Sortides guiades

NATURA - CULTURA

Per a informació més específica de cada sortida, podeu
consultar el facebook de l’Institut Menorquí d’Estudis i de
l’Observatori Socioambiental de Menorca.
Per a la reserva, telefonau al 971351500 o enviau un correu
electrònic a adm.ime@cime.es indicant un telèfon de contacte i
número de persones.

Seu de l’IME: Can Victori, Camí des Castell, 28, Maó

Organitza: Secció de Ciències Naturals de l’IME

Sortides guiades Natura - Cultura

Diumenge 8 de març - Sortida a Torre d’en
Galmés

Continuant amb una iniciativa que es va realitzar l’any passat amb molt
bona acollida, l’Institut Menorquí d’Estudis ha organitzat un conjunt de
visites guiades al medi natural amb l’objectiu de mostrar una petita part
dels importants valors que podem trobar a l’illa, tant naturals com
botànics, geològics, arqueològics, històrics o culturals. Tenint en compte
que no es pot conservar el que no es coneix, l’IME ha volgut posar el seu
petit gra d’arena en la divulgació dels nostres valors insulars, aportant els
coneixements dels seus membres, molts dels quals han treballat
àmpliament en la recerca i la conservació d’aquests valors.

Contingut: Estudi de la geologia i l’arqueologia del
poblat talaiòtic de Torre d’en Galmés i del dolmen
de ses Roques Llises (Alaior).

D'acord amb açò, es faran quatre sortides a diferents ambients, cada una
de les quals es proposa de fer conèixer dos aspectes diferents de l'illa:
d'una banda, els relacionats amb el medi ambient, i, de l'altra, els que
remeten als valors etnològics, patrimonials i socials. Cada sortida estarà
dirigida per dos membres de l'IME, que explicaran un aspecte diferent del
lloc visitat. Les sortides, que començaran l’1 de març i es tancaran el 22
de març, es duran a terme els diumenges al matí entre les 9,30 i les 13
hores.

Responsables: Antoni Obrador (geòleg) i Elena
Sintes (arqueòloga).
Lloc i hora de trobada: aparcament del poblat
talaiòtic de Torre d’en Galmés, a les 9,30 h.

Diumenge 15 de març - Sortida a Santa
Àgueda
Contingut: Estudi de la flora i la història andalusí
de la zona.
Responsables: Pere Fraga (biòleg) i Bernat Moll
(historiador)
Lloc i hora de trobada: aparcament de
Santa Àgueda, a les 9,30 h.

Diumenge 1 de març - Sortida a Son
Saura del Nord

Diumenge 22 de març - Sortida a Pas d’en
Revull.

Contingut: Importància i funció dels
sistemes dunars, així com la seva
ordenació i gestió.

Contingut: Estudi dels endemismes vegetals i de
la literatura de la zona.

Responsables: Guillem Pons (biòleg) i
Jesús Cardona (arquitecte).

Responsables: Cristòfol Mascaró (botànic) i
Josefina Salord (filòloga).

Lloc i hora de trobada: aparcament de la
platja de Son Saura del Nord, a les 9,30 h.

Lloc i hora de trobada: aparcament des Canaló
(barranc d’Algendar), a les 9,30 h.

