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una visió al llarg del temps
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Participants a qui va adreçat principalment

El curs es dirigeix a un públic general, no especialista,  
que vulgui conèixer la evolució dels sistemes defensius  

al llarg de la història a Menorca.

Estudiants universitaris, llicenciats en geografia i història  
i persones en general que vulguin ampliar els seus coneixements 

sobre la història i el patrimoni històric militar  
i defensiu de Menorca.

Informació addicional
Preu d’inscripció: 45 €

Hores de docència: 15 h
Places limitades

Activitat reconeguda per al Passaport Cultural  
per alumnes de Grau de la UIB.  

Per a més informació:  
https://sac.uib.cat/aules/Passaport-Cultural/

Per a més informació i inscripció al curs:  
www.uimir.cime.es  |  uimir@cime.es 

971 35 15 00
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C1 Arquitectura militar i defensiva a Menorca:  
 una visió al llarg del temps
 20, 21 i 22 de gener de 2023
 Seu de l’Institut Menorquí d’Estudis 
 Can Victori, Camí des Castell, 28, Maó

Coordinador i professor: 
• José Simón Gornés Hachero. Consell Insular de Menorca

Professors/es: 
• Juan Lorenzo Gómez Vizcaíno. Coronel d’artilleria. Membre ICOFORT Espanya
• Óscar Mansergas Sellent. Arquitecte. Membre ICOFORT Espanya
• Joana Gual. Tècnica de patrimoni històric. Consell Insular de Menorca
• Miquel Àngel Casasnovas Camps. Historiador. Professor
• Joan Lluís Torres Faner. Arquitecte tècnic. Institut Menorquí d’Estudis
• José Simón Gornés Hachero. Tècnic de patrimoni històric. Consell Insular de 

Menorca

Objectius
• Tenir una perspectiva diacrònica de l’arquitectura militar i defensiva de Menorca
• Aprofundir en el coneixement dels sistemes defensius i les seves estratègies al llarg 

del temps
• Conscienciar sobre la importància del patrimoni militar i defensiu a Menorca 
• Fomentar els valors educatius, de respecte i conscienciació envers el patrimoni 

històric

Descripció del curs 
Al llarg del curs es farà un repàs general a les construccions defensives de Menorca, 
des de la prehistòria fins als nostres dies, tot posant l’èmfasi en l’evolució de les 
tàctiques defensives, les seves característiques arquitectòniques i la seva importància 
històrica al llarg del temps.

PROGRAMA

Divendres, 20 de gener

16.00 h  Recepció de participants i presentació del curs
 Arquitectura defensiva durant la prehistòria i història antiga de Menorca.  
 José Simón Gornés Hachero 

17.00 h Muralles, torres i talaies a l’edat mitjana i el Renaixement.  
 Miquel Àngel Casasnovas Camps

18.00 h descans

18.30 h La fortificació de Menorca durant els segles xvii i xviii: Sant Felip, Fornells  
 i Ciutadella. Miquel Àngel Casasnovas Camps

19.30 h Les torres de defensa costanera de final del segle xviii  
 i començament del segle XX. Joan Lluís Torres Faner

Dissabte, 21 de gener 

9.30 h L’arquitectura defensiva abaluartada i poligonal a Menorca:  
 La fortalesa de la Mola. Exposició al lloc i visita al front fortificat de la Mola.  
 Simón Gornés

11.30 h Les bateries de costa Krupp de final del segle xix i la bateria Vickers  
 del 381. Exposició al lloc. Juan Lorenzo Gómez Vizcaíno 

13.00 h dinar

16.00 h El projecte de restauració de la torre de Sanitja. Recuperant el patrimoni  
 històric militar de Menorca. Joana Gual Cerdó

17.00 h La defensa costanera de Menorca entre final del segle xix i el primer terç  
 del segle xx. Juan Lorenzo Gómez Vizcaíno

18.00 h descans

18.20 h La defensa artillera de Menorca durant la Guerra Civil.  
 Juan Lorenzo Gómez Vizcaíno

19.20 h Valors patrimonials de l’arquitectura militar. Óscar Mansergas 

Diumenge, 22 de gener

10.00 h Visita al Museu Militar i refugis antiaeris des Castell. Simón Gornés Hachero

11.30 h Visita al Fort Marlborough. Simón Gornés Hachero

13.30 h Final de la visita i del curs


