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El mal estat de la Sala Hipòstila de Torralba d'en Salort
Demanam una actuació urgent a la Sala Hipòstila de Torralba d'en Salort, un dels
monuments inclosos a la Candidatura de la Menorca Talaiòtica, que està tancada al
públic des de fa temps a causa d'uns despreniments
La Menorca Talaiòtica ha de prioritzar la conservació, accessibilitat i estudi dels
monuments que la integren

Torralba d'en Salort

La sala hipòstila del Poblat Talaiòtic de Torralba d’en Salort es troba tancada al públic, des de
fa anys, a causa d’uns despreniments. Es tracta d’un dels monuments que forma part de la
Menorca Talaiòtica, a la pàgina web de la qual aquesta sala és descrita així:
“Sala hipòstila semienterrada coberta amb lloses sustentades per columnes i pilars, i per un
túmul de pedra petita i terra. La seva excavació arqueològica va permetre conèixer que es va
utilitzar com a magatzem durant el segle I d.C. i que va deixar d’utilitzar-se en el segle II d.C.”
La titularitat i la gestió del Poblat de Torralba d’en Salort és de la Fundació Illes Balears, que
cobra 4€ d’entrada als visitants, tot i que el Consell Insular de Menorca té l’obligació de fer la
vigilància i vetlar perquè es conservi en bon estat, cosa que no sembla haver fet.
La realitat, però, és que, mentre la consellera de cultura, Maruja Baíllo té com a prioritat
il·luminar monuments megalítics, es deixa de banda el que hauria de ser, al nostre parer, el
més important: invertir en restauracions , consolidacions i investigacions, per fer més visitables i
comprensibles els monuments, que és el que dóna punts, realment, davant la UNESCO de cara
a la candidatura de la cultura talaiòtica de Menorca a la declaració de Patrimoni de la
Humanitat.
D’altra banda, com afirma la portaveu del PSM Més per Menorca al CIM, Maite Salord, “resulta
com a mínim xocant que, mentre tenim monuments en aquest estat, en pocs dies, se celebrarà
a Menorca el II CONGRÉS INTERNACIONAL DE BONES PRÀCTIQUES EN PATRIMONI
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MUNDIAL: PERSONES I COMUNITATS, que vol ser un punt de trobada sobre la gestió dels
béns materials i immaterials declarats patrimoni mundial des del punt de vista dels que hi
participen i hi conviuen, congrés que té un pressupost de 70.000€.”
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