Nom i llinatges:
Jose Simón Gornés Hachero
Lloc i data de naixement:
Manresa, 25 de gener del 1967
Formació acadèmica:
Llicenciat en Geografia i Historia. Especialitat en Prehistòria i Etnologia de la Península
Ibèrica – Univeridad Complutense de Madrid (1990)
Cursos de Doctorat (1992) i Grau de Llicenciatura (1993) al Departament de Prehistòria
de la Universidad Complutense de Madrid
Certificat de reconeixement de suficiència investigadora de la Univeridad Complutense
de Madrid (1995)
Curs de Postgrau en Patrimoni Arqueològic i Recursos Culturals: Avaluació i Gestió,
amb la qualificació d’Excel·lent, de la Universitat Oberta de Catalunya (2001)
Curs de Postgrau en plans Directors de Museus, per la UNED
Máster en Museus per la Universidad de Alcalá de Henares (2014)
Doctor en Arqueologia Prehistòrica per la Univeritat Autònoma de Barcelona (2016)
amb qualificació d’excel·lent “cum laude”, amb la tesi titulada “Sociedad y Cambio en
Menorca. Sistematización de los contextos arqueológicos de las navetas funerarias de
Menorca”
Trajectòria professional:
1992- Becari de la Fundación Ortega y Gasset de Madrid (6 mesos) per a la realització
de treballs d’inventari, selecció d’objectes i muntatge de texts per al Projecte
Museogràfic del Museu de Menorca
1994-1995 Ocupa de forma interina la plaça d’arqueòleg en el Consell Insular de
Menorca
2008-2011 i 2013-2015 ocupa de forma interina, la plaça d’arqueòleg del Servei de
Patrimoni Històric del Consell Insular, guanyada per concurs oposició. Durant aquest
període va formar part del Comitè Tècnic de la Comissió Assessora de la candidatura de
Menorca Talaiòtica a Patrimoni Mundial, així com també va ser membre de l’equip
tècnic que va redactar l’expedient per la UNESCO.
Actualment és arqueòleg i treballador autònom, i director de la Fortalesa d’Isabel II, La
Mola des de l’abril de 2017
Ha participat en nombroses excavacions i prospeccions arqueològiques arreu de l?estat
espanyol i a França, i ha dirigit les excavacions arqueològiques de l’hipogeu XXI de
Calascoves (1993), les realitzades als solars 8 i 10 dels carrer Pont d’Es Castell de Maó
(1994), les del dipòsit funerari de la Cova d’Es Càrritx (1995) i codirigí les excavacions
arqueològiques del poblar de Biniparratx petit (Sant Lluís, 2000-2004), patrocinades per
la fundació AENA, el Consell Insular de Menorca, Ajuntament de Sant Lluís,
Universitat de les Illes Balears i Universitat de Barcelona, i de la naveta de Ses Arenes

de Baix (Universitat Autònoma de Barcelona, 2002-2003). Es responsable també de
diferents intervencions i controls arqueològics com a arqueòleg autònom des de l’any
2016.
Ha participat en la redacció de tres llibres sobre prehistòria de les Illes Balears i
Menorca (2006, Col·legi El Mundo, i 2007, British Archaelogical Reports, Menorca
Talaiòtica el 2014). Ha escrit nombrosos articles en revistes locals i nacionals, i
presentat comunicacions i ponències en congressos i seminaris nacionals i
internacionals, que sumen un total de trenta sis treballs, abraçant diferents temàtiques,
des de estudis de ceràmiques protohistòriques, monuments de l’Edat del Bronze i l’Edat
del Ferro, passamt per temes d’estudis dels rituals funeraris del talaiòtic antic a
Menorca, fins a temes de gestió del patrimoni històric. Juntament amb Joana Gual, és
redactor de l’estudi previ sobre l’estat del Patrimoni Històric de Menorca elaborat per al
Pla de Desenvolupament Sostenible, coordinat per l’Institut Menorquí d’Estudis. És
també coautor del tom de Prehistòria de l’Enciclopedia de Menorca (1997) i del Pla de
Gestió del Patrimoni Històric de Menorca del bienni 2014-2015. Va formar part del
primer equip de la UIB en el projecte d’investigació etnoarqueològica al Nord de
Ghana, inclòs dins el programa d’Investigacions a l’Exterior de l’Estat Espanyol.
En el camp de la docència, ha impartit cursos i ponències sobre patrimoni històric a
diferents àmbits acadèmics i institucionals, entre els que cal destacar l’Ajuntament de
Palma, l’Institut de Ciències de l’Educació de la UIB, l’Escola de Turisme de Balears,
la Universitat Internacions de Menorca- Illa del Rei, la Universitat d’Estiu d’Eivissa,
l’Escola Espanyola d’Arqueologia a Roma, la Universitat de Cotbus a Alemanya i la
Univeridad de Cantabria.
És membre de la Secció de Història i Arqueologia de l’Institut Menorquí d’Estudis des
de l’Abril de 1991.
És membre d’ICOMOS-España
Soci fundador de l’empresa Menorca Natura, Turisme i Cultura S.L.
Activitat política:
Càrrecs públics institucionals IV Legislatura (1995-1999):
- Conseller-delegat de Cultura, Educació i Esports del CIM (1995-1999), i diputat del
Parlament de les Illes Balears des de 1995, així com conseller del Grup Popular des de
l’any 1999.
- Entre 1995 i 1999 va ser Portaveu del Grup Popular en el Consell Insular de Menorca,
President de la Comissió d’Assumptes Socials i Culturals, President de la Comissió de
Patrimoni Històric i Formació del Consorci “Menorca Reserva de la Biosfera”.
Càrrecs institucionals exercits durant la V Legislatura (1999-2000):
- Diputat del Parlament de les Illes Balears
- Conseller del Grup Popular del Consell Insular de Menorca
- Portaveu del Grup Popular a la Comissió de Cultura, Educació i esports del Parlament
de les Illes Balears
- Vocal de la Comissió de Política Social i Cultural del Consell Insular de Menorca.
- Vocal de la Comissió de Patrimoni Històric de Menorca
- Representant del Grup Popular en el Consell General del Consorci Reserva de la
Biosfera

Càrrecs institucionals exercits durant la VI legislatura (juny de 2003-maig 2007):
- Diputat del Parlament de les Illes Balears. Portaveu del Grup Popular a la Comissió
d’Educació i Cultura
- President de la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears
- Conseller del Consell Insular de Menorca (portaveu adjunt)
Càrrecs institucionals exercits durant la VII legislatura:
- Diputat del Parlament de les Illes Balears, portaveu temes de llengua i cultura a la
Comissió d’Educació del Parlament. Vocal a la Comissió de Salut i a la Comissió
d’Economia.
Càrrecs institucionals exercits durant la VIII legislatura:
- Conseller d’Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears (2011-2013)
- Regidor i Tinent d’Alcalde d’educació i Coordinació Institucional a l’Ajuntament de
Maó-Mahón
Càrrecs institucionals exercits durant la IX legislatura:
- Regidor de l’Ajuntament de Maó-Mahón
Càrrecs orgànics del Partit Popular:
- Secretari Insular de Formació, Estudis i Programes (1999-2002)
- Membre de la Junta Local del PP Mahón (1995-1999) (2008-dins l’actualitat)
- Membre de la Junta Insular de Menorca (diferents mandats des de 1995)
- Membre de la Junta Regional de les Illes Balears (diferents mandats des de 1995)
- President del PP de Mahón des de octubre de 2008 fins el juny de 2017.
- Actualment vicesecretari del PP Illes Balears i President de la Comissió d’Educació o
Cultura del PP Menorca

