
INSCRIPCIONS 
C.I. MADINA YABISA 

971 392390 
madinayabisa@eivissa.es 

INFORMACIÓ 
De dimarts a diumenges 
de 10:00 a 14:00 h. 

Dilluns i festius tancat. 



t'objectiu d'aquests itineraris és 
donar a conéixer al públic en 

general els distints aspectes de la 
ciutat histórica, Patrimoni 
Mundial, organitzats per 

ternátiques que ens revelen els 
valors culturals i patrimonials de 

Dalt Vila i el seu entorno 
Les visites es portaran a terme de 
gener a rnaig de 2020 en horari 
de matí els caps de setrnana. Les 
persones interessades s'hauran 
d'inscriure previament al Centre 
d'lnterpretació Madina Yabisa. 

~ GENER: Dissabte 18 i diumenge 26 

La ciutat a I'antiguitat 
Us mostrare m les restes arqueolOgiques 
conservades a Dalt Vila que ens 
permeten conéixer I'origen i I'extensió 
de la ciutat a I'antiguitat. Explicarem 
la importancia arqueológica del 
jaciment del carrer de Santa Maria, 
visitarem els vestigis de la ciutat feni 
ciopúnica que es conserven a I'edifici 
Museu d' Art Contemporani i descobri 
rem altres vestigis al peu de la 
muralla renaixentista. 

• PLACA DE LA CATEDRAL, finalitzant davant a la placa des Parco 

• Dos hores i mitja aproximadament. 

~ FEBRER: Diumenge 9 i dissabte 22 

Els carrers de Dalt Vila 
Es tracta d'una introducció a I'evolució 
urbana de Dalt Vila que ens perrnetrá 
descobrir els carrers i els racons més 
recóndits de la ciutat vella i que encara 
conserven l'heréncia del passat. Farem un 
passeig pels carrers recentment restaurats 
de la zona alta de la ciutat, i es fara una 
explicació de la seva evolució darrere la 
conquesta catalana; La Vila Superior, La 
Vila Mitjana, el raval o Vila d'Avall. t'arn 
pliació de I'espai urba després de la 
construcció de la fortificació renaixentista 
(La Vila Nova), la consolidació de la ciutat 
als segles XVII-XIX i la formació deis barris 
portuaris de sa Penya i la Marina. 

• PLACA DE LA CATEDRAL, finalitzant al Portal de ses Taules. 

• Dos hores aproximadament. 

~ MARC: Diumenge 8 i dissabte 21 

Els baluards de la muralla 
renaixentista i la seua restauració 
l.'objectiu de la visita és donar a conéixer 
les últimes intervencions realitzades a les 
muralles, dirigides a la conservació i 
restauració deis seus baluards. Les resta u 
racions s'han complementat amb una 
nova proposta rnuseográñca que ens 
permet conéixer la funció estratégica deis 
baluards per a la defensa de la ciutat a 
l'epoca renaixentista. 

• AL PORTAL NOU, finalitzant al Portal 
de ses Taules. 

• Dos hores aproximadament. 

~ ABRIL: Diumenge 5 i dissabte 18 

Paisatges de Dalt Vila: 
Skyline 

Des deis lIocs més elevats del puig de Vila, 
on va fundar-se la ciutat d'Eivissa, 
oferirem una visió del seu entorn paisat 
gístic tant urbá com natural; cap a I'inte 
rior de I'illa i cap a la mar. La visita 
s'acornpanyará amb imatges antigues i 
cartografia que permetran conéixer I'evo 
lució de la ciutat i del seu entorno 

• PORTAL DE SES TAULES, finalitzant 
al portal Nou. 

• Dos hores i mitja aproximadament. 

Els escuts de Dalt Vila 
Un passeig per la historia de I'arquitectura 
i l'heráldica civil, militar i religiosa que es 
conserva als edificis de Dalt Vila, desta 
cant els seus trets més característics des 
del punt de vista constructiu i artístic, a 
més de realitzar una introducció a la seua 
genesi, funcions i simbolisme . 

• PLACA DE LA CATEDRAL, finalitzant al portal de ses Taules . 

• Dos hores i mitja aproximadament. 


