
MENORCA

Història

Menorca ha estat, des de la prehistòria i fins a temps molt recents, un lloc de pas de distintes cultures a

causa de la seva situació estratègica al bell mig del Mediterrani occidental, cosa que ha propiciat que des de

les albors dels temps diferents pobles hagin cobejat l’illa com a port d’escala i de refugi. Uns i altres hi van

deixar un llegat històric ric, que fa de Menorca una terra amb un patrimoni ben rellevant

La presència humana a l’illa s’ha pogut constatar des de principis de l’edat del bronze (2000 aC), moment

conegut com a període pretalaiòtic. Devers el 1400 aC el procés evolutiu d’aquesta cultura produeix unes

grans construccions en pedra conegudes com a talaiots, paraula que dóna nom al període més ric de la

prehistòria  illenca,  el  talaiòtic,  amb  un  singular  monument  de  culte  anomenat  taula. 

A partir de l’any 123 aC, Menorca passa a formar part de l’Imperi romà, fet que comporta la transformació

dels poblats talaiòtics i  la preponderància de tres ciutats juntament amb altres tants ports importants:

Mago  (Maó),  Jamma  (Ciutadella)  i  Sanisera  (Sanitja).

Tal com va ocórrer a la resta de l’arxipèlag balear arran del declivi de Roma, Menorca va sofrir successives

invasions de vàndals i bizantins, fins que a començaments del segle X quedà incorporada al món islàmic,

primerament vinculada a l’emirat de Còrdova i després al regne taifa de Dénia. 

Després de quasi 400 anys de domini musulmà, el 1287 el rei cristià Alfons III el Liberal conquista Menorca i

la incorpora a la corona d’Aragó i posteriorment al regne de Mallorca. Durant el període que va del segle

XIII al XVIII, que abraça del gòtic al barroc, l’illa va anar tresorejant les principals joies del seu patrimoni

artístic i arquitectònic.

Tanmateix és en aquesta etapa, concretament durant el segle XVI, quan Menorca viu els moments més

tràgics de la seva història, amb incursions incessants de pirates que produeixen una gran inestabilitat entre

els habitants, i que tindran el seu punt culminant amb la destrucció, a causa dels atacs turcs, de Maó el

1535 i Ciutadella el 1558, fins al punt que l’illa va estar a prop de quedar abandonada.  

Al segle XVIII Menorca es veu involucrada en els avatars europeus i, com a conseqüència de la Guerra de

Successió, passa a mans angleses el 1713. Durant cent anys l’illa serà anglesa, amb alguns curts períodes de

domini francès i espanyol. Els anglesos van reforçar-ne les defenses costaneres i promogueren importants

obres públiques.

Els segles XIX i XX són tan cosmopolites com els anteriors, el primer a causa de las contínues arribades

d’esquadres estrangeres al port de Maó, que durant els primers anys fou port franc. D’aquest segle són el

Llatzeret i la Fortalesa d’Isabel II a la Mola, totes dues construccions al port de Maó. D’altra banda, durant

el segle XX Menorca no es va deslliurar de veure’s plenament involucrada en la Guerra Civil espanyola de

1936-1939.

El segle XX es va caracteritzar també per l’equilibri entre els sectors econòmics primari, secundari i terciari,

fins que a partir dels anys vuitanta ha estat el turisme el sector que més ha crescut, i per la incorporació de

l’illa al procés democràtic, amb el desplegament de les institucions autonòmiques i insulars d’autogovern.

Geografia
Menorca té una extensió de 702 quilòmetres quadrats i 216 quilòmetres de costa. La distància màxima

entre dos punts és de 47 quilòmetres, entre Ciutadella i Maó.



Geològicament, l'illa es divideix en dues meitats simètriques però molt diferents: el nord, amb una costa

agresta i desigual, d'escassa vegetació i molt accidentada, amb nombrosos illots i platges d'arena rogenca o

fosca; i el sud, format per roca calcària i que és pla, de suaus penya-segats, barrancs esculpits per l'aigua i

cales d'arena blanca rodejades de pins. La màxima elevació de l'illa és el Toro, de 357 metres.

Població i municipis

Menorca té una població de 96.600 habitants, concentrats en els vuit municipis en què es divideix: Maó

(capital administrativa de l'illa), Ciutadella (l'antiga capital), Alaior, Ferreries, es Mercadal, es Castell, Sant

Lluís i es Migjorn Gran.

Hi ha tres nuclis urbans més: Sant Climent, Llucmaçanes i Fornells; els dos primers al terme municipal de

Maó i l'últim as Mercadal. Maó a l'est i Ciutadella a l'oest, són els dos pobles més habitats de l'illa.

Informació per al visitant

Horaris comercials

Quasi tots els comerços obren de dilluns a dissabte, des de les 9/9.30 a les 13.30/14 hores i de les 16.30/17

a les 20/20.30 hores, aproximadament, encara que algunes botigues romanen tancades durant la tarda dels

dissabtes. 

Els centres comercials tenen un horari continuat de 10 a 21 hores. Aquestes superfícies obren també les

seves portes al públic alguns diumenges i festius al llarg de l'any.

Hospitals

Totes les localitats de Menorca tenen serveis mèdics. La sanitat pública compta amb un hospital ubicat a

Maó, el Mateu Orfila, i diversos ambulatoris repartits per la geografia insular. 

També hi ha diversos centres mèdics privats a l'illa, i la Creu Roja és present a les principals poblacions.

Farmàcies

L'horari habitual és de 9 a 13 hores i de 16.30 a 20 hores de dilluns a divendres, mentre que els dissabtes

l'horari és de 9 a 13.30 hores. Fora d'aquest horari, les farmàcies estableixen torns de guàrdia de 24 hores.

Comunicacions

Menorca  està  comunicada  per  mar  amb  Alcúdia  i  Barcelona,  a  través  del  port  de  Ciutadella;  i  amb

Barcelona, Palma de Mallorca i  València a través del port de Maó. Per via aèria,  es comunica amb les

Balears, amb diverses ciutats de la península Ibèrica i també amb diverses capitals europees. L'aeroport

s'ubica a cinc quilòmetres de Maó.

La  principal  via  de comunicació  interior  enllaça Maó amb Ciutadella,  i  passa  per  Alaior,  es Mercadal  i

Ferreries. Sant Lluís i es Castell es comuniquen amb Maó i Fornells al nord, i es Migjorn Gran, al sud, amb la



carretera  general.  Hi  ha  una  àmplia  xarxa  de  camins  rurals  que  condueixen  a  la  costa  i  als  diferents

monuments prehistòrics.

Recorren  l'illa  diferents  línies  privades d'autobús.  L'automòbil,  la  motocicleta  o  la  bicicleta  són  també

mitjans de transport adequats, amb vies recomanades per a l'ús d'un o un altre, i amb carrils bici en algunes

vies secundàries.

Govern i idioma

Menorca pertany a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, l'Estatut d'autonomia de la qual reconeix un

govern autonòmic amb seu a Palma de Mallorca, i un govern insular, anomenat Consell Insular, per a cada 

una de les illes. El Parlament de les Illes Balears té el poder legislatiu.

L'Estatut reconeix com a idiomes oficials de la Comunitat Autònoma tant la llengua castellana com la 

catalana, que és pròpia de les Illes, amb les seves varietats dialectals.

Oficines d'informació turística

Oficina d’Informació Turística Aeroport

Terminal d’Arribades Aeroport de Menorca

Ctra. Sant Climent, s/n

e-mail: infomenorcaeroport@menorca.es

Tel. 902 92 90 15

Telèfons d'interès de l'illa de Menorca

- EMERGÈNCIES: 112

- POLICIA NACIONAL: 091

- GUÀRDIA CIVIL: 062

- POLICIA LOCAL / BOMBERS: 092

- URGÈNCIES MÈDIQUES: 061

- HOSPITAL MATEU ORFILA: 971 487 000

- AUTORITAT PORTUÀRIA: 971 363 066 - 971 363 101

- AEROPORT MENORCA: 971 157 000

TRANSPORT PÚBLIC

TAXI: RADIO TAXI MENORCA 971 367 111 - 971482 222

BUS

Oferta transport públic amb BUS

Aquí podeu veure totes les rutes que hi ha operatives durant l'estiu. En altres dates, es redueixen. 

mailto:infomenorcaeroport@menorca.es
https://mou-tmenorca.com/bus-illa/


ALLOTJAMENT

Zones Acampada, Albergs i Cases de Colònies a Menorca

INSTAL·LACIONS A L’AIRE LLIURE 

Dormint sota els estels

• Permeten un contacte directe amb la natura, pots gaudir-ne, però amb seny.

• Cal respectar normes dins les àrees recreatives públiques i/o privades.

• Respecta la natura, no embrutis, fes foc només si hi és permès (*) Decret 41/1996, 28 de març, Direcció

General de Biodiversitat.

• Amb el carnet internacional de càmping tindràs preferència en alguns càmpings.

• Reserva sempre amb antelació.

• En el cas de les zones d’acampada o campaments cal saber que sols es permet l’accés a grups d’entre 8 a

10 persones mínim, i que no tots són oberts al públic general; alguns només són per a grups d’esplai o per a

grups que els lloguen per a activitats concretes.

(*) Si vols saber-ne mes posa’t en contacte amb el PIA (Punt d’Informació Ambiental de la Conselleria de

Medi Ambient) Tel. 971 17 68 39 o el tel. gratuït 900 15 16 17.

L’ACAMPADA LLIURE NO ES PERMET A LES NOSTRES ILLES

Circular núm. 6/1990 de la Delegació de Govern a les Illes Balears

«Queden prohibits els campaments i acampades a platges i resta de domini marítim i terrestre. S’entén per

acampada  la  instal·lació  de  tendes  de  campanya,  vehicles  o  remolcs  habitables,  i  per  campament

l’acampada  organitzada  [...].  Els  que  vulnerin  aquestes  prohibicions  han  de  desallotjar  d’immediat  a

requeriment dels agents de forces i cossos de seguretat.»

Informació: PIA (Punt d’ Informació Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient) Tel. gratuït: 900 151 617

L'acampada lliure a Menorca està prohibida; els agrupaments de l'illa no disposen del locals amb condicions

per pernoctar-hI.

Informació actualitzada 2020 - SI VEIEU ALGUNA ERRADA podeu informar-nos al correu:

escoltes@escoltesmenorca.org o al 971 368 863 (dilluns a divendres de 9 a 13h.)

https://www.escoltesmenorca.org/recursos/acampada-colonies/
mailto:escoltes@escoltesmenorca.org
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