ITINERARI PER MAÓ
La ciutat de Maó es va originar en un promontori de la ribera sud del port.
Els primers nuclis de població ocupen un petit espai entre penyals i
barrancs.
A l'edat mitjana va ser emmurallada diverses vegades, però amb el temps la
ciutat va créixer més enllà de les muralles.
Durant la primera meitat del segle XVI va patir el saqueig de Barba-rossa
que, juntament amb l'assalt turc de Ciutadella pocs anys després, són els
episodis més dramàtics de la història de Menorca.
Al segle XVIII, època de les dominacions, és quan la ciutat agafa la
fisonomia actual i una important empenta comercial. Això és gràcies, en
part, a les grans inversions econòmiques dels governs anglesos durant les
seves dominacions.
Una passejada pels carrers de la ciutat ens mostrarà el llegat històric que
han deixat els nombrosos i diferents pobles que s'han establert a Maó en el
transcurs de la història.
Assenyala el recorregut en el plànol i escriu el nom dels edificis, places o
monuments on feim aturades.

Edificis:
Places:
Monuments
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S’EXPLANADA
És el primer gran espai públic de la ciutat. Ha modificat la seva fesomia en
nombroses ocasions. Les casernes construïdes pels anglesos, el segle
XVIII, varen determinar el seu ús com a plaça d'armes, destí que va
compartir durant molt de temps amb el conegut Passeig d'Isabel II.
Actualment la integren un parc i una zona verda.
Cerca les tres conjunts escultòrics que hi ha a la plaça i explica el que
representen.

PONT DE SANT ROC
És l'únic vestigi de les antigues
muralles medievals de la ciutat.
El Pont de Sant Roc va ser profundament restaurat després del
saqueig que el pirata Barba-rossa va
sotmetre la ciutat de Maó, l'any 1535.
D'arquitectura típicament medieval,
conserva les dues torres, amb els seus
matacans, enllaçades per un pas
exterior a sota del qual es troba la
porta.
D'aquí sortia el camí vell d'Alaior.

Perquè aquesta porta es diu Pont de Sant Roc?
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L’AJUNTAMENT
Situat en aquest indret des de l'any 1613, va ser profundament reformat en
estil barroc afrancesat l’any 1789. A l'interior destaquen el Saló Noble i la
Galeria de Menorquins Il·lustres.

Observa l'escut i la làpida que hi ha al vestíbul i anota el que representen.

ESGLÉSIA DE SANTA MARIA
Va ser construïda en el segle XVIII sobre l'emplaçament d'una església
gòtica del segle XIII. L'interior és d'inspiració neogòtica i compta amb un
orgue monumental de gran qualitat instrumental i artística, el qual va ser
inaugurat l'any 1810.
Saps com funciona un orgue?

Camp d’Aprenentatge es Pinaret

CLAUSTRE DEL CARME
Després de molts anys de gestions, els frares carmelites van aconseguir
autorització del govern anglès per edificar a Maó una església i convent per
a la seva orde. Les obres de l'edifici, començat el 1750, van durar més de
70 anys. D'estil neoclàssic, la del Carme és la més espaiosa de les
esglésies de Maó.
Al costat l'església es va edificar un claustre de línies molt sòbries on
destaca el conjunt de mènsules esculturades de la planta baixa.
Desamortitzat en 1835, va albergar la presó, els tribunals de justícia i el
mercat.

Entra al claustre del Carme i anota els tipus de parades que hi ha al
mercat.

Quin és el nom popular del mercat?
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EL PORT
Situat al sud-est de l'illa, el port de Maó és una magnífica entrada de la mar
d'uns cinc quilòmetres de longitud i una amplària que varia entre els 250 i
1000 metres. El port de Maó és el segon port natural més gran del món (el
primer és Pearl Harbour a Hawai)
Per la seva capacitat, condicions naturals i situació a l'eix de la Mediterrània
occidental, ha estat el punt de mira d'alguns països europeus en els darrers
segles.
Situa les poblacions de Maó i es Castell i col·loca el número que correspon
a cada un dels diferents llocs del port de Maó
1.

La Mola

2. Llatzaret

3. Illa del Rei

4. Illa Pinto
5. Base Naval

6. Cos Nou

7. Cala Figuera

8. Cala

Llonga
9. Moll pesquer

10. Estació marítima

Partint de l'observació de les barques i vaixells que hi ha al port, dedueix
quines són les activitats nàutiques que s'hi duen a terme.
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