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Objectius del projecte
Conmemorar el 20è aniversari de la UOM a Menorca

UOM, un aprenentatge actiu

Recopilar documentació històrica inédita

Col·laborar amb vostès per recrear la seva història

Fer una exposició als tres pobles i intercanviar-la 
amb Eivissa per estrènyer ponts



Què és la història local ?
Història = grans esdeveniments, personatges i 

economia

Reconstrucció del passat a partir 
d’històries personals

Reconstruir la història a partir dels testimonis 
directes o indirectes



Des d’on podem reconstruir 
la història local?

Arxius 
municipals

Arxius 
provincials

Arxius 
personals

Arxius 
eclesiàstics

Arxius 
regionals

Arxius 
insulars

Arxius 
d’entitats

Arxius 
familiars

Memòria 
personal



Quin material hauríem de 
recercar i treballar?

Fotografies

Vídeos

Postals

Cartes

Documents 
històrics

Documents 
oficials

Carnets i 
cartilles 

Pòsters i 
díptics

Retalls i àudios 
de premsa

Objectes

Diaris 
personals



En relació a què hauriem de 
recercar i treballar?

Esdeveniments 
locals

• festivitats 
• inauguracions 
• evolució urbanística 
• esdeveniments ambientals 
• jaciments arqueològics 

Feines i eines. 
Etnologia, 
etnografia

• feines arrelades a la societat 
• feines desaparegudes 
• eines desaparegudes 
• esdeveniments laborals rurals 

i de poble 

Biografies i 
genealogia 

familiar 

• personatges rellevants o 
interessants 

• genealogia fotogràfica 



Quin període seria el més 
interessant per recercar i treballar?

Finals del 
segle XIX

Ciutadella a finals del segle XIX

Primera meitat 
del segle XX

Ciutadella, crisi de 1913



Inici de la 
Guerra Civil 
espanyola

Exili posterior a 
la Guerra Civil 

espanyola

Relació de 
menorquins/es amb 
la II Guerra Mundial

Anys posteriors 
a la Guerra 

Civil espanyola

Port de Maó, preparació 
invasió a Mallorca



Emigració de 
menorquins a 

Algèria al 
segle XX

Maison Carrée als anys 1930

Francesc Pons Carreras, 
batlle de Maó



Inicis del 
turisme

Boom 
turístic



Fases per la realització del projecte
Com començar.  Per on partim?

1. Delimitam les fonts  
Què tenc a ca meva que pugui servir-me?

2. Delimitam l’objecte d’estudi i el context històric 
Decidesc quin material empraré i quina època xerraré

3. Seleccionam la informació, els informants, la 
bibliografia i l’arxiu on ampliar



4. Estudiam el context històric 
Consult bibliografia i prenc notes

Cerc informació del moment històric

Faig un resum i una pluja d’idees

5. Escric la història que vull contar 
Faig un guió i redact el que vull explicar

Com continuar.  La redacció del 
projecte i les conclusions

6. Redacció de les conclusions 

Pens i escric allò que m’ha aportat i el que he après



7. Arreplagam tots els treballs

8. Reconstruim un discurs històric

L’exposició

9. Preparam l’exposició

10. Muntam l’exposició

11. Preparam i publicam un catàleg



Acompanyament
Hores de consulta

Alaior  

Dilluns 19 


de 16:00 a 17:00 
Seu de la UIB


Seminari

Ciutadella  

Dimarts 20 


de 19:00 a 20:00 
Seu de la UOM

Maó  

Dimecres 21 


de 19:00 a 20:00 
Seu de la UOM

NOVEMBRE DE 2018

marticarbonellsalom@gmail.com



Hores de consulta

Alaior  

Dilluns 17 


de 16:00 a 17:00 
Seu de la UIB


Seminari

Ciutadella  

Dimarts 11 


de 19:00 a 20:00 

Seu de la UOM

Maó  

Dimecres 12 


de 19:00 a 20:00 
Seu de la UOM

DESEMBRE DE 2018

marticarbonellsalom@gmail.com



L’exemple d’Eivissa
















