 

Visita guiada 8 € 

Cata privada per a dues 

persones 29 € 

Hort de Sant 

Patrici 

Visita guiada de 90 minuts a la 

formatgeria per veure el procés 

d’elaboració artesanal del formatge de 

Menorca, el museu del formatge de 

Menorca amb la cava de maduració i la 

bodega (zona d’elaboració, laboratori i 

sala de criança i dormitori). Es finalitza 

amb una degustació de formatges i vins 

d’elaboració pròpia. 

 

Subaida Visita guiada a la finca per conèixer com 

s’elabora el formatge. Inclou un tast de 

formatge i altres productes. 

Visita guiada 7 € adults 

Visita guiada 3,5 € fillets  

Consell Insular de 

Menorca 

El programa d’activitats “Viu Menorca 

Biosfera” abraça diverses temàtiques: 

gastronomia, història, naturalesa... que 

s’ofereixen de manera combinada, com 

per exemple la visita a una finca de 

producció ecològica acompanyada d’un 

tast de productes locals. 

Gratuït 
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Oferta d’activitats gastronòmiques a Menorca 

 

Promotor Detall Tarifes 

Museu de Menorca El seu programa d’activitats puntualment 

n’inclou de gastronòmiques, com ara una 

visita guiada a un jaciment romà 

acompanyat d’una cerimònia i un tast de 

receptes de l’època. 

Gratuït 

 

 

4.9. Possibles agents col·laboradors a Menorca 

 

No es tracta d’una llista que representi la totalitat dels agents que poden 

col·laborar en la proposta, sinó d’una primera aproximació que ens permet veure 

que estem parlant d’un sector amb força implantació. A aquesta llista cal sumar-hi 

les institucions, així com campanyes de promoció com ara Made in Menorca. 

 

www.leadermenorca.org 

Associació Leader Illa de Menorca 

 

www.biosferamenorca.org 

Reserva de Biosfera de Menorca 

 

www.artesaniademenorca.com 

Centre Artesania de Menorca 

 

www.illesbalearsqualitat.es/iquafront/producte/358 

Vi de la Terra Illa de Menorca IGP 

 

www.menorcaturismorural.net 

És una associació que vetlla per la sostenibilitat de les finques rústiques. Inclou una 

guia d’agroturismes estratègicament ubicats en el territori. 

 

 

http://agroxerxa.menorca.es 

Iniciativa per donar a conèixer tots els productes alimentaris del sector primari de 

Menorca a través d’una web. És un catàleg on-line de tots els productes del sector 

primari de Menorca, tant productes de terra com productes de mar (agricultura, 

ramaderia, pesca, marisqueig, viticultura, apicultura). 

 

www.pagesos.com 

La Unió de Pagesos de Menorca es va crear el 1978. En la seva llarga història ha 
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fomentat en tot moment el cooperativisme, la producció artesanal i les races 

autòctones, la protecció del sòl rústic i de la natura. 

 

www.santllorenc-pieme.com 

Cooperativa Agrícola Sant Llorenç és el fruit de la unió de professionals del sector 

agrícola. Amb més de 50 anys d’experiència (1957-2007) i 250 associats actualment 

distribueixen productes a tota l’illa de Menorca. 

 

www.coinga.com 

La Cooperativa Insular Ganadera (COINGA) neix de la iniciativa, el 1966, d’un grup 

de petits ramaders i productors decidits a gestionar el valor de la seva feina. Avui 

són més de 300 socis d’explotacions lleteres. 

 

www.agroalimentaries.es 

És una organització d’àmbit territorial que des de l’any 1988 defensa els interessos 

econòmics i socials de les cooperatives agroalimentàries de Menorca. 

 

www.cbpae.org 

El Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica es va crear l’any 1994 com a 

autoritat única de control de productes agroalimentaris ecològics existent en el 

territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

 

www.vimenorca.com 

L’associació va néixer l’any 2006 i reuneix la majoria d’elaboradors de vins acollits 

al Vi de la Terra Illa de Menorca. 

 

www.quesomahonmenorca.com 

El Consell Regulador de la DOP Mahón-Menorca té com a finalitat la promoció i el 

control dels formatges acollits a aquesta denominació d’origen. 

 

www.menorca.es 

Fundació que s’encarrega de la informació turística de Menorca. 

 

www.gobmenorca.com 

El GOB promou la defensa dels valors ambientals i l’equilibri entre les activitats 

humanes i la conservació de la naturalesa a Menorca. 

 

www.artesansdemenorca.org 

Associació integrada pels artesans de Menorca fundada l’any 1981. Aquesta 

associació proporciona importants serveis d’assessorament i administració. 

 

www.menorcaactiva.com 

Menorca Activa és una agrupació d’empreses dedicades a promoure un turisme 
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actiu i de qualitat. Inclou un ampli ventall de possibilitats, des d’allotjaments fins a 

tot tipus d’esports aquàtics i excursions. 

 

www.iesmacardona.com 

IES M.A. Cardona, Departament d’hosteleria i Turisme. Formació en cuina i  

restauració. 
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5. Els espais expositius d’etnografia 

 

Els espais expositius d’etnografia a l’antic Convent de Sant Diego destinats a 

difondre els costums i la vida quotidiana a la Menorca tradicional parteixen d’unes 

idees generals fonamentades en: 

 

 

- Entendre la vida quotidiana com a un conjunt de pràctiques que es realitzen, de 

forma repetitiva, al llarg del temps, en una xarxa d’espais freqüentats 

habitualment. 

 

- El caràcter repetitiu no es refereix a una rutina exacta, sinó a una pauta de 

comportament regular: per exemple menjar, dormir... 

 

- L’eix expositiu de la vida quotidiana en una cultura s’hauria de centrar en 

mostrar els espais més freqüentats i característics d’una comunitat. 

 

- Els costums, lligats a la vida quotidiana, són comportaments compartits per la 

majoria de membres d’una comunitat, que tendeixen a realitzar-se de forma 

igual en contextos d’espai i temps comuns. 

 

- L’eix temporal només es pot mostrar visualment a partir dels comportaments 

lligats al cicle desigual de treball/oci. 

 

- Els comportaments depenen de creences que justifiquen la conveniència de la 

seva repetició. Aquestes creences sovint poden objectivar-se en objectes i 

símbols materials. 

 

 

5.1. L’estructura museològica 
 

L’estructura museològica s’inicia amb un àmbit d’introducció en el que es planteja 

una visió antropològica sobre les bases de la Menorca tradicional i que serveix de 

nucli per al desenvolupament de dos eixos temàtics: per una banda, una exposició 

dedicada a la difusió dels costums i de la vida quotidiana a la Menorca tradicional 

i, per l’altra, l’aprofundiment sobre una temàtica estretament arrelada a Menorca i, 

especialment a Alaior, l’artesania i la indústria del calçat. 

La proposta també inclou un espai per a l’organització d’exposicions temporals 

sobre temàtiques relacionades. 
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L’articulació conceptual d’aquest plantejament es resumeix en el següent esquema:  

 

 

 

  

L’espai 

Els espais on s’associen activitats i 

pràctiques socials. Els espais són el fil 

conductor que, a partir de la seva 

funcionalitat i d’objectes que s’hi 

relacionen, ens apropa a diferents 

temàtiques: es activitats i la seva 

organització, l’estructura social i familiar, 

les creences. 

El temps, o millor dit, els cicles, configuren 

dos recorregut: un, pels principals estadis 

vitals de les persones associats als rituals 

de pas; i l’altre, el cicle anual que associa 

amb l’estructura productiva amb festes, 

creences,… 

Espais domèstics 

Espais de treball 

Espais públics o de 

relació social 

RURAL  

versus URBÀ 

 

TRADICIONAL 

versus 

ACTUAL 

Cicle anual 

Cicle vital 

ESPAI I TEMPS A LA MENORCA TRADICIONAL 

 

EL CALÇAT: D’ARTESANIA A 

INDÚSTRIA  

ESPAI D’EXPOSICIONS TEMPORALS 

El temps 

L’ESSÈNCIA 

DE MENORCA 

L’evolució de la manufactura 

del calçat 

L’elaboració d’una sabata pas a 

pas 

Formes i distribució del treball 

Alaior: la indústria de la sabata 

L’Associacionisme obrer del 

calçat 

Sabaters i tradicions 
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5.2. Primeres idees de continguts i de formalització 
 

En aquest document es desenvolupa el plantejament preliminar dels espais 

museogràfics. 

 

 

L’ESSÈNCIA DE MENORCA 
 

 

Aquest àmbit, que esdevindrà una introducció a la visita, es desenvoluparà un 

discurs antropològic que acosti al visitant a les bases que han configurat la 

Menorca tradicional, forjada a partir de les estructures econòmiques i socials de 

l’època de la conquesta cristiana, amb una configuració basada en l’explotació 

agropecuària i en el sorgiment d’oficis i artesanies associades. Aquesta estructura 

ancestral, va ser parcialment pertorbada en l’època moderna degut a la presència 

britànica, especialment en l’àmbit urbà, però també va deixar la seva petjada en 

l’àmbit rural amb la millora, per exemple, de camins. No obstant això, la 

configuració tradicional de Menorca va subsistir amb el manteniment de les 

estructures d’explotació, maneres de viure, configuració social,... encara que alguns 

sectors es van industrialitzar, com per exemple el sabater, que ja comptava amb 

una tradició d’ofici en el tractament de la pell.      

 

 

Primeres idees de formalització 

 

Es concep com un espai d’immersió que ha de ser molt atractiu pel visitant, que 

l’introdueixi a la temàtica i que serveixi com a base per fer el recorregut posterior. 

 

Es proposa crear un espectacle en el que es combinin elements audiovisuals i 

escenogràfics. Tindrà una duració de 2-3 minuts i dos temps diferents: el primer 

temps consistirà en una projecció de gran mida sobre una cortina que 

s’acompanyarà d’una narració que presentarà el territori i les seves característiques 

i aprofundirà en aquells factors que han intervingut en la identitat menorquina (el 

mar, la terra, la pedra, l’escassetat d’aigua, la meteorologia,...); el segon temps 

sorprendrà al visitant amb l’obertura de la cortina que el conduirà a un nou espai 

en el que una exposició escenogràfica d’objectes simbòlics i característics es 

combinarà amb projeccions. La finalitat és incidir en el caràcter de la vida i dels 

costums tradicionals de l’illa (des d’una tanca, una lletera, una formatgera, fins a 

un banc de sabater, vestit, taula parada,...).   
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Des d’aquesta introducció, el visitant podrà accedir a l’espai dedicat a “Espai i 

temps a la Menorca tradicional” o bé a l’espai dedicat a “El calçat: de l’artesania a 

la indústria”. 

 

 

ESPAI I TEMPS A LA MENORCA TRADICIONAL 

 

 

La temàtica d’aquest àmbit s’estructura a l’entorn dels següents continguts: 

 

L’ESPAI 

 

ESPAIS QUOTIDIANS 

 

a) Espais domèstics 

b) Espais de treball 

c) Espais públics de relació social 

 

Variables: Espai  rural vs. espai urbà 

   tradicional vs actual 

 

 

a) Espais domèstics 

 

- Cuina: és l’espai més característic i viu de l’espai domèstic i que permet la 

visualització de molts elements materials culturals, d’eines i estris. Però 

també és l’espai que permet trobar més diferències en funció de la variable 

rural/urbà i tradicional/contemporani. 

 

- Sala d’estar / menjador: la sala d’estar és un fet modern en la nostra 

cultura, ja que la gent no feia vida real a casa. El menjador era més un lloc 

d’ús de dies de festa i un espai d’exhibició de records o per rebre visites. 

Els seus components més ètnics estarien lligats a mobles i ornaments de 

paret. 

 

- Dormitori: és un espai més íntim però molt apte per a la comprensió de la 

vida quotidiana. La seva composició estaria molt lligada als mobles i a la 

roba de llit. Les variacions en funció del nivell social són importants. 

 

- Altres espais com porxos, soterranis, patis i magatzems donen menys joc 

per a una visualització de la vida, però en algun cas, com en els porxos 

dels llocs, hi ha elements interessants per a la visualització museística. 
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b) Espais de treball 

 

- Espais de l’àmbit rural: 

 

Formatgeria, que permet reproduir l’entorn d’un espai característic de la 

pagesia menorquina. 

 

Bouer, espai arquitectònicament molt interessant i amb pocs elements 

materials, però senzills. 

 

Era, un espai molt interessant de l’activitat pagesa, també lligat a festes 

importants del cicle anual. 

 

 

- Espais urbans: 

 

Hi ha molts d’espais urbans que són interessants relacionats amb l’activitat 

productiva. Es descarten les fàbriques, tot i que alguns elements de l’activitat 

tradicional com les banquetes de sabater es podrien considerar, però 

aquestes ja estan incloses en l’espai dedicat al calçat. 

 

Fusteria. Es podria agafar com a model alguna de les que eren, o encara 

són més conegudes en alguns pobles. 

 

Ferreria. Un dels oficis més interessants per mostrar objectes característics i 

l’estructura de la feina. 

 

Forn. Un dels espais més aptes per a mostrar productes de menjar 

tradicionals, com pa, coques, etc. 

 

Sastreria / tallers relacionats amb confecció de roba. Interessant pels 

elements relacionats amb els vestits. 

 

Hi ha moltes més activitats a considerar, però algunes són molt interessants per 

la relació amb eines i objectes molt idonis per a una exposició, però que tenen 

espais de difícil imitació: producció de vi i gin (premses, alambins..., que havien 

estat tradicionals a Menorca), producció de terrissa, llauner, esparter... Aquestes 

darreres artesanies poden donar joc per a l’organització de tallers. 
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c) Espais de relació social 

 

Botigues. Pot ser interessant recollir i referenciar espais comercials populars, 

com una parada del mercat, una botiga de comestibles o una merceria 

típica d’un poble. Són espais molt agraïts per la quantitat de coses que s’hi 

poden posar. 

 

Bars / Casinos. Llocs importants de la vida quotidiana dels pobles, alguns 

dels quals són l’eix de la vida pública. No es tracta de reproduir l’espai, sinó 

simular-lo. 

 

Barberia / perruqueria. Un dels grans llocs de difusió “del que passa” a la 

vida col·lectiva. 

 

 

Algunes idees de materialització: 

 

Els continguts han de permetre individualitzar diferents escenaris, així com 

crear microespais que representin les diferents unitats temàtiques i que, 

mitjançant imatges, l’exhibició d’objectes i d’altres recursos (vídeo, elements 

escenogràfics conceptuals,...) facin recorre el visitant d’un espai a l’altre. Per 

això es proposa que l’estructura temàtica es composi de estructures-caixes 

que poden tenir formes i mides diverses, però que estructuren i defineixen 

espais. L’estructura serà prou versàtil per poder acollir gràfica de mida gran 

o mitja, vitrines, peanyes o altres elements. Les mateixes estructures-caixa es 

poden convertir en caixes màgiques: amb imatges a diferents plans que, 

segons la il·luminació, ofereixen al visitant una visió canviant. Aquest recurs 

serà molt adequat per confrontar conceptes com ara tradicional/actual o 

rural/urbà  
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Rocamora. Diseño y Arquitectura (Exposició Ora et Labora) 
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EL TEMPS 

 

EL CICLE DEL TEMPS 

 

a) Anual: 

 

a.1) Estructura productiva pagesa tradicional: 

 

- De santmiquel a nadal: llaurar, binar, sembrar 

- Els cinc mesos 

- L’estiu: segar, batre i mesurades 

- En el cicle pagès s’hi hauria d’afegir la tradició de “les porquejades” 

 

a.2) Estructura relacionada amb pautes de celebracions tradicionals: cadascun 

d’aquests cicles implicava uns costums específics relacionats amb creences 

religioses, obligacions familiars i socials i pautes de menjar específiques. 

 

- Cicle de Nadal: advent, dissabte de Nadal, segona festa, cap d’any, reis... i 

Sant Antoni 

[Aquestes celebracions han anat canviant molt els darrers anys. Però així 

com les celebracions més específicament religioses tenen menys incidència, 

les pràctiques socials familiars perduren amb desigual importància, com els 

“diner d’anous” i els versos infantils, els regals, etc... S’ha inclòs Sant Antoni, 

tot i que avui té una significació cívica pròpia] 

 

- Carnaval, quaresma i Pasqua: són tres moments diversos, lligats per la 

lògica religiosa, però que tenen una presència social diversa i 

manifestacions diferents. L’evolució dels carnavals és molt diferent als 

diversos pobles de Menorca i també ho és la implicació popular. 

 

- El mateix passa amb les celebracions tradicionals de setmana santa, com 

les processons. A Ciutadella es manté un ritual molt característic com és 

“es bujot”, el dia de pasqua. En canvi, guanyen de nou presència les corals 

del “deixem lo dol”. 

 

- Cincogema i primavera: aquest període estava ple de celebracions de 

significació social i religiosa (ascenció, cincogema, corpus...), que han perdut 

presència popular. Perdura a Ciutadella la pràctica de “anar a romandre”, 

per cincogema. 

 

- Cicle d’estiu: Sant Joan i festes patronals 
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És el conjunt de celebracions més massives i actives. Els components rituals, 

socials i gastronòmics són molt importants per al seu registre i hi ha molta 

informació, fàcil de mostrar en objectes i audiovisuals. 

 

- Tardor: Tots sants és la festa més significativa pel que implica de culte als 

morts (visita als cementeris...) 

 

Algunes idees de materialització: 

Amb un recorregut lineal, el cicle anual es desenvoluparà al llarg de la paret 

que tanca l’ala del pati. La seqüència de finestres marcarà el ritme de la 

museografia i del cicle de l’any com si d’un calendari es tractés, que es 

desenvoluparà en pla a les parets amb imatges que representaran diferents 

visions (natura/activitat productiva/activitat festiva/gastronomia). Aquest 

calendari s’acompanyarà de titulars i breus textos. La part baixa s’estructurarà 

en un mobiliari modular que podrà combinar faristols explicatius, vitrines per a 

objectes de petites dimensions i peanyes per a objectes de mida més gran, així 

com recursos sonors o vídeos. 

 

b) El cicle vital: Rituals de pas 

 

b.1) Naixement: embaràs, part, bateig, quarantena i supersticions associades. 

 

b.2) Rituals d’iniciació: primera comunió... 

 

b.3) Introducció al món laboral, associacions de solters,.. 

 

b.4) Casament: festeig i noces 

 

b.5) Mort: funerals i pràctiques de dol, després de la mort 

 

 

Algunes idees de materialització: 

Es proposa construir un cronograma volumètric que ressegueixi la paret de la 

sala i que marqui el desenvolupament dels diferents estadis del cicle vital. La 

paret tindrà elements gràfics plans que marcaran les grans temàtiques, però es 

combinaran amb caixes penjades de diferents dimensions, que podran contenir 

objectes, imatges, monitors,... composant un mosaic geomètric però desigual que 

exemplificarà els rituals de pas entre un estadi i l’altre. Algunes imatges de gran 

format, amb fotografies de persones a diferents edats, marcaran el cicle i 
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l’estructura temàtica. 

 

Museu del Tabac (Sant Julià de Lòria, Andorra) 

 

 

  

63



 

 

EL CALÇAT: D’ARTESANIA A INDÚSTRIA 

 

 

Aquest espai expositiu, dedicat a la manufactura i la indústria de la sabata, ha de 

tenir una coherència temàtica i també museogràfica. Malgrat que cada part del 

relat adquireixi una personalitat pròpia, tot el conjunt, que es distribueix en un únic 

espai, adquirirà una personalitat única.  

 

Algunes idees generals de materialització: 

Aquest espai museogràfic s’estructurà a partir d’un relat que permet combinar 

molts recursos de caràcter diferent: des documentació fotogràfica, fílmica, 

documents, maquinària, productes, objectes d’atrezzo,... 

Aquesta varietat condueix a concebre una museografia molt versàtil que permeti 

combinar totes les possibilitats a l’entorn d’uns elements dissenyats que assegurin 

una unitat museogràfica. Seguint amb l’estil marcat en els espais expositius 

anteriors, es proposà una intervenció basada en tarimes i caixes de fusta que es 

distribueixen per l’espai, tant en el seu perímetre com en la seva part central que 

articularà el discurs definitiu. Aquest mobiliari es converteix en el suport o carcassa 

de tots aquells elements que es vulguin incorporar: les tarimes poden acollir 

maquinària o elements d’atrezzo, les caixes es poden convertir en vitrines, poden 

albergar pantalles o es poden convertir en suports gràfics.  

D’altra banda, l’existència de documentació gràfica interessant també es pot 

convertir en un recurs museogràfic que articuli el discurs i l’espai: imatges de gran 

format a les parets, banderoles tèxtils penjades del sostre, que estructurin els 

subapartats o que serveixin per crear compartimentacions dins l’espai.  
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Museu de la Pesca (Palamós, Girona) 

 

Museo de la Cultura del Vino (Briones, La Rioja) 

65



 

 

La Ciencia de la palabra (Silbia Idoate) 

 

 

L’EVOLUCIÓ DE LA MANUFACTURA DEL CALÇAT 

Segona meitat segle XX 

 

L'inici de la manufactura sabatera a Menorca la podem trobar ja a mitjans del 

segle XIX, quan a Menorca es va produir un fenomen molt important dins de la 

seva indústria, iniciat sobretot pels petits tallers de manufactura de calçat. En 

efecte, no es tracta encara de grans fàbriques mecanitzades, sinó de l’existència  

de recintes reduïts d’elaboració pràcticament artesanal, amb una producció que es 

destinarà especialment al mercat antillà.  

 

A finals del segle XIX, la mà d’obra menorquina ocupada en la indústria sabatera 

va arribar a ser tan nombrosa, que quasi la meitat de la població s’hi dedicava. Es 

van crear d’indústries auxiliars augmentant la dependència econòmica associada al 

sector del calçat. Les crisis econòmiques i l’inestablitat doncs van afectar durament 

al sector durant la segona meitat del segle XIX. 

 

Primera meitat del segle XX 

 

Econòmicament, els inicis del nou segle reflecteixen la recuperació de l’economia 

menorquina, amb una indústria puntal, la del calçat. En un context favorable, ja es 

pot parlar de tres pobles puntals en la fabricació de calçat, com són Alaior, 
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Ciutadella i Ferreries, encara que pateixen les diferents crisis financeres de l’època i 

amb l’aprofitament de nous mercats, com ara la demanda de calçat de l’exèrcit 

durant la Primera Guerra Mundial, i durant altres conflictes bèl·lics. Però la 

inestabilitat del sector va continuar amb el Decret Cañal, el crack de 1929 o amb 

l’aïllament durant la Guerra civil espanyola., quan a falta de matèries primeres es va 

desenvolupar la fabricació d’espardenyes. 

 

Segona meitat del segle XX 

 

Acabada la guerra (1939-1951) vingueren uns anys d’estancament en tots els 

sectors. En la indústria, la restricció de matèries com el cuiro o el cotó paralitzaren 

les fàbriques de calçat i tèxtil. La indústria continuarà a remolc dels alt i baixos 

econòmics i polítics. A partir dels anys cinquanta, es pot parlar d’una certa 

recuperació econòmica a Menorca, amb l’augment de la demanda i l’arribada de 

matèries primeres i utillatge. Serà en 1959, amb el Pla d’Estabilització que trencarà 

definitivament l’autarquia, quan les Balears sofriran una important evolució 

econòmica i social, com sempre amb diversos períodes d’inestabilitat i amb una 

forta recessió a partir dels anys setanta a causa de l’orientació turística de l’illa. 

 

La sortida de la recessió en 1986 vindrà de la mà de la bijuteria i d’un augment 

del turisme, però el calçat no es recuperarà fins als 90. Finalment, el sector ha 

après a subsistir, amb anys dolents (1997, 1999, 2000) i d’altres més optimistes, 

obtenint un creixement notable en l’actualitat, encara que amb importants dificultats 

i molt de sacrifici. 

 

Algunes idees generals de materialització: 

Una cronologia a la paret mitjançant elements volumètrics combinarà imatges i 

textos situats en una línia del temps. La part superior de la línia del temps 

proporcionarà dades del context internacional, mentre que la part inferior es 

dedicarà a destacar els ítems i les transformacions més rellevants de l’artesania i 

de la indústria del calçat a Menorca. Tot plegat formarà un gran mosaic fotogràfic 

que permetrà veure, d’un cop d’ull, l’evolució de la industria de la sabata, però 

també de la societat i de la tecnologia des de mitjan del segle XIX fins a 

l’actualitat (des dels gravats de mitjans del segle XIX, passant per fotografies 

antigues i acabant amb imatges actuals). Un segon nivell de lectura serà la 

informació específica de cada caixa, que per a que sigui més participatiu es 

proposa que disposin d’una tapadora que el visitant pugui anar descobrint que hi 

ha al seu interior. L’exterior de la caixa tindrà una imatge, una data o un breu 

titular, però al obrir.la es descobrirà més informació (més imatges, un text 

explicatiu,...).  
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L’ELABORACIÓ D’UNA SABATA PAS A PAS 

 

Pas a pas s’explica el procés de fabricació d’una sabata i les especialitzacions 

laborals: 

 

- Assaonador de pell: tasca prèvia a la fabricació de la sabata però molt 

necessària perquè es prepara la pell a fi de convertir-la en útil per al sabater. 

 

- Patronista: persona encarregada de realitzar el disseny de la sabata 

 

- Talladors de cortes: encarregats de tallar i dividir la pell en les peces que 

posteriorment formarien la sabata, seguint els patrons fets pels patronistes. 

 

- Arronyadora: la seva funció consisteix en rebaixar i aprimar la pell i els cantells 

perquè les peces de pell es puguin doblegar i ajuntar.  

 

- Picadora: era una feina realitzada tota a mà amb una agulla i consistia en 

foradar la peça de pell tot fent dibuixos.  

- Ajuntadora: que embasta els talls de pell per a què després la maquinista els 

cusi.  

 

- Mossa d’ajuntar: engoma amb curxo les parts de la sabata que posteriorment es 

cosiran. També tenyeix els rivets. 

 

- Folradores de botons i civelles. Serà una feina substituïda per una màquina i 

seran només les civelles de més bona qualitat les que quedaran al descobert. 

 

- Embaulador/a: A Ciutadella, l’embaular era una secció de dones, mentre que a 

Alaior ho solien fer els homes.  

 

Algunes idees generals de materialització: 

 

Una tarima articularà l’àmbit i permetrà exposar objectes relacionats amb cada 

pas de la fabricació, que s’acompanyarà de suports amb imatges i textos 

explicatius. A la paret, unes vitrines suspeses seran la guia per poder 

expressar l’estat de la sabata i les eines utilitzades en cada estadi de la 

fabricació. 
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Centro de Interpretación de Navalcarnero (Madrid) 

 

 

 

 

FORMES I DISTRIBUCIÓ DEL TREBALL 

  

Al llarg del temps, es pot parlar d’una evolució dins la fabricació del calçat però al 

mateix temps d’una important convivència de diferents formes de treball: 

 

- SABATERS QUE TREBALLAVEN A LES SEVES CASES PER A UN MESTRE: 

manufactura familiar en els que tota la família hi col·labora. 

  

- FABRICONS: recintes on es treballava en grup però sense divisió del treball, 

cadascú començava i acabava el parell. 
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- LA PRE-FÀBRICA: diferents espais agrupats per seccions, amb una divisió vertical 

i sexual del treball.  

 

- LA FÀBRICA: ens trobem amb dos canvis: 1) l’augment de la mecanització; 2) 

l’augment de la concentració del proletariat en una mateixa fàbrica. 

 

Dins del calçat en els anys 70 del segle XX s’innova el sistema anomenat de 

manovia, que es basa en l’especialització del treballador en una fase del procés 

a fi de poder treballar en cadena i a partir de 1980 ja ens trobarem amb la 

“manovia automàtica”. 

 

La distribució del treball  

 

Les feines que feien els ajudants de sabaters (homes i dones) eren:  

 

- Perfilar: ajuntar el corte amb la just-sola. 

- Cosir: ajuntar la jus-sola, el corte i la sola. Les cosidores solien ser les dones 

dels sabaters. 

- Granejar: cosir a mà cortes-soles.  

 

Hi havia altres feines que també eren realitzades només per dones però que 

anaven més en funció al model de la sabata, com eren la realització del trenat i la 

de brodar guarniments.  

 

Com a indústria auxiliar de la fabricació de la sabata pròpiament dita, però també 

molt important era la indústria de capses de cartró, on hi treballaven les capseres, 

primer fetes a mà i més tard es va convertir en una feina mecanitzada. 
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Les dones en el treball a domicili 

 

Les dones des de petites, aprenien l’ofici i tot d’una ja entraven en el mercat 

laboral. Moltes al·lotes venien del camp i així ajudaven a la família a subsistir.  

 

Normalment, hi havia famílies senceres que feien feina dins el calçat, i les filletes 

aprenien de la mare i germanes i es quedaven a casa ajudant o una mestressa els 

hi ensenyava l’ofici. El treball submergit dins del món del calçat tindrà com a 

protagonista a la dona. Inicialment, treballaven sempre des de casa, però després 

amb la creació de fàbriques tornaven a treballar al domicili un poc casades per a 

no desatendre les càrregues domèstiques i de cura dels fills. La seva situació 

laboral era desfavorable perquè no estaven sindicades i no cotitzaven. 

 

 

Algunes idees generals de materialització: 

L’àmbit serà presidit per una tela suspesa en la que es projectarà el tall del 

NODO Menorca Indómita de l’any 1954 on es veuen diferents treballs de sabaters 

a Menorca.  

(http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-imagenes/menorca-indomita/2868498/). 

 

Unes escenografies, complementades amb fotografies retallades de persones 

implicades en el procés, mostraran les característiques dels espais de treball 

(taller domèstic, fabricó, fàbrica,...), l’organització i la distribució de les diferents 

fases de confecció i la transformació tecnològica del procés de fabricació fins a 

l’actualitat, ja que el relat s’acabarà amb una fàbrica actual. S’incorporarà un 

recurs sonor que expressarà la banda sonora del treball del calçat (soroll dels 

tallers i de les fàbriques, veus de persones, cançons,...,) i que ambientarà aquest 

espai. 

 

 
Museu del Tabac (Sant Julià de Lòria) 
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Teles semitransparents serviran per crear separadors dels àmbits escenogràfics i 

permetran mostrar les diferents publicitats, segons l’època, del calçat menorquí. 

 

 

 

 

L’ASSOCIACIONISME OBRER DEL CALÇAT 

 

A principis de segle XX es consolidà el moviment obrer menorquí, quan es va la 

reducció de la jornada laboral a 9 hores amb una vaga dels obrers del sector del 

calçat, amb el suport de la resta de sectors. Des de 1902, estaven organitzats en 

la Federación de Obreros de la Isla de Menorca, i el context d’inestabilitat de l’illa 

provocarà un augment de l’organització sindical agrupada des de 1918 en la 

Federación Obrera de Menorca (FOM).  

 

En 1930 la FOM ingressarà en la UGT, apareixent després el Sindicat d’Oficis, creat 

a partir de l’escissió de la Federació d’ideologia anarquista. Entre 1921-1925, la 

FOM prendrà força i seran els patrons els que veuran la necessitat d’agrupar-se 

dins d’una Associació de Fabricants.  

 

Pel que fa Alaior, es creà en 1912 l’associació obrera de treballadors de calçat La 

Buena Semilla. 

 

Algunes idees generals de materialització: 

Caixes retroiluminades amuntegades a diferents altures que simulen un ambient de 

magatzem i quasi creen un laberint desordenat pel qual transita el visitant. Els 

moviments i l’associacionisme obrer en el sector de la sabata es reflectiran 

mitjançant la reproducció gràfica de noticies de premsa, pamflets o imatges de les 

mobilitzacions. 
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Ciutadella, Manifestació crisi de la sabata, any 1913 

http://menorcaimatgesdenprimer.blogspot.com.es/2015/05/ciutadella-any-1913.html 

 

 

 

ALAIOR: LA INDÚSTRIA DEL CALÇAT 

 

Alaior va ser una població amb una important indústria del calçat. Algunes dels 

tallers o fàbriques són: 

 

 -PONS CARRERES 

 -PONS BORRÀS 

 -TORIBIO AMELLER CAMPS 

 -JOSEP BUILS MOLL 

 -ANTONI JUANICO CAMPS 

 -PERE PETRUS PONS 

 -JOAN VADELL HUGUET 

 -ANTONI TIMONER PONS (CALÇAT INFANTIL, en actiu fins 2013) 

 -ANTONI GORNÈS RIUDAVETS, (CA'S ALIATS) 

 -GOMILA MELIÀ S.A. 

 -PONS QUINTANA S.A. (ENCARA EN ACTIU) 
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 -CALZADOR MELFOR 

 

Cal destacar la FÀBRICA TIMONER, per la importància de l'edifici dins el poble 

d'Alaior, pel que va representar la fàbrica per a l'economia del poble i representant 

el món del calçat. 

 

Algunes idees generals de materialització: 

 

Un gran mural mostrarà un plànol d’Alaior en el que s’assenyalaran els diferents 

tallers. Cada punt del mapa es desenvoluparà mitjançant una fitxa amb informació 

i imatges de diferents èpoques de la fàbrica en activitat o detalls de l’arquitectura 

industrial d’algunes d’elles. 

 

 

SABATERS I TRADICIONS 

 

Es poden trobar alguns dies festius relacionats amb la tradició sabatera, com ara el 

darrer dilluns de Carnaval o el dijous llarder. També es coneix la tradició d’anar de 

vacances a Na Macaret, on encara existeix la Caseta dels sabaters. 

 

També cal destacar l'existència d'algunes expressions que s'han mantingut al llarg 

del temps: fer l'havana (referint-se a fer fortuna) o ja ha entregat el parell (referint-

se a una persona que acaba de morir). 

 

Cal destacar l'ambient de treball que es creava entre els sabaters, que va estimular 

l’afició a cantar. Els sabaters alaiorencs despuntaven per ser grans cantaires, i van 

participar a les corals.  

 

Algunes idees generals de materialització: 

 

Una taula que reuneix diferents recursos mostrarà tota la documentació referida a 

expressions tradicionals al entorn de la sabata: la taula contindrà, per exemple, un 

calendari que mostrarà les dates assenyalades pel sector del calçat, estacions 

sonores amb auriculars que permetran escoltar cançons o frases fetes, imatges i 

textos,... 
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ANNEX: 

CONTINGUTS PER A L’ESPAI EXPOSITIU: EL CALÇAT: D’ARTESANIA A 

INDÚSTRIA 

L’EVOLUCIÓ DE LA MANUFACTURA DE LA SABATA A MENORCA 

 

Segona meitat del segle XIX 

 

A mitjans del segle XIX, es va produint a Menorca un fenomen molt important dins 

de la seva indústria, iniciat sobretot pels petits tallers de manufactura de calçat. En 

efecte, no es tracta encara de grans fàbriques mecanitzades, sinó de l’existència  

de recintes reduïts, amb poca inversió de capital, pocs treballadors, i d’elaboració  

pràcticament artesanal. La manufactura de la sabata serà així l’empenta del sector 

secundari menorquí en els anys 1850-1860. Hi contribuiran petites inversions del 

capital acumulat, noves estratègies empresarials i avenços qualitatius. 

 

L’existència del mercat antillà on destinar gran part de la producció, proporcionarà 

l’element idoni pel desenvolupament del calçat. Però la “troballa” de Cuba com a 

receptora de sabates menorquines, no vindrà de la mà de Jeroni Cabrisses, com 

s’havia cregut fins ara, sinó que s’ha demostrat a partir d’unes dades del Comerç 

de Cabotatge, l’existència d’exportació ja en 1857. Destaca l’existència d’emigrants 

menorquins a les colònies com Cuba, Nova Orleans, Filadelfia, etc. que haurien 

pogut facilitar una xarxa comercial amb Menorca per exportar les seves sabates, 

ajudats o no per comerciants catalans (les sabates arribades a Cuba partien des 

de Barcelona).  

 

La importància de Cabrisses, entre altres, residirà sobretot en una important 

injecció de capital procedent de Cuba. En efecte, seran emigrants procedents de la 

colònia que invertiran els diners guanyats en la indústria, però no a la tradicional 

(lleixiu, sabó, fideus, adobers...), sinó a una menys capdavantera en el procés 

industrial, la fabricació de sabates.  

 

Des de la reincorporació de Menorca a Espanya, en 1802, el sector primari havia 

decaigut i entrat en crisi per raons polítiques i pel monopoli del camp castellà. 

Aquesta situació conduirà a una important emigració entre la població menorquina.  

 

Fent un incís, assenyalem que la sortida de Menorca a la recerca de treball va ser 

constant en tot el XIX, i destacarà per la seva importància en dos aspectes: 1) 

com a vàlvula d’escapament que en moments de crisi va equilibrar l’excedent 

demogràfic menorquí; 2) com a solució a les crisis periòdiques de la indústria 

menorquina de la 2ª meitat del XIX. 
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Serà rellevant el retorn d’alguns “indianos” amb el seu excedent tant econòmic com 

de formació adquirida (coneixeran el procés de fabricació de sabates utilitzat als 

Estats Units), com és el cas de Cabrisses i Caymaris que s’iniciaran en el sector 

del calçat estimulant la manufactura sabatera ja existent, sobretot la de Ciutadella.  

 

De Jeroni Cabrisses i Caymaris sabem que va emigrar a Cuba amb la seva família 

quan era petit. Allà es va iniciar amb l’aprenentatge de l’ofici de sabater, muntant 

poc després un taller que va destacar per  la fabricació de les sabates de luxe. Va 

tornar a Ciutadella per a establir-se amb els seus fills un cop morta la seva 

esposa, en 1853. Juntament amb Gabriel Aloy i Marquès, van fundar el primer taller 

de calçat dedicat a la fabricació de calçat infantil en 1855 i va comprar la 

màquina de cosir Singer, utilitzada ja als Estats Units per les treballadores del 

sector.  

 

La secció de les ajuntadores era de les poques “mecanitzades”, ja que la resta del 

procés es feia a l’antiga, és a dir, a mà, i concentrats en un petit taller treballant 

per encàrrec d’un empresari exportador.  

 

Els coneixements de Cabrisses van arrelar entre els seus operaris qui després van 

establir-se per compte pròpia obtenint alguns gran reputació, com és el cas de 

Pere Cortès, entre d’altres també importants. 

 

A finals del segle XIX, la mà d’obra menorquina ocupada en la indústria sabatera 

va arribar a ser tan nombrosa, que quasi  la meitat de la població s’hi dedicava. 

Així, les exportacions a Cuba eren constants. Val a dir però, que el comerç no era 

directe amb Cuba sinó que el centre re-exportador era Barcelona, ciutat molt ben 

comunicada, amb pràctica i reconeixement comercial per les seves transaccions de 

cotó. 

 

Als beneficis de la sabata, s’hi ha d’afegir la creació d’indústries auxiliars del calçat, 

com la fabricació de soles, talons, formes, capses de cartró, que augmentaran el 

número de persones adscrites al sector sabater, però que al mateix temps, la seva 

dependència els farà molt vulnerables als altibaixos econòmics. 

 

A partir dels anys cinquanta, les Balears entraran en la dinàmica capitalista i en els 

seus constants desequilibris. De l’èxit inicial passaran en 1866 a una crisi arrel de 

la guerra de Secessió dels Estats Units i així successivament. Si en el camp es 

depenia de la mala collita i el mal temps, la indústria ho farà del context polític i 

les crisis econòmiques.  

 

Així, la indústria sabatera patirà pel seu producte a causa del context polític i de 

revolució que s’estava gestant a l’Estat espanyol. En 1868, comença el Sexenni 

Revolucionari (1868-1874) i el mateix any esclata l’anomenada Guerra dels Deu 
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Anys amb Cuba (1868-1878). Aquesta inestabilitat afavorirà l’aparició del 

sindicalisme, i seran justament els sabaters els primers en afiliar-se a la 

Internacional.  

 

En el nou període s’inicia una etapa de reactivació econòmica. Els anys de màxim 

creixement es trobaran entre 1886-1892, però la crisi econòmica provocada per la 

guerra a Cuba, perjudicarà notablement la indústria sabatera amb la conseqüent 

caiguda en picat de les seves exportacions a la colònia.  

 

Per a la població menorquina, les crisis industrials eren molt importants si tenim en 

compte que en 1887, el 48’56% de la població activa es dedicava al sector 

secundari. Per sexes, el cens distingeix 2.475 homes i 21 dones. La desproporció és 

massa evident per no incidir en la manca de fiabilitat de la documentació oficial, 

com són els censos i els padrons d’habitants, que no s’ajustaven gaire a la realitat 

que es vivia. 

 

L'inici de la manufactura sabatera a Menorca la podem trobar ja a mitjans del 

segle XIX. Segons dades de l'Arxiduc, en el cens de 1887 a Alaior apareixen 22 

fabricants, 431 sabaters i pel que fa a les dones són un terç del número d'homes 

(67), només per referir-se a les fàbriques dedicades a l’exportació. Després parla de 

centenars de persones treballant per mercat intern. Les dones, també anomenades 

botineres cobraven en aquelles dates 1,25 ptes diàries per cosir a màquina i 1 pta. 

a mà, mentre que els homes cobraven 2,25 ptes per conveni i per parell.  

 

Primera meitat del segle XX 

 

Econòmicament, els inicis del nou segle reflecteixen la recuperació de l’economia 

menorquina, amb una indústria puntal, la del calçat. Es van tardar uns anys a 

poder assimilar la pèrdua del mercat antillà, i en 1906 els empresaris sabaters 

encara demanaven al govern la creació d’un tractat comercial que protegís les 

sabates espanyoles. Però en 1907, la crisi provocada per la guerra amb Cuba havia 

donat pas a un canvi de mercat on destinar la producció, la Península.   

 

En un context tan favorable, ja es pot parlar de tres pobles puntals en la fabricació 

de calçat, com són Alaior, Ciutadella i Ferreries. A partir de la crisi financers de 

1911, el sector secundari quedarà representat pel calçat i els moneders de plata. 

  

Acabats de sortir de l’ensurt de 1911, s’obrirà un altre front amb l’inici de la 

Primera Guerra Mundial. L’exportació de calçat a mercats europeus caurà en picat i 

tindrà dificultats per comprar la pell a un preu raonable. Però aquest augment de 

costos de matèries primeres, no impedirà que el sector sabater es dediqui a 

complir les demandes de calçat militar per part de l’exèrcit aliat. En efecte, la major 

part de la producció anava destinada a França, encara que malauradament, en 
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1917, es limitarà l’exportació. Per aquesta raó, una de les fàbriques de calçat 

d’Alaior li deien “Ca’s Aliats”, fent referència a què fabricaven calçat militar pel 

bàndol aliat. 

 

Amb el mercat europeu en crisi, es va haver de tornar als inestables mercats 

anteriors de Cuba i Península i a la mà d’obra barata. Per a més afegir, dins 

d’aquest panorama adquirirà importància la figura de l’intermediari, que es 

beneficiava de les necessitats econòmiques del sector. Així i tot, al final de la 

guerra en 1918, la indústria del calçat comprovarà com augmenta la demanda 

gràcies a l’obtenció de mercat a Itàlia i també pel seu caràcter de subministradora 

de sabates en suplència de mercats als països bel·ligerants. 

 

Mentre, en 1919, s’aprova el conegut “Decret Cañal”. Aquesta Reial Ordre, 

proposada pel ministre de proveïments, Carlos Cañal, i acceptada per rei Alfons XIII, 

consistia en gravar (carregant 30 ptes el kg. exportat) les exportacions de pells i 

calçat. La raó és que, des de la Península, es culpabilitzava a l’exportació de la 

pujada de preus del calçat i del cuir. L’impost afegit perjudicarà seriosament la 

indústria del calçat menorquí, tenint en compte que tota la seva producció anava 

destinada a mercats exteriors. Quan en 1921 es va eximir el decret, els mercats 

abans receptors de calçat menorquí, havien estat “conquerits” per la competència.  

 

Econòmicament parlant, la recuperació del calçat en 1926 es veurà truncada pel 

crack de 1929 que impossibilitarà la fluïdesa dels afers comercials. Les Balears 

seran de les més perjudicades de l’estat espanyol a causa de la seva obertura cap 

a mercats exteriors.  Els anys trenta no foren especialment bons per l’economia 

menorquina i sobretot per sectors com el del calçat. A la manca de mercat 

internacional, s’hi afegí una crisi econòmica exògena a l’illa (1929) i l’inici de la 

guerra civil (1936-39) en la qual Menorca va sortir més perjudicada per no ser del 

bàndol guanyador. Menorca va ser l’única de les illes que va romandre republicana 

fins 1939. Per aquest motiu, el seu aïllament dificultà l’aprovisionament de queviures 

durant el conflicte i la postguerra va resultar difícil en tots els aspectes. 

 

Durant la guerra, la reducció de matèries primeres perjudicà seriosament la 

producció que es situà a un 50 o un 60% en relació a l’anterior de la guerra. Les 

fàbriques de sabates de Ciutadella i Alaior no pogueren quasi treballar per no tenir 

ni pell ni soles, i en aquest entorn es desenvolupà la fabricació d’espardenyes de 

goma destinades al mercat barceloní. 

 

Segona meitat del segle XX 

 

Acabada la guerra (1939-1951) vingueren uns anys d’estancament en tots els 

sectors. En la indústria, la restricció de matèries com el cuiro o el cotó paralitzaren 

les fàbriques de calçat i tèxtil. Així i tot, no es pot parlar del tancament de les 
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fàbriques, tot i tenint en compte que les autoritzacions franquistes destinades a 

reactivar algunes indústries no inclogueren en cap moment les de sabates. En el 

comerç, la situació era complicada perquè a més de la política autàrquica 

adoptada pel règim, s’hi afegí la Segona Guerra Mundial (1939-1945). La indústria 

continuarà a remolc dels altibaixos econòmics i polítics. En 1947 tornarà a patir 

una crisi per manca de demanda provocada pels elevats preus a que es venien les 

seves produccions. A partir dels anys cinquanta, es pot parlar d’una certa 

recuperació econòmica a Menorca. L’inici de la Guerra Freda estimula als Estats 

Units a crear un front estable i aliat per combatre el comunisme. Ara, la 

superpotència es “preocuparà” per Europa aportant ajuts econòmics a canvi del seu 

suport polític. En  aquesta conjuntura, Espanya no gaudirà del Pla Marshall, però 

trencarà el seu aïllament en 1953. 

 

Els nous esdeveniments afectaran a la indústria illenca augmentant la demanda i 

l’arribada de matèries primeres i utillatge. La importància de la indústria menorquina 

dins l’activitat econòmica de l’illa serà una de les raons del retard de l’entrada 

turística respecte a la resta de l’arxipèlag balear.  Però, l’inici del desenvolupament 

turístic també provocarà la sortida de mà d’obra de la indústria cap al sector de 

serveis, fet que anirà en augment a partir d’aquests anys. Per al calçat, que es 

basava majoritàriament en el treball artesanal suposarà a la llarga un problema 

més a afegir. Des dels anys vint, el sistema de fabricació de sabates no havia 

sofert cap modificació ni en maquinària, ni en eines de treball i això el feia poc 

competitiu en els mercats internacionals, on Estats Units i Europa Occidental en 

produïen a un nivell molt superior. 

 

Serà en 1959, amb el Pla d’Estabilització que trencarà definitivament l’autarquia, 

quan les Balears sofriran una important evolució econòmica i social. 

 

Respecte a la indústria, la seva evolució es pot dividir en tres etapes: de 1973 a 

1977,  de 1977 a 1981 i de 1981 a finals de la dècada.  

 

La primera època suposa una recessió respecte als anys anteriors, però la indústria 

del calçat s’anirà defensant. Per part dels empresaris, triomfa la iniciativa de la 

Selec Balear, associació destinada a fer valer el calçat de les illes dins del mercat 

espanyol. 

 

La segona etapa representarà una certa millora. Serà l’època de major esplendor 

per les sabates, iniciada als 70 fins 1980, amb una important producció de botes. 

Però a partir de 1980 culminarà una crisi molt important sobretot pel sector 

sabater, amb la caiguda del dòlar. 

 

L’últim període s’inicia amb un creixement notable, encara que el calçat no 

aconseguirà mai més recuperar-se del tot. En 1985, l’economia pateix una forta 
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crisi, iniciant en el món de la sabata el tancament de moltes fàbriques i l’augment 

de l’economia submergida. 

 

Des dels setanta, la població ocupada en el sector secundari ha anat minvant per 

orientar-se al monopoli turístic.  

 

La sortida de la recessió en 1986 vindrà de la mà de la bijuteria i d’un augment 

del turisme, però el calçat no es recuperarà fins als 90. Finalment, el sector ha 

après a subsistir, amb anys dolents (1997, 1999, 2000) i d’altres més optimistes, 

obtenint un creixement notable en l’actualitat, encara que amb importants dificultats 

i molt de sacrifici. 

 

L’ELABORACIÓ D’UNA SABATA PAS A PAS 

 

 

- Assaonador de pell: tasca prèvia a la fabricació de la sabata però molt 

necessària perquè es prepara la pell a fi de convertir-la en útil per al sabater. 

 

- Patronista: persona encarregada de realitzar el disseny de la sabata 

 

- Talladors de cortes: encarregats de tallar i dividir la pell en les peces que 

posteriorment formarien la sabata, seguint els patrons fets pels patronistes. 

 

- Arronyadora: la seva funció consisteix en rebaixar i aprimar la pell i els cantells 

perquè les peces de pell es puguin doblegar i ajuntar. Després de doblegades, 

s’hi posava goma i es picava sobre un piló. Pot treballar a la mateixa fàbrica o 

des de casa seva. Al principi va ser una feina del tallador, però quan es va 

adquirir una màquina, inventada per la casa Fortuna, va passar a mans de les 

dones.  

 

- Picadora: era una feina realitzada tota a mà amb una agulla i consistia en 

foradar la peça de pell tot fent dibuixos. Després es van aplicar les agulles a 

una màquina d’ajuntar i la mateixa màquina feia els forats. 

 

- Ajuntadora: la secció d’ajuntar abasteix moltes feines, bàsicament es divideix en 

taullereres, que embasta els talls de pell per a què després la maquinista els 

cusi. Solien tenir mosses que engomaven amb curxo les parts de la sabata i 

tenyien els rivets (voreres), i les maquinistes, que s’encarreguen de cosir els 

cortes. 

 

- Mossa d’ajuntar: engoma amb curxo les parts de la sabata que posteriorment es 

cosiran. També tenyeix els rivets. 
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- Folradores de botons i civelles. Serà una feina substituïda per una màquina i 

seran només les civelles de més bona qualitat les que quedaran al descobert. 

 

- Embaulador/a: A Ciutadella, l’embaular era una secció de dones, mentre que a 

Alaior ho solien fer els homes. Consta de diverses funcions:  

 

- Calar: retalla els sobrants de la pell, a pols amb una ganiveta un cop la 

sabataestà feta. 

- Netejar: fa net la pell amb un tros de crep per eliminar els restes de curxo. 

- Planxar: planxa la pell  

- Clavar ullets, i posar els ornaments.  

- Brunyir: netejaven la sola 

- Posar els nombres de referència. 

- Encapsar: posa la plantilla dins la sabata, el garrot (troçet prim de llenya de 

forma recta, antigament era de caramuixa) i la monya (paper de seda que 

es posa a la puntera de la sabata perquè no es deformi) per deixar-la 

finalment dins la capsa. 

 

 

FORMES I DISTRIBUCIÓ DEL TREBALL 

  

Al llarg del temps, es pot parlar d’una evolució dins la fabricació del calçat però al 

mateix temps d’una important convivència de diferents formes de treball: 

 

- SABATERS QUE TREBALLAVEN A LES SEVES CASES PER A UN MESTRE: La forma 

de treballar en el calçat durant el XIX, es basarà sobretot en la manufactura 

familiar, és a dir, el cap de família serà el sabater i els fills, filles i esposa 

col·laboraran en la tasca, ja sigui fent de mossos/es, com preparant una part 

del procés de l’elaboració, a fi d’augmentar el número de parells realitzats per 

setmana. Els sabaters havien de passar per un procés d'aprenentatge, fent de 

mosso, oficial i mestre. Per aquest motiu coneixien tot els procés d'elaboració 

de la sabata. Solien aprendre l'ofici a través de la seva família (hem de tenir en 

compte que s'hi dedicaven tots els membres) o anant de mosso a fabricons 

amb un mestre de l’ofici. Era el coneguts pròpiament com a sabater de 

banqueta. 

 

- FABRICONS: recintes on es treballava en grup però sense divisió del treball, 

cadascú començava i acabava el parell. 

 

- LA PRE-FÀBRICA: diferents espais agrupats per seccions. En les darreres dècades 

del XIX, ja es manifesta una divisió vertical i sexual del treball, que no exclourà 

el sistema anterior. Així ens trobem que mentre la fase (1) de tallat i (4) de 
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muntar de la sabata era duta a terme pels homes, la (2) ajuntar i (3) arronyar 

ho feien les dones. La última part (5) embaular i encapsar la podien fer tant 

homes com dones.  

 

A Alaior, la feina d’embaular solien fer-la els homes perquè al ser 

majoritàriament calçat masculí la sabata era més feixuga i es necessitava més 

força física. 

 

- LA FÀBRICA: ens trobem amb dos canvis: 1) l’augment de la mecanització; 2) 

l’augment de la concentració del proletariat en una mateixa fàbrica. 

 

Amb aquests dos passos, podem observar com el sector sabater avança cap al 

sistema industrial capitalista, és a dir, mecanització i agrupació dels treballadors 

en un mateix recinte, que derivarà en una divisió del treball. Però els canvis 

produïts a principis del XX, encara no diferiran molt del sistema artesanal, com 

tampoc provocaran la desaparició del sistema domiciliari.  

 

El treball fet des de casa no desapareixerà mai, el que canviarà seran les 

persones i les raons. Així com en un principi els treballadors i les seves famílies 

elaboraven a casa o en un taller tota la sabata pel seu compte, ara ho faran 

des de la fàbrica i s’especialitzaran en una part dels procés sense veure el 

parell  acabat en les seves mans.  

 

L’aplicació d’aquest mateix sistema provocarà la sortida de les dones fora de la 

fàbrica per evitar costos. Mentre que el capitalisme implica la concentració dels 

operaris, també forçarà a la sortida d’altres, sobretot mà d’obra femenina, per 

treballar des de casa o en tallers “submergits”.  

 

Dins del calçat en els anys 70 del segle XX s’innova el sistema anomenat de 

manovia, que es basa en l’especialització del treballador en una fase del procés 

a fi de poder treballar en cadena i a partir de 1980 ja ens trobarem amb la 

“manovia automàtica”. 

 

La distribució del treball  

 

Les feines que feien els ajudants de sabaters (homes i dones) eren:  

 

- Perfilar: ajuntar el corte amb la just-sola. 

- Cosir: ajuntar la jus-sola, el corte i la sola. Les cosidores solien ser les dones 

dels sabaters. 

- Granejar: cosir a mà cortes-soles. En un principi aquesta feina la feien homes 

perquè es necessitava molta força per deixar el fil ben tens, però després va 
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passar a ser un cosit figuratiu perquè aquesta funció ja quedava  enllestida 

quan es perfilava. 

 

Eren també les dones ajudants les encarregades de fer la pasteta de farina 

mesclada amb pedra blava que emprava el sabater quan posava el bròdem (retalls 

sobrants de pell) i el xampís (tires que eviten que la sabata es doblegui) per 

enfortir la punta de la sabata i reforçar els enfrancs. També les folradores de 

talons i les lijadores de les soles de la sabata que passaven paper de vidre a la 

sola i quan el parell ho exigia la tenyien de negre. 

 

Hi havia altres feines que també eren realitzades només per dones però que 

anaven més en funció al model de la sabata, com eren la realització del trenat i la 

de brodar guarniments. Quan es feien sabates trenades, les dones havien de 

treballar en una sèrie de passos fins a arribar al que es veu al damunt d’una 

sabata d’aquest tipus. Els donaven un quadre de llenya i amb allò feien el trenat. El 

mestre pagava a tant el quadre. La trena podia ser de rejilla, de passadet, o de 

trenar a damunt la forma.  

 

 
 

Referent al brodat de sabates, aquesta feina consisteix en brodar dibuixos 

(majoritàriament flors) a mà amb fils d’or i plata sobre la tela, ras o pell que 

després cobrirà la sabata.  

 

Com a indústria auxiliar de la fabricació de la sabata pròpiament dita, però també 

molt important era la indústria de capses de cartró, on hi treballaven les capseres. 

Solia ser una feina mixta, però la funció especialment destinada a les dones era 

folrar la capsa amb un paper elegant transmetent així qualitat al parell encara que 

posteriorment s’adoptarà maquinària que les folrarà. Es mecanitzarà abans aquesta 

feina que no les relacionades directament amb l’elaboració de la sabata. Encara 
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que pel que es refereix a posar el parell dins la capsa, i cobrir-lo amb paper de 

seda segueix sent feina de dones.  

 

 
 

 

Les dones en el treball a domicili 

 

Els seus inicis dins del calçat solia començar des de petites, aprenien l’ofici i tot 

d’una ja entraven en el mercat laboral. Moltes al·lotes venien del camp i així 

ajudaven a la família a subsistir. D’altres tenien un origen pobre i no es podien 

permetre quedar-se a casa a aprendre les feines destinades a la dona (recordem 

que les filletes no anaven a l’escola, ni tampoc era ben vist que treballessin).  

 

Si no tenien ningú de la casa que s’hi dediqués, anaven a ca una mestressa que 

els hi ensenyava.  

 

Fent un incís direm que la funció de mestressa-ensenyant no era la única 

d’aquestes dones, sinó que també se les  podia trobar fent d’organitzadores de la 

feina en un taller o en una secció de la fàbrica, i les anomenaven també 

encarregades.   

  

L’aprenentatge de les assistents a ca la mestressa podia durar entre dos o tres 

anys en funció de l’habilitat o de les necessitats de les fàbriques i tallers, que 

n’anaven a cercar per a incorporar-se. Normalment, hi havia famílies senceres que 

feien feina dins el calçat, i les filletes aprenien de la mare i germanes i es 

quedaven a casa ajudant.  
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S’encarregaven de preparar i acabar la feina pel pare que era l’únic conegut 

pròpiament com a sabater. El treball submergit dins del món del calçat tindrà com 

a protagonista a la dona. En la documentació oficial i censos, en temps de 

l'Arxiduc el seu ofici consta com a «Sus labores», quan en realitat eren 

treballadores del calçat majoritàriament. Un exemple representatiu era una 

ajuntadora treballant des de casa amb la seva Singer. Inicialment, treballaven 

sempre des de casa, però després amb la creació de fàbriques tornaven a treballar 

al domicili un poc casades per a no desatendre les càrregues domèstiques i de 

cura dels fills. La seva situació laboral era desfavorable perquè no estaven 

sindicades i no cotitzaven. 

 

L’ASSOCIACIONISME OBRER DEL CALÇAT 

 

A principis de segle XX es consolidà el moviment obrer menorquí. A començaments 

de segle, els treballadors aconsegueixen la reducció de la jornada laboral a 9 

hores amb una vaga dels obrers del sector del calçat, que trobaren el suport de la 

resta de sectors. Des de 1902, estaven organitzats en la Federación de Obreros de 

la Isla de Menorca, i el context  d’inestabilitat de l’illa a partir d’aquest anys, 

provocarà un augment de l’organització sindical agrupada des de 1918 en la 

Federación Obrera de Menorca (FOM).  

 

En 1930 la FOM ingressarà en la UGT, apareixent després el Sindicat d’Oficis, creat 

a partir de l’escissió de la Federació d’ideologia anarquista. Entre 1921-1925, la 

FOM prendrà força i seran els patrons els que veuran la necessitat d’agrupar-se 

dins d’una Associació de Fabricants.  

 

Pel que fa Alaior, es creà en 1912 l’associació obrera de treballadors de calçat La 

Buena Semilla. 

 

Recursos: Documentació de l’època en premsa o en arxius fotogràfics. 
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ALAIOR: LA INDÚSTRIA DEL CALÇAT 

 

 -PONS CARRERES 

 -PONS BORRÀS 

 -TORIBIO AMELLER CAMPS 

 -JOSEP BUILS MOLL 

 -ANTONI JUANICO CAMPS 

 -PERE PETRUS PONS 

 -JOAN VADELL HUGUET 

 -ANTONI TIMONER PONS (CALÇAT INFANTIL, en actiu fins 2013) 

 -ANTONI GORNÈS RIUDAVETS, (CA'S ALIATS) 

 -GOMILA MELIÀ S.A. 

 -PONS QUINTANA S.A. (ENCARA EN ACTIU) 

 -CALZADOR MELFOR 

 

 

L’arquitectura industrial  

 

Cal destacar la FÀBRICA TIMONER, per la importància de l'edifici dins el poble 

d'Alaior, pel que va representar la fàbrica per a l'economia del poble i representant 

el món del calçat, i al mateix temps pel caràcter estètic i de model d'arquitectura 

industrial. 

 

Recursos: Fotos de diferents èpoques de la fàbrica en activitat i fotos d’ara com a 

referent de l’arquitectura industrial) 
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SABATERS I TRADICIONS 

 

Aquest apartat està poc tractat en la bibliografia menorquina i requeriria més temps 

d'estudi i sobretot fer un estudi de camp, on a través de testimonis es podria 

extreure molta informació valuosa: 

 

- Es poden trobar alguns dies festius relacionats amb la tradició sabatera: 

 

1) darrer dilluns de carnaval. Els sabaters no solien fer feina els dilluns perquè 

solien entregar els parells els divendres i els dilluns encara no havien rebut la nova 

remesa. El darrer dilluns de Carnaval preparaven un poc de menjar i devers les 9 

anaven al casino d”es Rincó” i feien un ball que durava fins a mitjanit. Després 

feien un resoparet i seguia la festa fins a la matinada. 

 

2) dijous llardé: quan els sabaters tornaven d'anar a fer vega, feien un bujot i 

l'anomenaven amb un nom castellà, suposadament per la influència dels que van 

tornar de l'Havana). També per Carnaval, era costum clavar una pesseta enmig del 

carrer, de manera que des del fabricó la poguéssin veure, i enriure's de qui la 

intentava agafar. 

 

3) La tradició d'anar de vacances a Na Macaret sembla ser que es va originar amb 

els sabaters. Cada setmana posaven uns 10 cèntims i feien guardiola per anar-hi 

una setmana a l'any. De fet, encara existeix la Caseta del sabaters. 

 

També cal destacar l'existència d'algunes expressions que s'han mantingut al llarg 

del temps: fer l'havana (referint-se a fer fortuna. Els que van emigrar a Cuba per 

fugir de la crisi econòmica existent van gaudir d'unes condicions molt favorables en 

comparació als que es van quedar), ja ha entregat el parell (referint-se a una 

persona que acaba de morir). 

 

Cal destacar l'ambient de treball que es creava entre els sabaters, concentrats en 

patis de cases o en fabricons (petites cotxeries), acompanyats normalment per un 

perdigot. Els sabaters alaiorencs despuntaven per ser grans cantaires, motiu pel 

qual són ben considerades les corals on participaven (cada coral pertanyia a un 

casino del poble, molt diferenciats entre ells per raons ideològiques. Hi havia “Es 

Monarca”, “es Rincó” i es casino de s'Escola Laica del Banyer). Es podria fer una 

recerca de la cultura musical del gremi on són molt significatives les cançons per 

la seva lletra que era un fidel reflex de la seva realitat. 

 

En l’aspecte lúdic, l’Arxiduc anomena un joc practicat per fillets i adults anomenat 

sabateret  i es podria comprovar si era una joc que va perdurar. Sembla ser que 
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els sabaters tenien un costum que era anar a berenar a sa plaça devora “es peix” 

per veure passar les dones quan anaven a comprar. 
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