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1. OBERTURA DE CURS 

 

 
 

Eudald Carbonell i Roura, doctor en Geologia del Quaternari i en Geografia i 
Història, catedràtic de Prehistòria a la Universitat Rovira i Virgili i codirector dels 
jaciments d’Atapuerca, va impartir la ponència inaugural del curs acadèmic 2016-
2017. La conferència sota el títol “La Cuenca arqueológica de Atapuerca”, reprenia 
el cicle “Què significa ser Patrimoni Mundial?”, iniciat el curs passat en recolzament 
de la candidatura de Patrimoni de la Humanitat de la Cultura Talaiòtica. Saló 
d’Actes (21 OCT 2016). 
En el mateix acte, la televisió autonòmica IB3 va presentar el clip promocional de la 
Menorca Talaiòtica, realitzat amb el suport del Consell. 
 
 

2. ACTIVITATS PRÒPIES 

 

2.1. CURSOS 
 

LA CULTURA I LES ARTS PER A TOTHOM 
 
Segona edició del curs que té com a objectiu donar una visió àmplia als participants 
del món de la cultura i les arts. 
 

  Martí Carbonell, historiador. “Menorquins de la Florida i Gibraltar I” (4/05/06 

OCT 2016). 

 Martí Carbonell, historiador. “Menorquins de la Florida i Gibraltar II” (18/19/20 

OCT 2016). 

 Joan Enric Vilardell, arquitecte. “El Moviment Modern al centre d'Europa 

(1919-39) i Mies van der Rohë” (25/26/27 OCT 2016). 



 

 

 Joan Enric Vilardell, arquitecte. “Vida i obra de Frank Lloyd Wright” (8/09/10 

NOV 2016). 

 Martí Carbonell, historiador. “Pasqual Calbó, i la seva època I” (15/16/17 NOV 

2016). 

 Diana González, historiadora de l’Art. “3 ciutats, una història diferent” (22/23/24 
NOV 2016). 

 Carles Mascaró, pintor. “Caravaggio, vida entre llum i tenebres I” (29/30 NOV i 1 

DES 2016). 

 Carles Mascaró, pintor. “Caravaggio, vida entre llum i tenebres II” (13/14/15 

DES 2016). 

 Martí Carbonell, historiador. “Pasqual Calbó, i la seva època II” (20/21/22 DES 
2016). 

 Jorge Fernández Alday, pintor. “La percepció de l’art i el seu desenvolupament: 

consideracions generals” (10/11/12 GEN 2017). 

 Francesc Casadesús, filòsof. “Pitàgoras: el primer filòsof?” (24/25/26 GEN 

2017). 

 Margarita Orfila, arqueòloga. “Època romana” (30 GEN i 1/02 FEB 2017). 

 Oriol Ponsa, historiador. “La Música a l’època de Pasqual Calbó I” (7/08/09 FEB 
2017). 

 Oriol Ponsa, historiador. “La Música a l’època de Pasqual Calbó II” (14/15/16 

FEB 2017). 

 Anna Vila, historiadora de l’Art. “Els vitralls de la Sagrada Familia” (21/22/23 

FEB 2017). 

 Carles Mascaró, pintor. “Mirar un quadre” (7/08/09 MAR 2017). 

 Maria Camps, cantant. “El romanticisme latent i patent a Lucia di Lammermoor” 
(14/15/16 MAR 2017). 

 Josefina Salord, filòloga. “Pasqual Calbó i la Il·lustració a Menorca” (21/22/23 

MAR 2017). 

 Martí Carbonell, historiador. “Ciutats romanes del nord d’Àfrica I” (28/29/30 

MAR 2017). 

 Omar Delorage, director de cinema. “L’art de contar històries: per què hi ha 
pel·lícules que triomfen i altres que no” (4/05/06 ABR 2017). 

 Martí Carbonell, historiador. “Ciutats romanes del nord d’Àfrica II” (25/26/27 

ABR 2017). 

 Ana Haro, escriptora i periodista. “Lorca: vida de un poeta” (2/03/04 MAI 2017). 

 Ana Haro, escriptora i periodista. “Lorca: dramaturgo (y drama)” (9/10/11 MAI 

2017). 

 Martí Carbonell, historiador. “Introducció a l’art dels pobles precolombins” 

(16/17/18 MAI 2017). 

 Jorge Fernández Alday, pintor. “¿Como se crea una obra de arte?” (23/24/25 

MAI 2017). 

 Martí Carbonell, historiador. “Temes concrets: Menorca Talaiòtica I” (30/31 MAI 

i 1 JUN 2017). 

 Martí Carbonell, historiador. “Temes concrets: Menorca Talaiòtica II” (6/07/08 

JUN 2017). 



 

 

Els dies 18, 19 i 20 de gener es va fer una visita a la Casa Vidal. La finalitat era 
conèixer algunes de les obres de Pasqual Calbó que es troben a aquest edifici del 
carrer Isabel II, on es van veure les sanefes que decoren la sala senyorial així com 
altres obres d'aquest pintor maonès. Així mateix es va poder explicar el cel ras de 
l'edifici d'autor desconegut però de gran qualitat i algunes obres d'Antoni Schranz. 
La visita va ser feta per Guillem Sintes Espasa, Martí Carbonell Salom i Catalina 
Seguí de Vidal.També, es va visitar el Museu de Menorca per veure l'exposició 
temporal sobre l'arqueòleg i col·leccionista Vives Escudero. La visita fou guiada per 
Borja Corral. 
 
Una altra sortida va ser la que es va fer per visitar l’exposició sobre l’obra de Pasqual 
Calbó al Museu de Menorca. La visita va ser guiada per l’historiador Borja Corral  (25 a 
27 de maig i 2 de juny). 
 
Com a cloenda de curs es va organitzar un viatge a Suècia. Es van visitar les ciutats 
d’Estocolm, Göteborg, Jonkoping i Uppsala (11 a 18 JUN 2017). 
 
TALLER DE POESIA “De la mà de...” 
 
“Aquest cicle pretén fer una aproximació a l’escriptura de la poesia de la mà de tres 
dels poetes més representatius de Menorca com són Margarita Ballester, Pere 
Gomila i Joan F. López Casasnovas”. Cada un d’ells va presentar la seva visió més 
personal del que significa la poesia i com és el seu procés creatiu. 
 
- Margarita Ballester Figueres. “Poema/Poesia” (25 NOV 2016). 
- Pere Gomila Bassa. “Estructura del poema” (17 FEB 2017). 
- Joan F. López Casasnovas. “Remant rimant, o no” (10 MAR 2017). 
 
XVI CURS DE PENSAMENT I CULTURA CLÀSSICA. APRENDRE ESCOLTANT 
LA SAVIESA ANTIGA 
 

 “La cultura clàssica és un pou sense fons que ens permet 
reflexionar sobre múltiples qüestions, literàries i filosòfiques, 
mítiques i religioses, socials i polítiques, que continuen 
presents a la nostra canviant societat. Aquest curs pretén 
tractar alguns temes d’especial interès amb la intenció 
d’estimular el seu coneixement. Com als cursos anteriors 
l’objectiu prioritari és aprendre dels clàssics amb els millors 
especialistes seguint la màxima llatina docere delectando”. 
 

 Francesc Casadesús Bordoy, professor de Filosofia 

Grega de la Universitat de les Illes Balears, president de 
la Sociedad Ibérica de Filosofía Griega i president de la 
Secció Balear de la SEEC. “El projecte polític de Plató: 
entre la utopia, l’experiència i la realitat” (28 GEN 2017). 

 Antonio Alvar Ezquerra, catedràtic de Filologia Llatina 

de la Universitat d’Alcalá de Henares. “Roma de barro, 



 

 

Roma de marmol y oro: la construcción de la capital del mundo” (11 FEB 2017). 

 Tomás Calvo Martínez, catedràtic de filosofia grega de la Universitat 

Complutense de Madrid. “¿Qué he aprendido yo de Aristóteles?” (11 MAR 2017). 

 Paloma Cabrera Bonet, conservadora en cap del Museo Arqueológico 

Nacional. “Las sirenas y otros mitos del mar” (1 ABR 2017). 

 Arnau Vilardebò, contaire. “Aquest Sísif” (8 ABR 2017). 

 Alberto Bernabé Pajares, catedràtic de Filologia Grega de la Universitat 

Complutense de Madrid. “Viajes al más allá” (6 MAI 2017). 
 
2.2. CICLES 
 

EN TORNO A LA ENERGÍA Y EL CAMBIO CLIMÁTICO 
 
“Les jornades sobre energia i canvi climàtic... tenen per objecte contribuir a elevar 
la reflexió intel·lectual sobre dos qüestions inseparables 
que envolten la nostra vida: l’energia, que inevitablement 
consumim en cada cosa que fem..., i la salut del Planeta 
que dóna suport a la nostra pròpia vida. És una reflexió 
que va més enllà de les preocupacions concretes que 
pugin estar més o menys presents aquí, a Menorca, o en 
qualsevol altre indret del món. És una reflexió sobre una 
qüestió que afecta la nostra espècie, que afecta el 
Planeta... una preocupació global”. Organitzat per l’Ateneu 
de Maó i la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat del 
Govern de les Illes Balears. 
 

  Teresa Ribera, directora del Instituto para el Desarrollo 

Sostenible y las Relaciones Internacionales (IDDRI) de 
París. “La agenda global de la lucha contra el cambio 
climático”  (3 NOV 2016). 

 Jorge Fabra Utray, president d’Economistas Frente a 
la Crisis (EFC). “El mercado de la electricidad” (3 NOV 
2016). 

 Cristina Narbona, consellera del Consejo de Seguridad Nuclear, membre de la 

Red Española de Desarrollo Sostenible, de la Global Ocean Commission i del 
col·lectiu Economistas Frente a la Crisis (EFC). “La transición ecológica de la 
economía” (4 NOV 2016). 

 José Donoso, llicenciat en economia, professor al curs de postgrau en Energia 

Eòlica de la Universidad Politécnica de Madrid i en el Màster de la Escuela de 
Organización Industrial. “Autoconsumo y perspectivas tecnológicas de las 
energías renovables” (4 NOV 2016). 

 Debat: moderador Marc Pons Pons, conseller de Territori, Energia i Mobilitat del 

Govern de les Illes Balears, amb la participació de Teresa Ribera, Jorge Fabra, 
Cristina Narbona i José Donoso (5 NOV 2016). 

 
 
 



 

 

QUÈ SIGNIFICA SER PATRIMONI MUNDIAL? 
 
Cicle de conferències sobre altres indrets que han aconseguit el reconeixement de 
la UNESCO. Organitzat pel Consell Insular amb la col·laboració de l’Ateneu de 
Maó:  
 

 Eudald Carbonell, arqueòleg i codirector de les excavacions al jaciment 

d’Atapuerca. “La conca arqueològica d’Atapuerca-Burgos” (21 OCT 2016). 

 José María Rodríguez-Ponga, secretari del Patronat de la Fundació Atapuerca. 

“La Fundación Atapuerca, elemento crucial para un sitio Patrimonio de la 
Humanidad” (11 NOV 2016). 

 Francisco Javier Sánchez Palencia, arqueòleg i membre del Consell Superior 

d’Investigacions Científiques. “Las Médulas (León), paisaje cultural y Patrimonio 
mundial” (16 DES 2016). 

 Valentín Villaverde, arqueòleg i catedràtic de Prehistòria de la Universitat de 

València. “Arte rupestre del arco mediterráneo de la península ibérica” (27 GEN 
2017). 

 Joaquín Ruiz de Arbulo, catedràtic d’Arqueologia. “Tarragona romana patrimoni 

mundial. Raons i conseqüències: el festival Tarraco Viva” (10 FEB 2017). 

 Bartolomé Ruiz, director del Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera. 

“Los dólmenes de Antequera” (17 MAR 2017). 

 Giacomo Paglietti, arqueòleg, Universitat de Càller. “Il Nuraghe di Barumini-

Sardegna, Italia” (7 ABR 2017). 
 
DESMONTANDO EL CONTUBERNIO. 300 aniversario de la masonería 
 
Cicle sobre maçoneria filosòfica en commemoració del 300 aniversari de la 
maçoneria. Els ponents de les conferències-col·loquis, tots ells mestres maçons, 
van ser: Fernando Pérez Pacho, psicòleg clínic, Jesús Méndez Baiges, 
il·lustrador i Pascual Lárazo Moll, empresari. El cicle va estar organitzat pel 
Supremo Consejo del Grado 33 y Último del REAA i Lux Ágora, amb la 
col·laboració de l’Ateneu. 

 “Los masones responden. ¿Qué es la masonería?” (4 MAI 2017). 

 “Menorca, la primera masonería en España” (11 MAI 2017). 

 “1717-2017. Trescientos años” (19 OCT 2017). 
 
LA CULTURA NO FA VACANCES 
 
Tercera edició del cicle on l’Ateneu surt al carrer amb una sèrie de tertúlies i actes 
amb l’objectiu d’omplir d’activitats culturals els mesos d’estiu i “difondre el 
coneixement més enllà de l’espai físic on es produeix habitualment i fer-lo viatjar 
per diferents espais singular de la ciutat de Maó”. 
 

 “La història de l’holocaust dintre unes caixes” a càrrec de Dory Sontheimer 
Heilbruner. Acte presentat per Josep Mª Quintana Petrus. Hotel Sant Joan de 
Binissaida (30-06-2017). 



 

 

 “Visita guiada Pedrera de Robadones” a càrrec de Tòfol Mus, membre d’Amics 

de la Mar Port-Maó (27-07-2017). 

 Víctor Petrus, músic, compositor i cantautor, va oferir la vetllada titulada 

“L’autoproducció en el procés creatiu musical”. La cava del Ars (16-08-2017). 

 Tertúlia amb el locutor, publicista i comunicador Carlos Roca sota el títol “La 
Publicitat de les emocions”. Hotel Port Mahón (30-08-2017). 

 
2.3. CONFERÈNCIES, EXPOSICIONS I ALTRES ACTES 
 

   
 

 El cicle “Parlant amb...” es va dedicar a la figura del militar i historiador 
Francisco Fornals. Van intervenir: Miquel Àngel Casasnovas, Sol Fornals, 
Joan Quetglas i Francis Vila, representant cada un d’ells les facetes 

professional, familiar, els amics, etc. del homenatjat. Va actuar com a 
moderador Luis Alejandre (27 OCT 2016). 

 “Històries de fantasmes” titulava la lectura de fragments de textos sobre misteri i 
terror a càrrec de socis de l’Ateneu i amb la participació del pianista Óscar 
Amieva (28 OCT 2016). 

 Presentació del llibre “Peccata Minuta”, antologia de relats de La isla de los 
escritores, a càrrec d’Ana Haro, coordinadora de l’edició i Sam García, un dels 
autors (9 NOV 2016). 

 Acte de reconeixement amb el lliurament de la Medalla d’Honor al Gabinet 
Orfila per la seva col·laboració desinteressada cap a l’Ateneu. En el mateix 
acte, l’economista Abel Bonet va oferir la conferència “El buen gobierno y la 
responsabilidad penal” (10 NOV 2016). 

 Debat amb motiu del Dia Internacional contra la violència cap a les dones: “La 
coordinació de l’administració davant la violència de gènere”, amb la intervenció 
de Vicente Vaquero, cap de la Policia Local de Maó, Victòria Coll, diplomada 
en Treball Social i Carolina Tur Tendero, membre de la Policia Nacional 
component de la UFAM. Va moderar l’acte Carme Cloquells, vocal de 

Literatura de l’Ateneu (16 NOV 2016). 

 Conferència “Sóm talaiòtics? La beguda dels déus“ a càrrec de Cristina Bravo, 
arqueòloga i Joan Fullana, viticultor. Organitzat pel Consell Insular i l’Ateneu de 
Maó (1 DES 2016). 



 

 

   
 

 El duo de violoncels format per Pau Cardona i Àlvar Cardona van oferir un 

concert a l'església de Sant Climent patrocinat per La Caixa amb la col·laboració 
de l'Ateneu de Maó. El programa va estar format per adaptacions d'obres d’U2, 
Coldplay, Joc de Trons, entre d’altres (17 DES 2016). 

 Conferència “Ciencia fricción: algo chirría en la pantalla” a càrrec de Juan Angel 
Vaquerizo, del Centro de Astrobiología. Organitzat per CiudadCiencia amb la 

col·laboració de l’Ateneu de Maó (13 GEN 2017). 

 “Neuromagia: el cerebro mágico” conferència a càrrec de Luis Martínez Otero, 

de l’Institut de Neurociències del CSIC. Organitza CiudadCiencia amb la 
col·laboració de l’Ateneu de Maó (20 GEN 2017). 

 Conferència “Cóm canvien les societats? Una comparació entre la romanització i 
l’època contemporània“ a càrrec de Margarita Orfila, catedràtica d’Arqueologia 
de la Universitat de Granada i Jaume Mascaró, antropòleg. Aquesta 
conferència s’emmarcava dins el cicle “Som talaiòtics?”. Organitzat pel Consell 
Insular en col·laboració amb l’Ateneu de Maó (24 FEB 2017). 

 Dia internacional de la Dona “Homes llegeixen Dones”. Lectura de textos escrits 
per dones a càrrec de Jordi Odri, Francesc Florit Nin, Josep Masanés, Ismael 
Pelegrí i Miquel Àngel Maria amb l’acompanyament musical d’Iris Taltavull 

(flauta) (8 MAR 2017). 
 

  
 

 

 Conferència “El context històric a l’inici de la Reforma”” pronunciada per Ignasi 
Fernández Terricabras, professor d’Història de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. L’acte va comptar també amb la participació del professor de la 
Universitat de les Illes Balears Miquel Deyà (10 MAR 2017). Aquesta 
conferència junt amb la de Nicolau Dols, professor de Filologia de la Universitat 

de les Illes Balears titulada “Aportació protestant a la traducció i la literatura 
Bíblica” (6 ABR 2017) formaven part del cicle de conferències que 
commemorava el trentè aniversari de la Fundació Rubió i Tudurí i que es va 
organitzar en col·laboració amb la Càtedra de la Diversitat Social de la 
Universitat Pompeu Fabra, La Mongofre World Heritage, l’Ateneu i l’Església 
Evangèlica. 



 

 

 Conferència a càrrec d’Enrique Garí, notari. “Rebre una herència és un premi o 

un càstig?” (24 MAR 2017). 

 Projecció de la pel·lícula "Pieces of New York" (tercera part d'una trilogia que vol 
trobar les claus del procés creatiu) de la directora menorquina Violeta Barca-
Fontana. Desprès de la projecció hi va haver un col·loqui titulat "Sense 
gèneres. El Cinema d'autor davant el Cinema dintre la indústria". Cinemes 
Ocimax (24 MAR 2017).  

 Presentació del llibre “La herencia” de l’escriptora i doctora en Psicologia Maria 
Vives Gomila. Es va comptar també amb la presencia de Diego Sabiote, 
doctor en Filosofia i poeta i Josefina Salord, coordinadora científica de l’Institut 

Menorquí d’Estudis. L’acte va concloure amb una audició musical (5 ABR 2017). 

 “Recordant a... Guillermo de Olives Pons”. Acte de reconeixement a la figura de 
Guillermo de Olives Pons, presentat per Margarita Orfila, presidenta de 
l’Ateneu i moderat per Josep Pons Fraga, editor de Es Diari. Van intervenir 
Guillermo de Olives Olivares, que va parlar del perfil familiar i formació 
acadèmica i humana del seu pare, Miguel Grandío Picó, de l’Asociación 
Frisona, que va tractar la faceta empresarial i d’emprenedor en el sector 
ramader i agrícola, Joan Quetglas, que va parlar de l’aspecte polític i Pedro J. 
Bosch que es va referir a la dimensió ateneística i periodística. Posteriorment 

es va procedir a inaugurar la Sala Guillermo de Olives Pons, remodelada per 
acollir les obres premiades del Saló de Primavera (20 ABR 2017). 

 

   

 

 

  Presentació del llibre “Llocs i pagesos” a càrrec de Antoni Olives, autor del 
llibre i Josep Pons Fraga, editor del diari Menorca (28 ABR 2017). 

 Conferència “Ecoproductes a casa teva” a càrrec de Joan Rieradevall Pons, 

doctor en Ciències Químiques (12 MAI 2017). 

 Rocío Estévez Santiago, doctora en Nutrició, va oferir la conferència “¿Qué hay 

que comer para comer bien?”. Organitza CiudadCiencia amb la col·laboració de 
l’Ateneu de Maó (17 MAI 2017). 

 “El retaule de s’Aranjassa, un tractat de pedagogia plàstica Classicista de 
Pasqual Calbó i Caldés (1752-1817)”. Conferència oferta per Miquel Antoni 
Pons Carreras, professor (19 MAI 2017). 

 L’Ateneu de Maó va participar al Maó + Flors i les escoletes Cap de  
Creus, Es Busquerets, Es Passerells i Fort de l’Eau van decorar la façana i 

l’entrada principal amb un muntatge titulat “Els infants fan florir la prehistòria” 
(20/21 MAI 2017). 

 Conferència “Coaching & Mindfulness” a càrrec de Cristina García-Orcoyen, 
post grau en Coaching Ontològic per la Universitat Catòlica de Santiago de 



 

 

Chile, Coach certificada per Newfield Consulting, diplomada en Coaching 
Executiu per la Coaching Academy de Londres i diplomada en Mindfulness per 
el MIT (25 MAI 2017). 

 
2.4. TERTÚLIES 
 

Durant el curs s’han realitzat 27 tertúlies que han tractat diversos temes d’actualitat.  
 

 Maria García Melsión, secretaria general de PIME. “Esas cuestiones que 

también afectan a la economía de Menorca” (25 OCT 2016). 

 Hèctor Pons Riudavets, regidor de Cultura de l’Ajuntament de Maó. “Joves, 

política i cultura: reptes i oportunitats”. (8 NOV 2016). 

 Pep Pelford, investigador gastronòmic. “La salsa maonesa: de la història al 
projecte de futur” (15 NOV 2016). 

 Alfons Méndez, doctor en Ciències Econòmiques. “Les arrels del vi a Menorca” 

(22 NOV 2016). 

 Nicole Mufraggi, doctora. “Cuidemos nuestra espalda” (29 NOV 2016). 

 Guillermo de Olives de Vidal, president de COINGA. “El 50e aniversari de 

COINGA” (13 DES 2016). 

 Ricard Simó i Comas, president del Casal Català a Menorca. “Casal Català, 30 

anys de presencia a Menorca” (20 DES 2016). 

 David Marquès, delegat d’IB3 a Menorca. “La Menorca que surt per la tele” (10 

GEN 2017). 

 Daniel Ruiz Casalderrey, odontòleg. “Trastornos orales en la edad adulta” (24 

GEN 2017). 

 Gabriel Pons Cardona, director-gerent de Viatges Magon. “Viatges Magon, 25 
anys” (31 GEN 2017). 

 Mario Cappa, reporter jubilat. “Un reportero gráfico a los albores de la televisión” 

(7 FEB 2017). 

 Ariadna Serna, periodista “Construyendo felicidad con nuestros hijos de 0 a 3 

años” (14 FEB 2017). 

 Antoni Guasch Bosch, professor de Biologia i Geologia. “El paisatge humà de 
Menorca” (21 FEB 2017). 

 George Ferrara, membre Rotary club de Menorca. “Què és i què fa Rotary” (28 

FEB 2017). 

 Manuel Enrique Toral Bardina, diplomat en Podologia “Historia de las uñas” (7 

MAR 2017). 

 Lluís Servera, poeta i traductor. “Superna, una revista de traduccions” (14 MAR 

2017). 

 Kodomos, artista visual i Tomé Olives, organista. “Es Davallament, de la idea 

visual a l’execució” (21 MAR 2017). 

 Toyo Tudurí Borrás, director d’Àrea de Negoci de Caixabank a Menorca. “100 

anys d’Obra Social a Balears” (28 MAR 2017). 

 Lucía Barca, fisioterapeuta, infermera i coach nutricional. “Estilo de vida 

saludable: sano, feliz y en forma” (4 ABR 2017). 



 

 

 Antoni Anglada, apicultor i propietari de Dolçamar Menorca. “L´apicultura a 

Menorca: Una visió particular” (11 ABR 2017). 

 Damià Coll, activista cultural i fotògraf. “Mianorca: Rere una mirada les paraules” 

(18 ABR 2017). 

 Antoni Catchot Ferrer, president de l’Hipòdrom Maonès. “82 anys de carreres 
de Trot Enganxat a Maó” (25 ABR 2017). 

 Adolf Sintes, membre de la secció de Ciències Socials de l´IME. “Entre 

Binidalins i es Canutells, un patrimoni de vivències i secrets” (2 MAI 2017). 

 Carles García-Roca, pediatra. “Una vacuna més: Anti-Meningococ B ” (9 MAI 

2017). 

 Nacho Oriol Freixa, diplomat en fisioteràpia. “L’alimentació perfecte per a 
l’ésser humà” (16 MAI 2017). 

 Jaume de Febrer de Olives, empresari. “Alcaufar Vell i l’art de viure: una 

història en primera persona” (23 MAI 2017). 

 Ariadna Blanco, llicenciada en Dret. “La persecució dels cristians a l’Orient 

Mitjà” (30 MAI 2017). 
 
2.5. CINECLUB 
 
El Cineclub de l’Ateneu ha projectat a les sales de cinema Ocimax de Maó 29 
pel·lícules en versió original. Els títols seleccionats van ser els següents: 
 

 Bellísima. Itàlia (1951). Direcció: Luchino Visconti (20 i 22 SET 2016). 

 Nadie quiere la noche. Espanya (2015). Direcció: Isabel Coixet (27 i 29 SET 
2016). 

 Reina Cristina. Finlàndia (2015). Direcció: Mika Kaurismäki (4 i 6 OCT 2016). 

 Trumbo. EE.UU. (2015). Direcció: Jay Roach (18 i 20 OCT 2016). 

 Corazón gigante. Islàndia (2015). Direcció: Dagur Kari (25 i 27 OCT 2016). 

 Anomalisa. EE.UU. (2015). Direcció: Duke Johnson i Charlie Kaufman (8 i 10 

NOV 2016). 

 Regreso a casa. Xina (2014). Direcció: Zhang Yimou (15 i 17 NOV 2016). 

 13 minutos. Alemanya (2015). Direcció: Oliver Hirschbiegel (22 i 24 NOV 2016). 

 La clase de esgrima. Finlàndia. (2015). Direcció: Klaus Haro (29 NOV, 1 DES 
2016). 

 La correspondencia. Itàlia (2016). Direcció: Giusseppe Tornatore (13 i 15 DES 

2016). 

 Nuestra hermana pequeña. Japó (2015). Direcció: Hirokazu Koreeda (20 i 22 

DES 2016). 

 Fahrenheit 451. Regne Unit (1966). Direcció: François Truffaut (10 i 12 DES 

2017). 

 El ciudadano ilustre. Argentina. (2011). Direcció: Gaston Duprat i Mariano 

Cohn (24 i 26 GEN 2017). 

 El caso Fischer. EE.UU. (2014). Direcció: Edward Zwick (31 GEN, 2 FEB 2017). 

 Hablar. Espanya (2015). Direcció: Joaquín Oristrell (7 i 9 FEB 2017). 

 Neruda. Xile (2016). Direcció: Pablo Larraín (14 i 16 FEB 2017).  

 Elle. França (2016). Direcció: Paul Verhoeven  (21 i 23 FEB 2017). 



 

 

 Retratos de familia. Singapur (2013). Direcció: Anthony Chen (7 i 9 MAR 2017). 

 La reconquista. Espanya (2016). Direcció: Jonás Trueba (14 i 16 MAR 2017). 

 Las inocentes. França (2016). Direcció: Anne Fontaine (21 i 23 MAR 2017). 

 Más allà de las montañas. Xina (2015). Direcció: Jia Zhang Ke (28 i 30 MAR 

2017). 

 El político. EE.UU. (1949). Direcció: Robert Rossen (4 i 6 ABR 2017). 

 Miles Ahead. EE.UU. (2015). Direcció: Don Cheadle (18 i 20 ABR 2017). 

Projecció inclosa dins el festival “Menorca Jazz”. 

 Yo, Daniel Blake. Regne Unit (2016). Direcció: Ken Loach (25 i 27 ABR 2017). 

 Sing Street. Irlanda (2016). Direcció: John Carney (2 i 4 MAI 2017). 

 Paterson. EE.UU. (2016). Direcció: Jim Jarmusch (9 i 11 MAI 2017). 

 Bar Bahar. Israel (2016). Direcció: Maysaloun Hamoud (16 i 18 MAI 2017). 

 La comuna. Dinamarca (2016). Direcció: Thomas Vinterberg (23 i 25 MAI 2017). 

 Historia de una pasión. Regne Unit (2016). Direcció: Terence Davis (30 MAI, 1 

JUN 2017). 
 
El Cineclub Ateneu de Maó i les Trobades Literàries Mediterrànies Albert Camus 
van presentar la pel·lícula "Mimosas", guanyadora del Gran Premi del Jurat de la 
Setmana de la Crítica del Festival de Cannes 2016, en presència del director Oliver 
Laxe. Cinemes Ocimax (30 ABR 2017). 
 
2.6. ClCLE DE CINE NEGRE 
 

   
  

    
 
Presentat per César Rodríguez Merchán i Fernando Sabino Seguí. La programació 
va ser la següent: 
 

 A quemarropa. EE.UU. (1967). Direcció: John Boorman (17 OCT 2016). 

 Railroaded. EE.UU. (1947). Direcció: Anthony Mann (21 NOV 2016). 

 Crime wave. EE.UU. (1954). Direcció: André De Toth (19 DES 2016). 

 El beso de la muerte. EE.UU. (1947). Direcció: Henry Hathaway (16 GEN 

2017). 

 Círculo Rojo. França (1970). Direcció: Jean-Pierre Melville (20 FEB 2017). 

 El Cuervo. EE.UU. (1942). Direcció: Frank Tuttle (20 MAR 2017). 

 La llave de cristal. EE.UU. (1942). Direcció: Stuart Heisler (24 ABR 2017). 

 Distrito Quinto. Espanya (1957). Direcció: Julio Coll  (22 MAI 2017). 

 Desperate. EE.UU. (1947). Direcció: Anthony Mann (5 JUN 2017). 
 
 
 
 



 

 

2.7. GRUPS DE LECTURA  
 
TALLER DE LECTURA JOVE 
 
Lectures comentades:  
 

 “Haru” de Flavia Company (4 NOV 2016). 

 “Charlotte” de David Foenkinos (2 DES 2016). 

 “El libro de los Baltimore” de Joël Dicker (13 GEN 2017). 

 “El niño en la cima de la montaña” de John Boyne (10 FEB 2017). 

 “Matar un rossinyol” d’Harper Lee (31 MAR 2017). 

 “1984” de George Orwell (28 ABR 2017). 

 “La ràbia” de Lolita Bosch (19 MAI 2017). 

 “Neu, óssos blancs i alguns homes més valents que els altres” de Mònica Batet 
(16 JUN 2017). 

 
TEMPS DE LECTURA 
 
Lectures comentades:  
 

 “Don Quijote” (capítols 1 al 6 de la primera part) de Miguel de Cervantes (14 

OCT 2016). 

 “El hombre que amaba los perros” de Leonardo Padura (18 NOV 2016). 

 “El temps de les cireres” de Montserrat Roig (16 DES 2016). 

 “El ball” d’Irène Némirovsky (20 GEN 2017). 

 “Les assembleistes” (o L’assemblea de les dones) d’Aristófanes (17 FEB 2017). 

 “Años luz” de James Salter (16 MAR 2017). 

 “Castellio contra Calvino” de Stefan Zweig (20 ABR 2017). 

 “Relato de un náufrago” de Gabriel García Márquez (11 MAI 2017). 

 “Poemas” d’Emily Dickinson (15 JUN 2017). 

 
 

3. REVISTA DE MENORCA 

 

 

  



 

 

El tom 95 de la Revista de Menorca corresponent a l’any 2016, conté el següent 
sumari: 

150è aniversari de l’Institut Joan Ramis i Ramis: 
 
María José Hernández Ravanals  
Presentación ciclo de conferencias de antiguos alumnos del Instituto J. Ramis i 
Ramis en el Ateneo de Maó. 
 
Margarita Orfila Pons 
La arqueología hoy. 
 
Cristina Andreu Adame 
El convent de Sant Francesc: un edifici per a l’ensenyament i la cultura. 
 
Joan J. Gomila Portella 
Del Pla des Monestir a sa Creu d’en Ramis. 
 
Pedro J. Bosch Barber 
Pamflet contra el rendiment escolar. 
 
Ildefonso Hernández Aguado 
Ética y educación. 
 
Guillem López Casasnovas 
Macroeconomia pensada per a les persones. 
 

Article commemoratiu 
 
Víctor Monte i Lluís Cardona 
Cent anys fent música, cent anys amb la cultura. 
 

Recerca 
 

Eva Alarcón [et al.] 
Cueva de Biniedrís: una historia por contar. 
 
Josep Quintana [et al.] 
Primera datació d’un mamífer no autòcton. 
 
Joan Ll. Petrus [et al.] 
Estima de la variabilitat del nivell tròfic de la sargantana balear. 
 
Esther Soler Monzó 
L’illa on s’atura el temps. També per als tallanassos?. 
 

 
 



 

 

Ressenya 
 

Josefina Salord Ripoll 
Memorias de un perro d’Àngel Ruiz i Pablo. 
 
Josep Sastre Portella 
L’emigració menorquina a Algèria al segle XIX de Marta Marfany. 
 
Martí Crespo Sala 
Los judíos de Menorca durante la segunda mitad del siglo XVIII a través de los 
protocolos notariales de Mahón (1751-1802) de Matilde Morcillo. 
 
Miquel Àngel Limón Pons 
Venenos, Ciencia y Justicia: Mateu Orfila y su epistolario (1816-1853) de José R. 
Bertomeu. 
 
 

4. ACTIVITATS SECCIONS 

 
4.1.  GRUP FILATÈLIC I NUMISMÀTIC DE L’ATENEU DE MAÓ 
 

 XXXIII Exposició Filatèlica i de Col·leccionisme Territorial de Balears Exfilmô’16, 

dedicada aquest any al 300 aniversari de Correus, el centenari del Grup 
Filharmònic de l’Ateneu i als 75 anys del diari Menorca. Es van editar mata 
segells i un sobre commemoratiu, així com segells personalitzats. La mostra va 
comptar amb una vintena de col·leccions, algunes d’elles vingudes de la 
Península. Sala d’exposicions del Claustre del Carme (6/14 OCT 2016).  

 Reunions dominicals a l’Ateneu dels membres del Grup amb participació de 

col·leccionistes, filatelistes i numismàtics (setembre de 2016-juny de 2017). 
 
 

 
 

 
 



 

 

4.2. GRUP FILHARMÒNIC DE L’ATENEU DE MAÓ 
 
En la 13èna sèrie de la 4a època, corresponent al curs 2016-2017, el Grup 
Filharmònic va oferir els següents concerts: 
 

 Número 1145. La Coral Femenina de Cambra del Grup Filharmònic va oferir un 

concert en el que, en la primera part, es van sentir peces de Mozart, 
Mendelssohn i Brahms, i en la segona, obres de Schubert i Fauré, entre d’altres. 
Direcció i piano: Lola Mir. Sala de Cultura de Sa Nostra (15 OCT 2016). 

 Número 1146. Concert simfònic per tancar els actes de celebració del centenari. 

L’orquestra, formada majoritàriament per músics aficionats i estudiants, va 
interpretar peces de Bach, Haëndel, Brahms, etc. Teatre Principal (12 NOV 
2016). 

 Número 1147. Matinals de Música. Concert ofert per Ana Gomila, Pepe 

Vilafranca, Min Sintes, Cristina Fullana, Xavi Martín, Merce González, Bep 
Mercadal i Toni Carreras. Sala d’Actes (2 ABR 2017). 

 Número 1148. Concert “Les set últimes paraules de Crist a la creu” (versió per a 

orquestra de cordes) de J. Haydn. Direcció: Óliver Vinent. Església del Carme de 
Maó (14 ABR 2017). 

 Número 1149. Vetllada Musical a càrrec d’estudiants de violí i violoncel del Grup 

Instrumental del Grup Filharmònic, interpretant peces de Küchler, Fauré, Bach, 
Mendelsson, entre d’altres. Direcció: Lola Mir. Sala d’Actes (7 MAI 2017). 

 Número 1150. Matinals de Música. Es van interpretar peces de Király, 
Schumann, Arnold i Kovács, a càrrec d’Alba Benejam i Antoni Carrillos (clarinets) 
i Estefi Taltavull (piano). Sala d’Actes (21 MAI 2017). 

 Número 1151. Vetllada Musical. Concert dedicat a Enric Granados (1867-1916) 

a càrrec de Victoria Vicente (soprano) i Patricia Romero (piano). Sala d’Actes (3 
JUN 2017). 

 
L’Assemblea General del Grup Filharmònic va tenir lloc el dia 9 de desembre a la 
Sala d’Actes  
 
4.3. SECCIÓ DE GENEALOGIA DE L’ATENEU DE MAÓ 
 
Secció adscrita a l’Ateneu, per promoure l’estudi genealògic a Menorca. La 
proposta, guiada per Rafel Aedo, Antoni Guasch Bosch i Antoni Tudurí i Miquel, té 
com a finalitat proporcionar una iniciació a la genealogia i, posteriorment 
assessorar en les fonts documentals. Al llarg del curs van convocar les següents 
trobades: 
 

 Dimecres 5 d’octubre de 2016. 

 Dimecres 2 de novembre de 2016. 

 Dimecres 7 de desembre de 2016. 

 Dimecres 11 de gener de 2017. 

 Dimecres 1 de febrer de 2017. 

 Dimecres 8 de març de 2016. 



 

 

 Dimecres 5 d’abril de 2016. 

 Dimecres 3 de maig de 2016. 

 Dimecres 7 de juny de 2016. 
 

4.4. GRUP FOTOCLUB ATENEU DE MAÓ 
 
Espai concebut per acollir trobades setmanals al voltant de la fotografia i l’edició 
d’imatges. Va comptar també amb sortides per fer fotografies diürnes i nocturnes, 
entre d’altres activitats. 
El 13 de setembre es va oferir una sessió informativa en la que es van donar a 
conèixer els objectius de la nova secció. En el mateix acte es va realitzar un 
homenatge al doctor José Francisco Quadrado, impulsor del grup de fotografia de 
l’Ateneu. 
Des del 4 fins el 17 d’abril va estar oberta al públic l’exposició “Una visión diferente, 
el tamaño sí importa. Exposición de fotografía de aproximación extrema”, a la sala 
d’exposicions de Caixabank. 
 
 

5. AULES 

 
5.1. MÚSICA  
 
 Professorat de les classes col·lectives:  

 Música per a compartir (6 mesos a 3 anys): Júlia Pascual. 

 Sensibilització musical (3 a 8 anys):  Júlia Pascual. 

 Llenguatge musical (8 a 12 anys): Iris Taltavull.  
Professors de piano: Oscar Amieva, Marina Pons i Mª del Mar Vidal. 
Professora de flauta de bec i travessera:  Iris Taltavull. 
Professor de guitarra: Curro González. 
Professora d’arpa: Elena Armenteros. 
Professor de contrabaix: Pablo Millas. 
 
Audicions: 
 
1er. trimestre:  

 Audició d’alumnes de piano, guitarra i flauta. Sala d’Actes de l’Ateneu (16 DES 

2016). 

 Audició d’alumnes de piano i violí. Sala d’Actes de l’Ateneu (21 DES 2016). 

 
2on. trimestre: 

 Audició d’alumnes de piano. Sala d’actes de l’Ateneu (14 MAR 2017). 

 Audició d’alumnes de piano i violí. Sala d’actes de l’Ateneu (15 MAR 2017). 

 Audició d’alumnes de guitarra, flauta i piano. Sala d’Actes de l’Ateneu (17 

MAR 2017). 
 
 



 

 

3er. trimestre: 
Concert de final de curs dels alumnes de l’Aula de Música de l’Ateneu “El Lleó i el 

Ratolí”. Teatre de l’Orfeó Maonès (14 MAI 2017). 

 Audició d’alumnes de guitarra i piano. Sala d’Actes de l’Ateneu (26 MAI 2017). 

 Audició d’alumnes de piano i flauta. Sala d’Actes de l’Ateneu (30 MAI 2017). 

 Audició d’alumnes de piano, violí i arpa. Sala d’Actes de l’Ateneu (31 MAI 

2017). 
  

S’ha seguit donant informació general sobre les classes de l’Aula de Música a 
través del blog “El raconet de música”. Es pot accedir a través de la pàgina web de 
l’Ateneu o també escrivint: 
 
   http://elraconetdemusica.blogspot.com.es/ 
 
CONCERTS FAMILIARS PER A TOTS 
 
Organitzats per l’Ateneu, a càrrec dels professors de l’Aula de Música i amb el 
patrocini de l’Obra Social “La Caixa”. 
 

 

 “Música del sol naixent”. Concert conduït per Elena Armenteros 
(arpa) i Iris Taltavull (flauta travessera) (18 DES 2016). 

 “Un tast d’òpera“. A càrrec dels cantants Marina Pons (soprano) 
i Rubén Martí (baríton), acompanyats al piano per Óscar 
Amieva i Lara Bisbal com a narradora (5 MAR 2017). 

 “A ritme de Brasil”. A càrrec d’Iris Taltavull (flauta), Pablo 
Millás (baix), Curro González (guitarra) i Moisés Pelegrí 
(percussió) (30 ABR 2017). 

 
 

 
5.2. PINTURA I DIBUIX 
 
Les classes de dibuix i pintura per adults, joves i infantils van ser impartides per la 
pintora Marga Subirats Jover. 
  
S’han tractat tècniques com el carbonet, pastel, olis i amb els alumnes més petits 
també s’han realitzat diferents manualitats i pintura amb materials variats. 
 
Exposició conjunta de final de curs d’una selecció de treballs dels alumnes de 

pintura i dibuix. Sala d’Actes (2/16 JUN 2017).  
 
Grup de dibuix al natural amb model 
 
Cada dimecres hi ha hagut sessions de dibuix al natural amb model.  
 
 

http://elraconetdemusica.blogspot.com.es/


 

 

5.3. IDIOMES 
 
FRANCÈS 
 
Les classes de francès (gramàtica i conversa), individuals o en petit grup, han 
continuat sent impartides per la professora nadiua Monique Doncarli. 
 
ANGLÈS 
 
Activitat iniciada aquest curs en la que els participants, amb un cert nivell d’anglès, 
mantenien en grup converses en aquest idioma dirigits per la professora nadiua 
Susy Medina. 
 
5.4. INFORMÀTICA 
 
El programa, adaptat als coneixements previs i interessos dels participants, va 
tractar temes d’informàtica bàsica: introducció al correu electrònic, processadors de 
textos, presentacions amb PowerPoint, fulls de càlcul, bases de dades amb 
Access, navegació per Internet i recerca d’informació. Professor: Carles Camps 
Cabrera. 
 
5.5 TALLER DE RELAT BREU 
 
A càrrec d’Ana Haro, escriptora i periodista. Es van impartir quatre cursos: el 
d’iniciació a l’escriptura creativa i el segon, de la mateixa matèria però de nivell 
avançat, “Escriptura del jo: basat en fets reals” i “El personatge entra en acció (i 
dialoga)”. 
 

El 15 d’octubre va sortir publicada l’antologia de relats breus titulada 
“Peccata minuta”; el primer llibre col·lectiu signat per 36 dels 
participants als tallers d’escriptura de l’Ateneu i el Cercle Artístic de 
Ciutadella que coordina Ana Haro.  
 
 
 
 
 

 
 

6. IX FORO MENORCA ILLA DEL REI 

 

La novena edició del Foro Menorca Illa del Rei es va convocar sota el títol 
“Dinamizar la sociedad y la economía menorquina. Proyectos vs. administracions: 
¿eficacia o burocràcia?” L’acte va tenir lloc el 10 d’agost a l’antic Hospital Illa del 
Rei.   
 



 

 

Els ponents que van participar van ser: el promotor Lauren Morel-Ruymen, 
fundador i director general de Mare & Terra, promotor de l’hotel Can Faustino i del 
projecte de l’hotel Llucalari; Gonzalo Adán, doctor en Psicologia Social i director de 
l’Institu d’Estudis Socials de Balears (IBES); el professor d’Economia i Comptabilitat 
de la Universitat de Barcelona José Mª Gay de Liébana, doctor en Ciències 
Econòmiques i en Dret; Antonio Vivó de Salord, llicenciat en Arquitectura i 
promotor de l’hotel rural a Sa Marjal Nova de Ciutadella i Agustín F. Estela Ripoll, 
advocat, expert en Administració Local. 
 
L’organització del Foro va córrer a càrrec del diari Menorca, l’Ateneu de Maó, la 
Fundació Hospital Illa del Rei i el Cercle d’Economia de Menorca. 
 
 

7. ALTRES 

 
AGRAIMENTS  
 
L’Ateneu expressa el seu agraïment als ajuts atorgats per l’Ajuntament de Maó, 
Consell Insular de Menorca, Institut d’Estudis Baleàrics i Obra Social “La Caixa” per 
a la realització d’activitats.  
 
També, per les seves col·laboracions desinteressades, al Gabinet Orfila, als hotels 
Artiem, Port Mahon i Casa Ládico, a S’Algar Cátering i a Sasga Yachts. 
 
Destaquem, així mateix, les aportacions econòmiques efectuades per socis i no 
socis a la Fundació Ateneu i les donacions de la col·lecció de llibres de Eusebio 
Lafuente realitzada per la seva família i  de programes musicals i circulars de 
l’Ateneu de Martí Almirall Sintes. 

 

NECROLOGI 
  

L’Ateneu vol retre record a Mario Delgado Barrio, coronel retirat de l’Exèrcit de Terra i 
gran afeccionat al futbol, al cinema i la gastronomia i que va finar el 24 de novembre de 
2016 a l’edat de 78 anys d’edat. Durant la seva vida ateneista, va ser vocal de 
Gastronomia i Viatges l’any 1997 i va col·laborar amb la vocalia de Cineclub des de 
finals de 2011, comentat i dirigint les tertúlies organitzades entorn de la pel·lícules 
projectades en el Cicle de cine negre.  
 
Rafael Ayala Jiménez, ens va deixar el 12 de gener de 2017, als 83 anys d’edat. El seu 
caràcter altruista el va portar a col·laborar amb diverses associacions al llarg de la seva 
vida. A l’Ateneu, com a soci actiu, va formar part de la Junta directiva com a vocal de 
Tertúlies des d’abril de 2006 fins a juny del 2012. 
 
 
 
 
 



 

 

8. ACTIVITATS EXTERNES 

 
CONFERÈNCIES, PRESENTACIONS DE LLIBRES I ALTRES ACTES   
 

 Conferència “Budismo moderno: compasión y sabiduría” a càrrec de Kelsang 
Dargyay. Organitza Budismo Kadampa (16 SET 2016). 

 L’actor i dramaturg Jordi Odri, va presentar el seu nou recull de poemes 

“Antilogia. Petits fracassos”. Van acompanyar a l’autor la poetesa Margarita 
Ballester, el guitarrista Pere Arguimbau i la soprano Maria Camps (29 SET 
2016). 

 El professor de literatura Diego Dubón va oferir la conferència “Cervantes 

escritor”, segona conferència programada per l’Instituto de Historia y Cultura 
Militar de Mahón per commemorar el quart centenari de la mort de Cervantes (6 
OCT 2016). 

 Xavier Caparrós va presentar el seu llibre “L’art d’educar amb amor”. Organitzat 

per l’autor (20 OCT 2016). 

 Presentació de la cinquena edició del llibre “El hospital de la Isla del Rey del 
Puerto de Mahón” a càrrec de Luis Alejandre. Organitzat per la Fundació 
Hospital Illa del Rei (18 NOV 2016). 

 Xerrada-col·loqui “Reforma horària” i presentació del llibre “100 motius per a la 
Reforma Horària” a càrrec de Fabián Mohedano, promotor de la reforma 

horària a Catalunya. Organitzat per Més per Menorca (25 NOV 2016). 

 Conferència “Cervantes militar” a càrrec del coronel Benjamín Oriola. 

Organitza Consorcio del Museo Militar de Menorca (24 NOV 2016). 

 Debat “Caiguda i recuperació de Quesería Menorquina”. Organitzat per 
l’associació Menorca a Debat (17 DES 2016). 

 Jornada de formació per a músics, mànagers i promotors musicals. “Enregistrar, 
actuar, publicar en el món de la clàssica i la contemporània” a càrrec de Rut 
Martínez, periodista i gestora cultural. Organitza Institut d’Estudis Baleàrics (21 
DES 2016). 

 Presentació d’un nou mata-segells de Correus dedicat a la Mola. La presentació 
va anar a càrrec de Mercedes Gomis, directora de l’Oficina de Correus de Maó 

(22 DES 2016). 

 Conferència “Intel·ligència emocional: equilibri ment-emocions”, a càrrec d’Ana 
Robles Aznar i Juan Carlos Pastor (19 GEN 2017). 

 Debat “Sala Augusta, seu del conservatori de música de Menorca. Possibilitats”. 
Van intervenir: Josep Llinàs, arquitecte, Joan Marquès, delegat territorial 
d’Educació a Menorca i Pedro Munuera, director del Conservatori; com a 
moderadora: Roser Román. Va organitzar l’acte l’AAVV del Centre Històric de 
Maó (1 FEB 2017). 

 “Testimonio desde Timor Oriental. Proyecto de Agricultura Claret”. Conferència 
oferta per Juan Angel Artiles Roberto, missioner claretià. Organitzat per Mans 

Unides (6 FEB 2017). 

  Taula rodona “Conviure amb la discapacitat intel·lectual”, amb la participació de 
Manuel Solà, Ute Dahl, Pilar Romero, Orestes Carreras, Arturo Bagur, 



 

 

David Monrós i Àngels Andreu com a moderadora. Organitzat per Asimpros 
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 Talleres Islados va presentar la seva programació d’activitats corresponent a la 

temporada 2017. L’acte va comptar amb la presència de Miquel Àngel Maria 
Ballester, conseller de Cultura i Educació (13 FEB 2017). 

 Presentació del llibre “La noia que va sortir d’un quadre de Botticelli”, amb la 
participació de l’autor Josep Mª Quintana i de l’escriptor Gabriel Janer Manila 
(31 MAR 2017). 

 Presentació del llibre d’Alejandro Fernández, “Corsario menorquín”, amb la 
participació del coronel Benjamín Oriola. Organitza el Consorci del Museu 

Militar de Menorca (18 ABR 2017). 

 Presentació del llibre “Los horizontes duermen en el océano” de Jordi Viola 
Giner. Organitza l’autor (19 ABR 2017). 

 Conferència “La ostomia, la gran desconocida” a càrrec de Silvia Obarrio i 
Joana Previ. Organitza Grup d’autoajuda a persones ostomitzades (5 MAI 
2017). 

 Sonsoles Castellano, llicenciada en Geografia i Història, va oferir la conferència 
“La educación del siglo XXI... Nuevos modelos educativos”. Organitzat per 
Fundación San Patricio (16 MAI 2017). 

 Conferència “El camino espanyol” a càrrec de Benjamín Oriola. Organitza 

Consorci del Museu Militar de Menorca (23 MAI 2017). 

 Presentació del llibre “Massa mares per a un fill” de Dora Muñoz a càrrec 
d’Eduard Riudavets Florit (26 MAI 2017). 

 Joan Carles Pastor ens va parlar d'Intel·ligència emocional: empatia i 

assertivitat. Organitzat per Joan Carles Pastor (13/14 JUN 2017). 

 Toni López, a petició d'un grup de socis de l'Ateneu Barcelonès, va dissertar 

sobre la Menorca britànica: "Menorca en temps dels jans". Segle XVIII a 
Menorca (16 JUN 2017). 

 L’Ateneu va col·laborar amb l’Ajuntament de Maó en el Festival d’autores de 
glosat, poesia i cançó que va tenir lloc al Claustre del Carme amb la 
participació de Soca de Mots (glosat), Margarita Ballester, Carme 
Cloquells, Llucía Pallicer, Maria Galetta, Blanca Argilés (lectura de 
poemes) i concert de Marga Rotger (18 JUN 2017). 

 Col·loqui sobre desigualtat de gènere a càrrec de la doctora en Sociologia 
Pilar Goñalons. Organitzat per Menorca [a] Debat (26 JUN 2017). 

 Presentació del llibre "Una mirada al alzheimer y a las enfermedades a 
través de las constelaciones familiares" de la psicòloga Lola de Miguel 
Campos. Organitzat per l’editorial Obelisco (30 JUN 2017). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

9. JUNTA DIRECTIVA 

 
En l’Assemblea general ordinària d’1 de juliol de 2016 es va procedir a la 
renovació reglamentària per dos anys de càrrecs de la Junta Directiva. 
S’aprovà la proposta presentada i la nova Junta Directiva s’organitzà de la 
següent manera: 

 

 

 

 

 

 

Presidenta 
Vicepresident 1er  
Vicepresident 2on 
Secretari 1er 
Secretari 2on 
Comptador 1er  
Comptador 2 on  
Bibliotecari 1er 
Bibliotecari 2on  
Conservador Museu 1er 
Conservador Museu 2on 
 
Vocalies 
 
Ciència i tecnologia 
Història i Art 
Literatura 
Música 
Innovació 
Tertúlies 
Relacions externes 
Temes legals 
Belles Arts 
Cineclub 
Secció fotogràfica 
Grup Filharmònic 
Grup Filatèlic i Numismàtic 
 

 Margarita Orfila Pons 
 Antonio-Luis Casasnovas Tudurí 
 vacant 
 Oscar Sbert Lozano 
 Eulàlia Olives Casteyo 
 José Luis Sastre Gardés 
 vacant 
 Guillem Sintes Espasa 
 Antonio-Luis Casasnovas Tudurí 
 Mª Paz Seguí Chinchilla 
 vacant 
 
 
 
 Martí Escudero Portella 
 Mª José Hernández Ravanals 
 Carme Cloquells Tudurí 
 Julia Pascual Cardona 
 Martí Carbonell Salom 
 Antoni Olives Camps 
 Miguel Barca Mir 
 José M. Puig Martín 
 Josep Bagur Corominas 
 César I. Rodríguez Merchán 
 Diego Cívico 
 Lola Mir Ortiz 
 José Ametller Pons 

 


