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1. OBERTURA DE CURS 

 

 
 

Iñaki Gabilondo Pujol, periodista, va impartir la ponència inaugural del curs 
acadèmic 2017-2018, amb la conferència “Tiempo de Estupor”. L’esdeveniment 
va tenir gran afluència de públic, amb més de 200 assistents, i es van haver 
d’habilitar dos espais més, amb la instal·lació de monitors d’imatge i so, per 
acollir a socis i públic en general. A l’acte van intervenir també Margarita Orfila, 
presidenta de l’entitat, l’alcaldessa de Maó, Conxa Juanola, el conseller insular 
de Cultura, Miquel Àngel Maria i la consellera balear de Cultura, Fanny Tur (13 
OCT 2017). 
El vídeo de l’acte es pot veure a: 
 

https://youtu.be/894YryFobRk 
 

2. ACTIVITATS PRÒPIES 

 
2.1. CURSOS 
 
LA CULTURA I LES ARTS PER A TOTHOM 
 
Viatge a través de la cultura i les arts, en general, amb deteniment i aturades en 
tots els aspectes cromàtics i de valor que són d’interès pels alumnes. Aquest 
any, i entre d’altres temes, es va tractar la carta encíclica de Sever, aspectes 
diversos de la Revolució Francesa així com l’esclavitud i el seu comerç. 
 



 Martí Carbonell, historiador. “Colonialisme i comerç negrer I” (3/04/05 OCT 
2017). 

 Martí Carbonell, historiador. “Colonialisme i comerç negrer II” (17/18/19 OCT 
2017). 

 Joan Enric Vilardell, arquitecte. “Le Corbusier, arquitectura i urbanisme” 
(24/25/26 OCT 2017). 

 Joan Enric Vilardell, arquitecte. “La segona generació. Alvaro Aalto i Louis 
Kahn” (7/08/09 NOV 2017). 

 Juan Elorduy, pintor. “Pintura menorquina contemporània I” (14/15/16 NOV 
2017). 

 Juan Elorduy, pintor. “Pintura menorquina contemporània II” (21/22/23 NOV 
2017). 

 Juan Elorduy, pintor. “Pintura menorquina contemporània III” (28/29/30 
NOV 2017). 

 Juan Elorduy, pintor. “Pintura menorquina contemporània IV” (12/13/14 
DES 2017). 

 Martí Carbonell, historiador. “Menorca i l’Antiguitat Tardana” (19/20/21 DES 
2017). 

 Martí Carbonell, historiador. “Menorca: l’Antiguitat Tardana i l’Època fosca” 
(9/10/11 GEN 2018). 

 Francesc Casadesús, filòsof. “Epicur: filosofia i felicitat” (23/24/25 GEN 
2018). 

 Diana González , historiadora de l’Art. “La Revolució (pictòrica) de Goya” 
(30/31 GEN i 1 FEB 2018). 

 Violeta Barca-Fontana, cineasta. “Cine: el personaje, su voz y el subtexto en 
su diálogo” (6/07/08 FEB 2018). 

 Margarita Orfila, arqueòloga. “Roma a Menorca” (13/14/15 FEB 2018). 

 Carlos Mascaró, pintor. “Rembrandt I” (20/21/22 FEB 2018). 

 Carlos Mascaró, pintor. “Rembrandt II” (6/07/08 MAR 2018). 

 Martí Carbonell, historiador. “Art i cultura del poble etrusc I” (13/14/15 MAR 
2018). 

 Martí Carbonell, historiador. “Art i cultura del poble etrusc II” (20/21/22 MAR 
2018). 

 Oriol Ponsa, historiador. “La música dins la història: La Revolució Francesa I” 
(10/11/12 ABR 2018). 

 Oriol Ponsa, historiador. “La música dins la història: La Revolució Francesa 
II” (17/18/19 ABR 2018). 

 Diego Dubon, professor de Literatura. “La vida hecha poesía: la ética y la 
estética de Antonio Machado” (24/25/26 ABR 2018). 

 Diego Dubon, professor de Literatura. “La vida hecha poesía: el mundo 
poético de Miguel Hernández. Poesía y vida” (8/09/10 MAI 2018). 

 Maria Camps, cantant. “Rigoletto” (15/16/17 MAI 2018). 

 Guillem Sintes Espasa, historiador de l’art. “L’urbanisme a Maó entre els 
anys 1798-1808” (22/23/24 MAI 2018). 

 Martí Carbonell, historiador. “Sardenya: l’illa dels nuraghes I” (29/30/31 MAI 
2018). 

 Martí Carbonell, historiador. “Sardenya: l’illa dels nuraghes II” (5/06/07 JUN 
2018). 

 



Els dies 21, 22 i 23 de novembre es va fer una visita a Torre d’en Galmés. La finalitat 
era conèixer el jaciment des d’un punt de vista més científic i ampliar els 
coneixements que s’havien donat a classe. La visita va estar guiada per l’historiador 
Martí Carbonell. 
 

Xerrada sobre cultura popular de Sardenya sota el títol "Viatge a la 
terra dels nuraghes: cultura i art" amb la participació del grup de cant 
tradicional Tenors de Bitti Remunnu 'e Locu i de sards residents a 
Menorca. Durant aquesta conferència es va parlar sobre la música 
tradicional de Sardenya, la cultura popular, les festes i la 
gastronomia, entre altres (5 MAI 2018). 
 
Visita a la Base Naval del Port de Maó. En aquesta excursió es van 

mostrar i explicar les instal·lacions i es va poder gaudir d’una part del port que 
generalment ens és desconeguda (26 MAI 2018). 
 
Com a cloenda de curs es va organitzar un viatge a Sardenya. Es van visitar les 
ciutats de Cagliari, Barumini, Oristano, San Giovanni di Sinis, Bosa, L’Alguer, Sassari, 
Castelsardo, els jaciments arqueològics de Nora i Tharros, les mines de 
Montevecchio, la Grotta di Nettuno, entre d’altres activitats (8 a 15 JUN 2018). 
 
XVII CURS DE PENSAMENT I CULTURA CLÀSSICA. EL MÓN CLÀSSIC: 
IMATGES, ACTIVITATS I REFLEXIONS 
 
“El món clàssic ha transmès una gran multiplicitat d’imatges, activitats i 
pensaments que captiven l’interès de la cultura i civilització grecoromana des 
d’òptiques i perspectives molt distintes i diverses”. 
 

 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. “Orfeu, el poder encisador de la música i la 
paraula” (27 GEN 2018). 

 Fátima Díez Platas, professora d’Història de l’Art de la 
Universitat de Santiago de Compostel·la. “Sobre Dioniso y 
sobre Baco: imágenes y realidades de un dios griego” (17 FEB 
2018). 

 Paloma Cabrera Bonet, conservadora en cap del Museo 
Arqueológico Nacional. “Brindemos con hermosos himnos. El 
simposio en la Grecia antigua” (10 MAR 2018). 

 Antonio Alvar Ezquerra, Catedràtic de Filologia Llatina de 
la Universitat d’Alcalà. “El destierro de Ovidio: ¿Realidad o ficción?” (17 MAR 
2018). 

 Alberto Bernabé Pajares, catedràtic de Filologia Grega de la Universitat 
Complutense de Madrid. “Competiciones deportivas en el mundo griego” (14 
ABR 2018). 

 Tomás Calvo Martínez, catedràtic de Filologia Grega de la Universitat 
Complutense de Madrid. “La amistad en Aristóteles” (28 ABR 2018). 

 
  



2.2. CICLES 
 
DESMONTANDO EL CONTUBERNIO. 300 aniversario de la masonería 
 
Darrera conferència del cicle sobre maçoneria filosòfica en commemoració del 
300 aniversari de la maçoneria, iniciat el curs passat. 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. 
 
• Galo Sánchez Casado,“El camino masónico” (19 OCT 2017). 
 
ECOINNOVACIÓ DE PRODUCTES I SERVEIS. Els nous productes del segle 
XXI  
 
En el seminari es van tractar temes com la millora ambiental de productes, 
processos i serveis des del seu concepte, producció, transport, ús i gestió final. 
La importància de les matèries primeres i els recursos, l’edtool, l’aplicació 
pràctica de l’ecodisseny mitjançant l’eina edtool, així com del projecte Inèdit, 
basat en l’assessorament en ecoinnovació de serveis, productes i empreses i el 
desenvolupament de projectes d’economia circular i ecodisseny amb empreses 
privades i administració. El seminari va estar orientat pels matins a alumnes de 
Batxillerat i per les tardes a empreses, professionals i entitats. 

  Joan Rieradevall Pons, doctor en Ciències Químiques. “Ecodisseny”  (30 
NOV 2017). 

 Xavier Gabarrell Durany, llicenciat en Ciències Químiques per la UAB i 
doctor al Programa de Biotecnologia. “L’economia circular i l’ecodisseny” (1 
DES 2017). 

 Carles Martínez Gasol, 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 2017). 

 José Donoso, llicenciat en Ciències Ambientals per la universitat de Girona. 
“Inèdit: agència d’ecoinnovació” (1 DES 2017). 
 

1600è ANIVERSARI DE L’ENCÍCLICA DEL BISBE SEVER 
 

 

Cicle organitzat per la Comissió del 1600è 
Aniversari de l’Encíclica del Bisbe Sever (418 dC). 
L’objectiu del cicle es va definir com: 
“contextualitzar els fets històrics que es descriuen 
a la carta”, així com: “Entendre el moment convuls 
entre religions, veure la repercussió d’aquest 
document fora de l’illa i analitzar les restes 
arqueològiques que documenta la presència 
cristiana a Menorca". 

 
Les conferències es van realitzar a l’Ateneu i al Cercle Artístic de Ciutadella. A la 
presentació del cicle van intervenir Margarita Orfila, presidenta de l’Ateneu, 
Fanny Tur, consellera de Cultura, Participació i Esports del Govern Balear, 



Miquel Àngel Maria, conseller de Cultura i Educació del Consell Insular de 
Menorca, Héctor Pons, regidor de Cultura, Festes i Port de l’Ajuntament de 
Maó, Rafel Pallicer, president del Cercle Artístic, Miquel Àngel Limón, 
president del consell científic de l’Institut Menorquí d’Estudis, Gerard Villalonga, 
vicari general de Menorca i José Antonio Fayas, patró de la Fundació Rubió. 
En el mateix acte es va fer la presentació del llibre “La circular del bisbe Sever 
de Menorca sobre la conversió dels jueus”, del doctor en Teologia i Història 
Josep Amengual i Batle ( 1 FEB 2018). 
 

 Pablo C. Díaz Martín, catedràtic d’Història Antiga de la Universitat de 
Salamanca. “El marco político y social del siglo V dC” (15 FEB 2018). 

 Mar Marcos Sánchez, catedràtica d’Història Antiga de la Universitat de 
Cantàbria. “El auge de la intolerància religiosa en el Mediterráneo 
tardoantiguo: la Carta de Severo de Menorca en su contexto” (22 FEB 2018). 

 Josep Amengual, professor d’Història de l’Església al CETEM. “L’encíclica 
del Bisbe Sever i els escriptors del segle V dC presents a Menorca” (15 MAR 
2018). 

 Miguel A. Cau, investigador ICREA i professor d’Història Antiga de la 
Universitat de Barcelona. “La presència cristiana a Menorca i a les Illes 
Balears a partir del segle V dC a través de l’arqueologia” (22 MAR 2018). 
 

 
2.3. CONFERÈNCIES, EXPOSICIONS I ALTRES ACTES 
 

 

 
 

 

 

 Presentació del llibre “La pols que calla” de Josep Cuello Subirana,a càrrec 
del poeta Ponç Pons, (22 SET 2017). 

 Inauguració de les obres de remodelació del annex a la Sala d'Actes amb un 
petit tast de productes cedits per amics de l'Ateneu com la casa Torralbenc, 
La Ceres i el C.R.D.O.P. QUESO MAHÓN – MENORCA. Amb la 
participació del pianista Óscar Amieva (10 OCT 2017). 

 Presentació del llibre “Mare Nostrum”, antologia de relats de La Isla de los 
Escritores, coordinat per Ana Haro (11 OCT 2017). 

 L’Ateneu i Joventuts Musicals de Maó, de la ma dels seus respectius 
presidents, Margarita Orfila i Lluís Sintes, van signar un conveni marc de 
col·laboració per tal de presentar de forma conjunta diferents iniciatives 
culturals (27 OCT 2017). 

 Conferència “Aproximació a la figura del tenor Joan Bou (1849-1901)” a 
càrrec del pianista i investigador musical Joan Ciria. En col·laboració amb 
JJ.MM de Maó (27 OCT 2017). 



 Conferència “Cien años de soledad: mito y realidad” a càrrec de Diego 
Dubón Petrus, professor de Literatura, en commemoració del 50è 
aniversari de la publicació de la novel·la “Cien años de soledad” (2 NOV 
2017). 

 Conferència “Entendre la Reproducció Assistida”, a càrrec de l’embriòloga 
Marisa Alvarez Guasch (9 NOV 2017). 

 Presentació del llibre “Miquel Vanrell, entre l’acció i la paraula”. Van intervenir 
Bosco Marques, Joan F. López Casasnovas, Antoni Casero i Emili de 
Balanzó (24 NOV 2017). 

 Visita de dos grups d’escolars del centre educatiu Maria Lluïsa Serra. La 
visita, a més d’un recorregut per les instal·lacions de l’Ateneu es va centrar 
en el Gabinet de Ciències Naturals, dins el programa Salut Jove i Cultura del 
Consell Insular de Menorca (28 NOV 2017). 
 

 

 

 

 

 

 Exposició al voltant de la figura de Lluís Tasso Goñalons, tipògraf, editor i 
impulsor de les Arts Gràfiques. L’acte inaugural va constar de la presentació 
per part de Margarita Orfila, presidenta de l'Ateneu; parlament sobre la 
cronologia familiar dels Tasso, pel seu besnét Lluís Hernández Soler; 
conferència sobre Lluís Tasso i Goñalons a càrrec de Miquel A. Limón, 
president del Consell Científic de l'Institut Menorquí d'Estudis; clausura de 
l'acte per part d’Hèctor Pons, tinent de Batle i regidor de Cultura de 
l’Ajuntament de Maó, amb la descoberta de la placa commemorativa que li 
dedicà l'Ajuntament de Maó i que va ser col·locada al carrer S'Arravaleta, 5 
de Maó , casa on va morir Lluís Tasso (29 NOV-21 DES 2017). 

 Margarita Orfila, presidenta de l’Ateneu de Maó i Enric Taltavull Femenias, 
president de la delegació menorquina del Col·legi d’Arquitectes de Balears, 
van signar un conveni marc per acollir el proper any un conjunt de debats 
sobre urbanisme i arquitectura (30 NOV 2017). 

 Recordant a... Mario Delgado Barrio. Acte d’homenatge a Mario Delgado en 
el que van participar César Rodríguez Merchán, Juan Miguel Urbano, 
Javier Alonso Torrens i Germán Carreras (13 DES 2017). 

 “El aceite de oliva, el oro líquido de nuestro tiempo”. Tats d’oli amb les 
professores Raquel Mateos i Mª Ángeles Martín de l’Instituto de Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos y Nutrición del CSIC. Es van realitzar dos 
sessions, la primera, el dijous per al públic en general i la segona, el 
divendres en horari de matí, a la que van assistir 36 joves de Batxillerat de 
l’IES Cap de Llevant. Organitza Ciudad Ciencia (CSIC) amb la col·laboració 
de l’Ateneu de Maó (14 i 15 DES 2017). 

 Lectura nadalenca del “Poema de Nadal“ de Josep Maria de Sagarra. Van 
llegir el poema Lluís Sintes i Laura Pons, acompanyats del Cor Femení del 
Grup Filharmònic, sota la direcció de Lola Mir. Es va incloure el “Romanç de 



Santa Llúcia” d’Eduard Toldrà, cantat per Lluís Sintes. Organitzat en 
col·laboració amb JJ.MM. de Maó (27 i 28 DES 2017). 

 Presentació pública de Treballs de Final de Carrera (TFG) sobre Menorca, 
seleccionats per Menorca [a] Debat.  Amb la col·laboració de l’Ateneu (29 
DES 2017). 

 

  

 

 

 “Viatge per l’impressionisme a través de Debussy i Monet, acompanyat de 
lectures poètiques”. Commemoració del centenari de la mort del compositor 
francès Claude Debussy  amb un concert de piano a càrrec de Gemma 
Lloret Guisasola, pianista pel Conservatori Superior de Música del Liceu i 
pedagoga per la Universitat de Barcelona, i lectures poètiques de textos de 
Paul Verlaine (Metz 1844 – Paris 1896) i Charles Baudelaire (Paris 1821 -
1867) a càrrec de Monique Doncarli, professora de Francès de l’Ateneu de 
Maó (12 GEN 2018).  

 Taula rodona “L’atenció als infants de 0-3 anys. Quin model volem?” amb la 
participació d’Àngels Camps, portaveu escoletes 0-3 anys, Maria Camps, 
secretaria STEI Menorca, Miquel Àngel Maria, conseller d’Educació i 
Cultura del CIMe, Vicenç Arnaiz, pedagog 0-3 anys, Yolanda Carreras, 
mare representant de la PIMA Es Pasarells (18 GEN 2018). 

 Conferència “Nicolau Manent, de l’èxit a l’oblit”, a càrrec de Jordi Orell 
Villalonga, compositor i estudiant de l’ESMUC. En col·laboració amb JJ.MM. 
de Maó (2 FEB 2018). 

 Relats de Carnaval “Relatos y Máscaras”, a càrrec del Taller de Escriptura. 
Presentat per Ana Haro (3 FEB 2018). 

 Conferència de Bernardo Souvirón, professor, investigador i periodista, 
“Humanismo, educación y futuro” (9 FEB 2018). 

 Els presidents de l’Ateneu de Maó i la Fundació Rubió, Margarita Orfila i 
Hipólito Mercadal, van signar un conveni de col·laboració per a la 
realització dels actes del 1600è aniversari de l’Encíclica del Bisbe Sever (10 
FEB 2018). 

 Monòlegs científics a càrrec del grup Big Van, (Científicos sobre ruedas). 
Organitzat per Ciudad Ciencia (CSIC) amb la col·laboració de l’Ateneu (16 
FEB 2018). 

 Presentació del curtmetratge produït per l’Ateneu de Maó amb la col·laboració 
de l’Obra Social “La Caixa”, realitzat i dirigit per Omar Delorage. Es va rodar 
durant tot l’any 2017 al Centre Polivalent Carlos Mir i Mir amb la voluntat 
de fer visibles tant les activitats que fan les persones que hi són acollides 
com la feina que duu a terme l’equip de professionals del Centre. El vídeo es 
pot veure a la pàgina Web de l’Ateneu: www.ateneumao.org i a YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=dUAY-D3Ulwk (28 FEB 2018).  

 Conferència “La naturalesa del càncer a Menorca”, a càrrec d’Ana María 
Martínez de Castro, metgessa (2 MAR 2018). 



 

 

 

  

 

  Taller “Detectives de la igualdad: mujeres científicas”, a càrrec de Marta 
Velasco, representant del Institut de Filosofia del Centre de Ciències 
Humanes i Socials del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
Organitza Ciudad Ciencia (CSIC) amb la col·laboració de l’Ateneu de Maó (5 
MAR 2018). 

 Conferència/ col·loqui/audició “Reconeixement a la compositora i pedagoga 
Natàlia Solà i Salvà”, presentat per Joan Vicent Vañó i amb l’actuació al 
piano d’Estefi Taltavull. En col·laboració amb JJMM de Maó i Orfeó Maonès 
(8 MAR 2018). 

 Commemoració del dia de la Dona amb un recital poètic a càrrec de Tania 
Aguilera, Maria Alcázar, Blanca Argiles i Llucía Palliser. Elena 
Armenteros a l’Arpa (9 MAR 2018). 

 Col·loqui “El futur dels joves. Hi ha vida mes enllà de la selectivitat?”, amb la 
participació d’estudiants i professors d’institut. Organitzat per l’IES Joan 
Ramis i Ramis amb la col·laboració de l’Ateneu (16 MAR 2018). 

 Conferència a càrrec de Jesús Díaz Alcalde,Tinent Coronell de l’Exèrcit de 
Terra i analista. “Africa: ¿de que huyen nuestros congèneres?” (26 MAR 
2018). 

 Taula rodona “El pla territorial”, amb la participació de Josep Mª Vilanova, 
arquitecte-urbanista, José Mª Ezquiaga, director de l’equip del PTI, Miquel 
Camps, coordinador del GOB, Enric Taltavull, president de la delegació 
menorquina del Col·legi d’Arquitectes de Balears i Llorenç Seguí Triay, 
arquitecte, com a moderador. Col·laboració entre el Col·legi d’Arquitectes i 
l’Ateneu de Maó (6 ABR 2018). 

 Conferència a càrrec d’Ana Ortiz, metgessa especialista en Radioteràpia de 
l’Hospital Mateu Orfila. “Què és i cóm funciona la radioteràpia” (11 ABR 
2018). 

  Ricard Borràs, ambientòleg i tècnic del Parc de s’Albufera des Grau, va 
oferir la conferència “El PRUG: usos, gestions i futur d’un espai protegit” (12 
ABR 2018). 

 Conferència “El perfum. Secrets de la seva elaboració. El llenguatge dels 
perfumistes. Cóm es crea i estructura un perfum”, a càrrec d’Agustí Vidal, 
perfumista i químic (13 ABR 2018). 

 Taula rodona “Port i Ciutat” amb la participació de Jordi Garcés, arquitecte, 
Vicent Fullana, delegat d’APB a Maó, Conxa Juanola, batlessa de Maó, 
Antonio Hernández, president del CMM i Joaquín Coello, enginyer de 
CCiP, com a moderador. Col·laboració entre el Col·legi d’Arquitectes i 
l’Ateneu de Maó (27 ABR 2018). 



  Conferència “Drogues, organitzacions criminals i blanqueig”, a càrrec 
d’Adrián Salazar Larracoechea, Fiscal Antidrogues de les Illes Balears, 
dins el cicle “Debat a bat, espai obert”(4 MAI 2018). 

  Commemoració del 50è aniversari del “Maig del 68”. L’efemèride es va 
celebrar amb els següents actes:  

 El Cineclub va emetre la pel·lícula “Soñadores” de Bertolucci. Cinemes 
Ocimax (8 i 10 MAI 2018). 

 La tertúlia va anar a càrrec de l’oftalmòleg i periodista Pedro J. Bosch 
sota el títol “Maig del 68: circumstàncies i paral·lelismes” (15 MAI 2018). 

 Presentació a través de la música de l’època titulada “Maig del 68: la 
banda sonora” a càrrec d’Oriol Ponsa, historiador (17 MAI 2018). 

 “La Grahame Pearce” amb Vicent Vila, mestre cerveser. Al final de l’acte es 
va oferir un tast de cervesa (28 MAI 2018). 

 Conferència sobre “Les fake-news i la crisi del periodisme”. a càrrec de 
Enric Marín Otto, professor del departament de Mitjans de Comunicació i 
Cultura de la UAB (15 JUNY 2018). 

 Conferència “La malaltia en el procés musical” organitzat per l’Ateneu amb 
col·laboració amb la Fundació Patronat Col·legi de Metges Illes Balears. A 
càrrec de Ferran Algaba, patòleg de la Fundació Puigvert i Joan Vives 
músic i locutor-redactor de Catalunya Música (16 JUNY 2018).  

 L’Ateneu de Maó i Pedra Viva van signar un conveni de col·laboració per 
potenciar i promocionar el Festival Pedra Viva en la seva setena edició a la 
zona de llevant de l’illa. Això va permetre que els socis de l’Ateneu 
poguessin gaudir d’un 20% de descompte en les entrades dels 
esdeveniments que es van organitzar (12 JUN 2018). 
 

 
2.4. TERTÚLIES 
 
Durant el curs s’han realitzat 25 tertúlies que han tractat diversos temes 
d’actualitat.  
 

 Francina Armengol, presidenta del Govern de les Illes Balears, va inaugurar 
el cicle de tertúlies del nou curs (3 NOV 2017). 

 Antoni Gómez Arbona, doctor de l’Hospital Mateu Orfila, va parlar del món 
de la Sanitat a Menorca. (7 NOV 2017). 

 Carmen Crespo, delegada territorial de la Fundació Bit i responsable del 
CentreBit Menorca. “CentreBit: motor de diversificació a Menorca” (14 NOV 
2017). 

 Alejandro Blanco Pastor, doctor en Filosofia i expert en comunicació. 
“Comunicació i emoció” (21 NOV 2017). 

 Arturo Bagur Mercadal, president de la Creu Roja a Maó. “Creu Roja avui” 
(28 NOV 2017). 

 Guillem López-Casasnovas, catedràtic d’Economia de la Universitat 
Pompeu Fabra. “Quo vadis Catalunya” (5 DES 2017). 

 Mons. Francesc Conesa Ferrer, Bisbe de Menorca. “Redescobrir la laïcitat 
davant del laïcisme” (12 DES 2017). 

 Tomeu Pons Cardona, Tolo Mercadal Muntaner i Tònia Bosch Taltavull, 
president, director comercial i gerent, respectivament, de Sa Cooperativa del 



Camp. “Present i futur del producte de Menorca. Pla estratègic a seguir” (9 
GEN 2018). 

 Fernando Pinto Palacios, magistrat del Jutjat n. 3 de Maó. “Jóvenes 
despistados, padres preocupados” (23 GEN 2018). 

 Simón Gornés Hachero, director de la Fortalesa d’Isabel II, La Mola. “La 
Fortalesa d´Isabel II a la Mola, les potencialitats del patrimoni històric i 
natural d´un lloc emblemàtic” (30 GEN 2018). 

 Joan Gual de Torrella Guasp, president d’Autoritat Portuària de Balears. 
“Una visió de Menorca des del port de Maó” (6 FEB 2018). 

 Martí Riera Riera, nadador d’aigües obertes amb lesió medul·lar. Es va 
projectar el documental “La gran travessa”, dirigit per Cristian P. Coll, que 
relata el repte de Martí Riera de creuar nadant el Canal de Menorca (20 FEB 
2018). 

 Juana Francis Pons Vila, senadora per Menorca. “El paper del Senat i el 
seu futur” (27 FEB 2018). 

 Marta Coll Marquès, psicòloga d’emocions saludables. “Conèixer la teva 
ment i les emocions, aprèn a manejar-les tu mateix” (6 MAR 2018). 

 David Carreras Martí i Eva Cardona Pons, llicenciats en Biologia. 
“Agroxerxa, el producte local més a prop que mai” (13 MAR 2018). 

 Eva Valenzuela Martí, directora de l’Aeroport de Menorca. “Història de 
l’Aeroport de Menorca” (20 MAR 2018). 

 Oriol Segura, Miki Ortiz i Biel Tudurí, del Club Bàsquet Menorca. “Una illa, 
un equip!” (27 MAR 2018). 

 José Mª Ulldemolins Vidal, economista. “Las Pensiones, hoy en España” 
(10 ABR 2018). 

 Antonio Casero, autònom. “Las primaveras del 68 que florecieron nuevos 
sueños” (17 ABR 2018). 

 Ulises Ruz, director tècnic-esportiu del Club Tenis Mahón. “Valores y espíritu 
de sacrificio en el deporte: El tenis” (24 ABR 2018). 

 Hortensia Puig i Asens, doctora. “La memòria, com potenciar-la amb 
l’exercici físic” (8 MAI 2018). 

 Pedro J. Bosch, oftalmòleg i periodista. “Maig del 68: circumstàncies i 
paral·lelismes” (15 MAI 2018). 

 Josep Mª Quintana, llicenciat en Filosofia i Lletres i dret. “ El “Pacte d’El 
Toro” quaranta anys després (18 MAI 2018). 

 Jaume Barmona i Vives, pianer, tècnic-afinador, mestre artesà. “L’aventura 
de restaurar un instrument” (22 MAI 2018).  

 Vicent Vila, mestre cerveser. “La Gragame  Pearce” (28 MAI 2018).  

 Joana Torres presidenta ASPANOB i Paola  Ferroni, gerent Club de Golf 
Son Parc. “Presentació de MUSIKFETS: El Hoyo 4”  (5 JUNY 2018). 

 
2.5. CINECLUB 
 
El Cineclub de l’Ateneu ha projectat a les sales de cinema Ocimax de Maó 28 
pel·lícules en versió original. Els títols seleccionats van ser els següents: 
 

 Remordimiento. EE.UU. (1932). Direcció: Ernst Lubitsch (19 i 21 SET 2017). 

 Frantz. França, Alemanya (2016). Direcció: François Ozon (26 i 28 SET 
2017). 



 Cantábrico. Espanya (2017). Direcció: Joaquín Gutiérrez Acha (3 i 5 OCT 
2017). 

 Stefan Zweig. Adios a Europa. Austràlia (2016). Direcció: Maria Schrader 
(17 i 19 OCT 2017). 

 Doña Clara (Aquarius). Brasil (2016). Direcció: Kleber Mendonça Filho (24 i 
26 OCT 2017). 

 Hedi. Tunísia (2016). Direcció: Mohamed Ben Attia (7 i 9 NOV 2017). 

 Locas de alegría. Itàlia (2016). Direcció: Paolo Virzi (14 i 16 NOV 2017). 

 Loving. EE.UU. (2016). Direcció: Jeff Nichols (21 i 23 NOV 2017). 

 El viajante. Iran (2016). Direcció: Asghar Farhadi (28 i 30 NOV, 2017). 

 Lady Macbet. Regne Unit (2016). Direcció: William Oldroyd (12 i 14 DES 
2017). 

 Clash. Egipte (2016). Direcció: Mohamed Diab (19 i 21 DES 2017). 

 Un lugar en el mundo. Argentina (1992). Direcció: Adolfo Aristarain (9 i 11 
GEN 2018). 

 Cuando tienes 17 años. França (2016). Direcció: André Téchiné  (23 i 25 
GEN 2018). 

 Swiss army man. EE.UU. (2016). Direcció: Dan Kwan, Daniel Scheinert  (30 
GEN, 1 FEB 2018). 

 Verano 1993. Espanya (2017). Direcció: Clara Simón (6 i 8 FEB 2018). 

 Hacia la Luz. Japó (2017). Direcció: Naomi Kawase (13 i 15 FEB 2018).  

 Handia. Espanya (2017). Direcció: Jon Garaño, Aitor Arregi  (20 i 22 FEB 
2018). 

 El sacrificio de un ciervo sagrado. Regne Unit (2017). Direcció: Yorgos 
Lanthimos (6 i 8 MAR 2018). 

 Tierra firme. Espanya (2017). Direcció: Carlos Marqués-Marcet (13 i 15 MAR 
2018). 

 The Party. Regne Unit (2017). Direcció: Sally Potter (20 i 22 MAR 2018). 

 El baile de los vampiros. Regne Unit (1967). Direcció: Roman Polanski (5 
ABR 2018). 

 Recuerdos desde Fukushima. Alemanya (2016). Direcció: Doris Dörrie (10 i 
12 ABR 2018). 

 Born to be Blue. Canadà (2015). Direcció: Robert Budreau (17 i 19 ABR 
2018).  

 Su mejor historia. Regne Unit (2016). Direcció: Lone Scherfig (24 i 26 ABR 
2018). 

 Soñadores. Regne Unit (2003). Direcció: Bernardo Bertolucci (8 i 10 MAI 
2018). 

 Una mujer fantàstica. Xile (2017). Direcció: Sebastián Leilo (17 MAI 2018). 

 L’altra frontera. Espanya (2014). Direcció: André Cruz Shiraiwa (22 i 24 MAI 
2018). 

 All That Jazz. EE.UU. (1979). Direcció: Bob Fosse (29 i 31 MAI 2018) 
 
El Cineclub Ateneu de Maó va participar al 20è Menorca Jazz Primavera 2018 
amb la projecció de la pel·lícula “Born to be Blue” del director Robert Budreau,   

dins l’espai “Jazz al Cinema”. 
 
Gràcies al conveni amb els cinemes Ocimax, els socis de l’Ateneu van gaudir 
d’un descompte en el preu de l’abonament anual del Cineclub. 



2.6. ClCLE DE CINE NEGRE: HOMENATGE A MARIO DELGADO 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Presentat per César I. Rodríguez Merchán i Fernando Sabino Seguí; coordinat 
pel Cineclub Ateneu de Maó. La programació de la temporada va ser la següent: 
 

 El beso del asesino. EE.UU. (1955). Direcció: Stanley Kubrick (6 NOV 
2017). 

 El vestido roto. EE.UU. (1957). Direcció: Jack Arnold (20 NOV 2017). 

 Con las horas contadas. EE.UU. (1950). Direcció: Rudolph Maté (18 DES 
2017). 

 Las Vegas, 500 millones. Espanya (1968). Direcció: Antonio Isasi (22 GEN 
2018). 

 Muero cada amanecer. EE.UU. (1939). Direcció: William Keighley (19 FEB 
2018). 

 Obsesión. Italia (1943). Direcció: Luchino Visconti (19 MAR 2018). 

 La ventana. EE.UU. (1949). Direcció: Ted Tetzlaff (16 ABR 2018). 

 The driver. EE.UU. (1978). Direcció: Walter Hill  (21 MAI 2018). 

 Pánico en las calles. EE.UU. (1950). Direcció: Elia Kazan (4 JUN 2018). 
 
2.7. GRUPS DE LECTURA  
 
TALLER DE LECTURA JOVE 
 
El taller es va iniciar amb una sessió informativa i presentació del curs (6 OCT 
2017) 
Lectures comentades:  
 

 “Mi hermana vive sobre la repisa de la chimenea” d’Annabel Pitcher (3 NOV 
2017). 

 “La casa del propòsit especial” de John Boyne (1 DES 2017). 

 “La luz que no puedes ver” d’Anthony Doerr (12 GEN 2018). 

 “El curiós incident del gos a mitjanit” de Mark Haddon (2 FEB 2018). 

 “Casa de nines” d’Henrik Ibsen (9 MAR 2018). 

 “La elegancia del erizo” de Muriel Barbery (6 ABR 2018). 

 “La lladre de llibres” de Markus Zusack (4 MAI 2018). 

 “El mortal immortal” de Mary Shelley (1 JUN 2018). 
 
 
TEMPS DE LECTURA 
 
Lectures comentades:  
 

 “La metamorfosi” de Franz Kafka (26 OCT 2017). 



 “Contes de Canterbury” de Chaucer (30 NOV 2017) 

 “Pátria” de Fernando Aramburu (21 DES 2017). 

 “Eclesiastès” i “Proverbis” Antic Testament (25 GEN 2018). 

 “La libreria” de Penélope Fitzgerald (22 FEB 2018). 

 “Tombuctú” de Paul Auster (22 MAR 2018). 

 “Antología poética” de Fernando Pesoa (26 ABR 2018). 

 “El conde Belisario” de Robert Graves (24 MAI 2018). 

 “Puertas abiertas” de Leonardo Sciascia (21 JUN 2018).  

 

 

3. REVISTA DE MENORCA 

 

 
 
 
 
 
El tom 96 de la Revista de Menorca corresponent a l’any 
2017, s’ha publicat per primer cop en format digital, i es 
pot consultar lliurement a la pàgina web de l’Ateneu 
www.ateneumao.org i, properament, al repositori RACO 
(Revistes Catalanes amb Accés Obert), www.raco.cat. 
 
La revista conté el següent sumari: 

 
Dossier: Primera edició del Màster de Psicologia Clínica a Menorca (Universita 

de Barcelona-Ateneu de Maó) 
 
Maria Vives. Presentació  
 
Jaume Patuel Puig. Els malestars o neguits a la cultura occidental. 
 
Mercè Leonhardt Gallego. Les primeres capacitats del nadó amb dèficit visual. 
 
Jorge Tió Rodríguez. Ser y dejar de ser adolescente en la sociedad de la 
incertidumbre. 
 
Pere Barbosa Colomer. El joven. 
 
Antoni Tallarn Caparrós. Reflexiones sobre la ficción del “más y mejor” de hoy 
día. 
 
Josep Moya Ollé. Debilitats epistemològiques del constructe TDAH (Trastorn 
per dèficit d’atenció i hiperactivitat). 
 
Joseba Axotegui Loizate. El síndrome del inmigrante con estrés crónico y 
múltiple (síndrome de Ulises). 
 



Recerca 
 
Thaïs Fadrique & Assumpció Malgosa. Aproximacions antropològiques a una 
població prototalaiòtica menorquina. Estudi de les restes humanes procedents 
de la naveta septentrional de Rafal Rubí (Alaior, Menorca). 
 
Mireia Celma, Jordi Hernández-Gasch & Ferran Antolín. Consum alimentari i 
explotació forestal durant l’edat de ferro al poblat de Biniparratx Petit (Sant 
Lluís, Menorca). 
 
Ismael Moll Pelegrí. Introducció a la cultura material islàmica de Talatí de Dalt, 
Santa Àgueda i Santa Mònica: la producció ceràmica. 
 
Marta Sales Villalonga. El gènere Cystoseira al Mar Mediterrani: les espècies i 
cominitats de zones calmades. 
 
Félix de Pablo Pons. Causas de mortalidad del Cuervo en Menorca durante su 
primer año de vida. 
 
Biel Obrador Sala. El potencial paleolimnològic de les valves d’ostràcodes a 
s’Albufera des Grau. 
 
Carlos de Salort & Miquel López Gual. El període cinematogràfic del grup 
7D’Alo (1973-1984): testimoni de la història recent del poble d’Alaior. 
 

Ressenyes 
 
Agnès Canals Basseda. Vint anys d’una il·lusió: resums i records de les jornades 
científiques del vintè aniversari de la Reserva de Biosfera. 
 
Josefina Salord Ripoll. L’arxiduc Lluís Salvador en la història cultural menorquina. 
 
Pep Pelfort. Genealogia de Llibretes de cuina del segle XIX de Bàrbara Soler Siquier i 
Bàrbara Oliver Soler. 
 
Alfons Méndez Vidal. El metge de l’ambaixador. Una mirada calidoscòpica de la 
Mediterrània. 
 

4. XLII SALÓ DE PRIMAVERA. PREMI DE PINTURA GUILLERMO DE OLIVES 
PONS 

 
El dia 28 de març es van donar a conèixer les bases del XLII Saló de Primavera. 
Premi de Pintura Guillermo de Olives Pons, certamen biennal patrocinat per la família 
de Guillermo de Olives Pons que té com a objectiu promoure l’activitat artística. 
 
El jurat va estar composat per Maria Corral, Margarita Orfila, Dolores de Olivares, 
Josep Bagur, Ángeles Hernández, Miquel Camps i Carles Jiménez.  
 



  
 
El premi, dotat amb 5.000 €, va recaure en l’artista basc Agustín Pontesta Icuza. 
L’obra guanyadora, “Un frío éxodo”, es va anunciar en l’acte d’inauguració de 
l’exposició on es van mostrar 34 de les 54 obres presentades. Les mencions 
honorífiques van estar per Marc Rabal pe l’obra “Infància, perspectiva pictòrica del 
terreny de joc” i Alejandro Martín per “People on yatch” (1/22 JUN 2018). 
 

5. ACTIVITATS SECCIONS 

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

 

 
Exfilmô’17. XXXIV Exposició Filatèlica i de Col·leccionisme Territorial de 
Balears, dedicada enguany al 30 aniversari de la Fundació Rubió i Tudurí. Es 
van editar un mata segells i un segell commemoratiu. La mostra va comptar 
amb més de vint col·leccions, algunes d’elles vingudes de la Península. Sala 
d’exposicions del Claustre del Carme (6/12 OCT 2017). 
 
El treball del Grup Filatèlic va ser distingit amb la Medalla d’or al Mèrit 
Filatèlic pel Ministeri de Foment. El 30 de juliol es va comunicar la 
condecoració i es va concedir a l’Exposició Filatèlica Nacional celebrada el 
mes de novembre a Sevilla.  La distinció va ser possible gràcies a la decisió 
unànime del Consell de l’Ordre Civil del Mèrit Postal i de la Medalla al Mèrit 
Filatèlic, pertanyent al Ministeri. 

 
Reunions dominicals a l’Ateneu dels membres del Grup amb participació 
de col·leccionistes, filatelistes i numismàtics (setembre de 2017-juny de 
2018). 

  

https://www.ateneumao.org/wp-content/uploads/44.jpg


5.2. GRUP FILHARMÒNIC DE L’ATENEU DE MAÓ 
 

 

 
 
En la 14èna sèrie de la 4a època, corresponent al curs 2017-2018, el Grup 
Filharmònic va oferir els següents concerts: 
 

 Número 1152. “Pasqual Calbó: un viatge musical”, concert amb la projecció 
de quadres del pintor i l’actuació de Josep Mercadal. El concert va anar a 
càrrec de l’Orquestra Simfònica i la Coral de Cambra del Grup Filharmònic. 
Direcció musical Alvaro Cardona i direcció del cor: Lola Mir. Teatre de l’Orfeó 
Maonès (29 OCT 2017). 

 Número 1153. Matinals de Música, amb l’actuació de Dani Cardona, Natasha 
Menorca, Rita Teixidor, Martí Mus, Jan Barber, Llorenç Pons, José Mª Borrás 
i Alvaro Cardona (violins), Claudia Ndiade, Sabine Kern i Pilar Pons 
(violoncels), Gari Vidal (flauta) i Josep Muntaner (oboè), interpretant peces 
de Marcello, Albinoni, Bartók. Sota la direcció de Lola Mir. Sala d’Actes (25 
FEB 2018). 

 Número 1154. Matinals de Música. Concert de guitarra ofert per Eva 
Cardona, Andreu Menorca, Pedro Munuera i Curro González. Sala d’Actes (4 
MAR 2018). 

 Número 1155. Concert de l’Orquestra del Grup Filharmònic “Les set paraules 
de Crist a la creu” (versió per a orquestra de cordes) de Joseph Haydn. 
Església de Santa Maria de Maó (29 MAR 2018). 

 Número 1156 i 1157.Concert de la Coral Femenina del Grup Filharmònic de 
l’Ateneu de Maó amb la col·laboració especial de Jaume Piris, Curro 
González, Carlos Coll i Jaume Obrador. Direcció i acompanyament al piano: 
Lola Mir. Església Anglicana d’Es Castell (14 ABR 2018) i Sala de Cultura “Sa 
Nostra” de Maó (15 ABR 2018). 

 Número 1158. Matinals de Música amb Alba Benejam (clarinet) i Joan 
Sureda (piano) (17 JUN 2018).  

 
5.3. 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 8 de novembre de 2017. 

 Dimecres 13 de desembre de 2017. 

 Dimecres 10 de gener de 2018. 

 Dimecres 7 de febrer de 2018. 

 Dimecres 7 de març de 2018. 

 Dimecres 4 d’abril de 2018. 

 Dimecres 2 de maig de 2018 
 
La Secció va oferir una conferència-col·loqui a la sala d’actes de l’Ajuntament 
des Castell sobre els llinatges més arrelats en la població. Es tenen identificats 
més de 1300 llinatges diferents (25 NOV 2017). 
 
5.4. GRUP FOTOCLUB ATENEU DE MAÓ 
 

 
 

Espai concebut per acollir trobades setmanals al voltant de la fotografia i l’edició 
d’imatges. 
 
Es va organitzar un Taller de fotografia de paisatge distribuït en dos sessions 
de cap de setmana. A la primera es va impartir teoria per realitzar fotografies de 
llarga exposició amb filtres i una sortida pràctica al capvespre. La segona classe 
va consistir en una sortida de matinada, el revelat i l’edició de les fotografies. 
Les sessions van estar dirigides per Antoni Cladera de PhotoPills. Obert al 
públic en general amb descompte per a socis de l’Ateneu (13-14 GEN 2018). 
Donat l’èxit del taller, es va tornar a repetir els dies 10 i 11 de febrer. 
 
Taller d’iniciació a la fotografia i revelat digital. Va constar de tres blocs: 
- Conceptes bàsics de fotografia 
- Maneig i configuració de la càmera  
- Revelat i edició digital  
Periodicitat: un cop per setmana (8/22 FEB 2018) 
 
Exposició a l’Hospital Mateu Orfila d’una mostra del Fotoclub titulada “Una visión 
diferente. El tamaño sí importa” (18 JUL a 5 AGO 2018). 
 

6.  AULES 

 
6.1. 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 i baix. Sala d’Actes de l’Ateneu (19 DES 2017). 

 Audició d’alumnes de piano i flauta travessera. Sala d’Actes de l’Ateneu 
(21 DES 2017). 

 Audició d’alumnes de piano i guitarra. Sala d’Actes de l’Ateneu (22 DES 
2017). 
 

2on. trimestre: 

 Audició d’alumnes de flauta travessera, guitarra i piano. Sala d’actes de 
l’Ateneu (23 MAR 2018). 

 Audició d’alumnes de piano. Sala d’actes de l’Ateneu (28 MAR 2018). 
 
3er. trimestre: 

 Audició d’alumnes de guitarra de l’Aula de Música de l’Ateneu. Sala d’Actes 
de l’Ateneu (25 MAI 2018).  

 Audició d’alumnes de piano de l’Aula de Música de l’Ateneu. Sala d’Actes de 
l’Ateneu (30 MAI 2018) 

 Audició d’alumnes de flauta de l’Aula de Música de l’Ateneu. Sala d’Actes de 
l’Ateneu (31 MAI 2018).  

 Audició d’alumnes de piano de l’Aula de Música de l’Ateneu. Sala d’Actes de 
l’Ateneu ( 6 JUNY 2018).  
 

Concert de final de curs dels alumnes de l’Aula de Música de l’Ateneu 
“Cercant la cançó més polida del món. Teatre de l’Orfeó Maonès (26 MAI 2018). 
 
Com a acte de celebració del Dia del Llibre 2018, els fillets/tes de l’Aula de 
Música van organitzar una actuació d’homenatge als folkloristes Carmen Bravo-
Villasante i Francesc d’Albranca amb cançons populars infantils, endevinalles, 
embarbussaments i acompanyament musical (22 ABR 2018). 
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 pel professorat de l’Aula de Música de l’Ateneu, amb el patrocini de 
l’Obra Social “La Caixa”. 
 

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


 “Una llegenda irlandesa”. Concert conduït per Elena Armenteros (arpa) i Iris 
Taltavull (flauta travessera) (18 FEB 2018). 

 “Catalineta i les tres roses màgiques”, amb la participació de Pau Cardona, 
(violoncel), Carme Cardona, (violí) i .Curro González, (guitarra). (29 ABR 
2018) 

 
6.2. 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 (1 JUN 2018).  
 
6.3. 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 
 
Conversa en anglès. Recuperar i fer ús de l’idioma de forma distesa i atansar-se 
al món de la llengua d’una forma simpàtica i agradable. Dirigits per la professora 
nadiua Susy Medina. 
 
6.4. 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, informàtic. 
  



6.5. TALLER DE RELAT BREU 
 
A càrrec d’Ana Haro, escriptora i periodista. Es van impartir tres cursos: el 
d’iniciació a l’escriptura creativa; el segon, de la mateixa matèria però de nivell 
avançat, i el denominat Laboratori de narrativa. 
 

 

El mes de setembre va sortir publicada la segona antologia de relats 
breus titulada “Mare nostrum”, llibre col·lectiu compost de 41 relats 
dels respectius participants als tallers d’escriptura de l’Ateneu i el 
Cercle Artístic de Ciutadella que coordina Ana Haro. La presentació 
de la publicació es va fer a l'Ateneu el dia 11 d’octubre. 

 
6.6. CURS DE LITERATURA CASTELLANA 
 
Curs de periodicitat quinzenal, pensat com un itinerari poètic per animar a la 
lectura tant d’autors clàssics, antics i moderns. Impartit per la professora de 
Literatura Elisa Pons Guasch. 
 
6.7. CURS  D’ÀRAB MAGREBÍ PER A VIATGERS 
 
El curs, de caràcter inicial, va estar impartit per Roser Gomila Truyol, llicenciada 
en Filologia Àrab. El programa va tractar aspectes com la salutació i presentació 
entre persones, vocabulari bàsic per moure’s, etc. A raó de dues classes 
setmanals, el curs es va iniciar l’11 de desembre i va finalitzar el 19 de gener.  
 
6.8. CURS DE FORMACIÓ EN DISPOSITIUS MÒBILS  
 
- Per a majors de 55 anys: 
Curs de formació destinat als majors de 55 anys per aprendre el maneig de les 
aplicacions per mòbil. Impartit per Marta Sánchez, en dues sessions de dues 
hores cada una (11/12 DES 2017). 
 
- Avançat:  
Amb un total de 10 hores, es van tractar els següents continguts: connectar-se a 
Internet i configurar el correu; descarregar i instal·lar apps a l’smartphone; 
Whatsapp a fons; aplicacions de captura i edició de fotografia; aplicacions de 
captura de vídeo (6, 13, 20 i 27 MAR 2018). 
 
6.9. CURS DE GUIÓ CINEMATOGRÀFIC 
 
El contingut del curs, impartit per la cineasta Violeta Barca-Fontana, va anar 
dirigit a la confecció d’una història (guió) fins a l’escriptura pràctica i anàlisi del 
guió; tot això passant per la construcció de personatges, diàlegs i l’exposició 
d’una metodologia per portar-ho a terme. 
El curs, de grup reduït, va tenir una durada de cinc sessions, una per setmana, 
des del 19 de gener fins al 16 de febrer. 



6.10. TALLER D’INICIACIÓ AL GUIÓ CINEMATOGRÀFIC 
 
Donada la bona acollida del programa anterior, es va realitzar un segon curs 
que va constar de 10 sessions i va ser fonamentalment pràctic: amb exercicis 
per treballar el llenguatge del guió, l’estructura, la trama, subtrama, la 
construcció de personatges... , així com la creació d’un guió de curtmetratge 
individual que es va completar a final de curs. Les sessions es van iniciar el 13 
d’abril i van finalitzar el 15 de juny. 
 
6.11. CURS DE MAC 
 
“Mac, informática sin problemas”. Curs per a Mac a càrrec del professor Manuel 
Delicado. El curs va estar dissenyat amb una durada de 12 hores a raó de dues 
sessions setmanals d'una hora i mitja al llarg de 4 setmanes (7, 9, 14, 16, 21, 23 
de març, 4 i 6 d'abril). 
 

7.  X FORO MENORCA ILLA DEL REI 

 
La desena edició del Foro Menorca Illa del Rei es va convocar sota el títol 
“Menorca Reserva de Biosfera, 25 años después” L’acte va tenir lloc el 9 d’agost 
a l’antic Hospital Illa del Rei.   
 
La trobada va comptar amb la participació de Teresa Ribera, ministra per a la 
Transició Ecològica, l’empresari i vicepresident de la CAEB; José Díaz 
Montañés, la directora insular de la Reserva de Biosfera de Menorca Irene 
Estaún i el científic, assessor científic de la Unesco per a la conservació de les 
reserves de la biosfera; Martí Boada. Va presentar i moderar el debat Josep 
Pons Fraga, editor de Es Diari. 
 
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. 
 

8.  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, a Sasga Yachts, 
Palliser. 
 
Destaquem, així mateix, les aportacions econòmiques efectuades per socis i no 
socis a la Fundació Ateneu. 
  



9. ACTIVITATS EXTERNES 

 
CONFERÈNCIES, PRESENTACIONS DE LLIBRES I ALTRES ACTES   
 

 Presentació del llibre de poemes “La pols que calla” de Josep Cuello 
Subirana, a càrrec de l’autor i de Ponç Pons. Organitzat per Stonberg 
Editorial (22 SET 2017). 

 Presentació del llibre “Pasqual Calbó, pintura, passió, rebel·lió” de Pere 
Morey, a càrrec de Catalina Maria Seguí de Vidal. (27 OCT 2017). 

 Jornades Europees de Patrimoni 2017: “El paisatge museïtzat”. Jornada de 
portes obertes de la Col·lecció d’Història Natural. Gabinet d’Història Natural 
de l’Ateneu de Maó. (6-10 NOV 2017). 

 Margarita Orfila, presidenta de l’Ateneu, va donar una conferència a la 
Biblioteca Pública de Maó entorn de la figura de Maria Lluïsa Serra Belabre, 
dins el marc dels actes d’homenatge en el 50è aniversari de la seva mort (10 
NOV 2017). 

 La Secció de Genealogia de l’Ateneu de Maó, va oferir una conferència-
col·loqui en el saló d’actes de l’Ajuntament des Castell sobre els llinatges 
més arrelats en la localitat (25 NOV 2017). 

 Conferència “Mindfulness, indispensable per a una vida feliç” a càrrec de 
Guen Kelsang Dargyay. Centre Budista Dharma Kadam (19 GEN 2018). 

 Conferència “Plantarle cara al hambre, comparte”, a càrrec d’Antonio López 
Martín, missioner a Haití. Organitza: Mans Unides (31 GEN 2018). 

 Presentació “Debat a bat. Espai obert” per Marga Benejam i Adolf Rodríguez, 
amb la participació d’Anselm Barber, de Fòrum Tercer Mileni, Antoni 
Casasnovas, de l’Ateneu de Maó, Miquel Àngel Limón, de l’IME, Joan 
Mercadal, de l’Orfeó Mahonès i Rafael Pellicer, del Cercle Artístic de 
Ciutadella. Can Victori (14 FEB 2018). 

 Conferència “L’expedició menorquina a l’Aconcàgua”. Organitzat per Unió 
Excursionista de Menorca (23 FEB 2018). 

 Casal Tecnològic de Setmana Santa de robòtica educativa, per a fillets i 
filletes de 6 a 15 anys. Organitzat per Aprentik (3/6 ABR 2018). 

 L’Ateneu va participar al projecte d’exposicions EDITANDA de la Biblioteca 
Pública de Maó que va tractar sobre l’activitat editora de Menorca a través de 
les entitats i empreses dedicades a l’edició. A l’exposició es va mostrar com 
a peça estrella de l’activitat editora de l’Ateneu, la col·lecció de la Revista de 
Menorca, que en l’actualitat suma ja 104 toms amb més de 35.500 pàgines 
d’informació cultural menorquina. També es van exposar els Premis Ateneu 
publicats, alguns editats pel propi Ateneu o en els que ha estat impulsor, així 
com edicions relacionades amb l’activitat de l’Ateneu (3/30 ABR 2018). 

 

   

 



  Presentació del llibre de Francisco Fornals Villalonga “Obra dispersa”. 
Organitzat per: Consorcio Museo Militar de Menorca (18 ABR 2018). 

 Presentació del llibre “Guerra civil española. Los libros que nos la contaron” 
de Fernando Calvo González-Regueral. La presentació va anar a càrrec de 
Jesús Flórez, empresari i fundador de Hamilton Court i Josep Pons Fraga, 
editor del diari Menorca (19 ABR 2018). 

 Dins el programa d’activitats per commemorar el 1600è aniversari de la carta 
del bisbe Sever, es va emmarcar el seminari per al diàleg intercultural i 
interreligiós “Dels monoteismes al multiculturalisme. Judaisme, cristianisme i 
l’islam en l’era de la globalització”. Organitzat pel Consell Insular amb la 
col·laboració de l’Ateneu: 
 

    Dia 20 d’abril: 
- Presentació: Miquel Àngel Maria, conseller de Cultura i Educació i 
Margarita Orfila, presidenta de l’Ateneu. 
- Jorge Burdman, auxiliar de rabí i representant de diàleg interreligiós de la 
Comunitat Israelita de Barcelona. “Introducció al judaisme”. 
- Lucía Caram, religiosa dominica. “Introducció al cristianisme”. 
Presentació: Carme Mesquida, religiosa clarissa. 
Dia 21 d’abril:  
- Dolors Bramon, filòloga i islamòloga. “Introducció a l’islam”. Presentació: 
Mustapha Bousakla, estudiant universitari. 
- Francesc Torradeflot, director de l’Associació UNESCO per al diàleg 
interreligiós. “Es possible el diàleg interreligiós?”. Presentació: Climent 
Sabater, membre de la Fe Baha’i. 
- Taula rodona “El repte i els límits de la diversitat”, amb Veronica Sartore, 
Miriam Hatibi i Joan Gómez Segalà. Moderadora: Marga Benejam, 
periodista i gerent del Fons Menorquí de Cooperació. 
- Presentació de la revista Dialogal. Un món amb ànima, editada per 
Mònica Estruch. Va presentar Miquel Àngel Maria, conseller de Cultura i 
Educació. 

 Presentació del llibre “Comprometido con España” de Joan Huguet Rotger, 
amb la participació de Misericòrdia Sugrañes i Gabriel Cañellas. 
Organitza Partit Popular de Maó (7 MAI 2018). 

 Conferència “Prendre consciència des de quin lloc eduquem als nostres fills i 
alumnes” a càrrec de Neus Recasens. Organitzat per Mindfulkids (24 MAI 
2018).  

 Workshop, Jornadas de estudio y debate “Paisaje, arqueología y Patrimonio 
Mundial. El caso de estudio de la estructuración del paisaje en la cultura 
talaiòtica de Menorca (Bronce Final / Edad del Hierro). Organitzat pel 
Consell Insular amb la col·laboració de l’Ateneu (31 MAI i 1 JUN 2018)  

 “El model de l’economia circular, quan el residu és un recurs situat a un lloc 
equivocat” a càrrec d’Ángel Fernández, enginyer de mines i expert en 
combustibles. Organitzat pel Cercle d’Economia de Menorca (12 JUNY 
2018).  

 Presentació del llibre “Andrés Seguí Mercadal Revolucionario del sector 
naval en España”, de Juan Hernández Andreu (14 JUNY 2018). 

 Curs de Robòtica. Organitzat per Aprentik (25-29 JUN 2018). A partir del 
mes de juliol, es van organitzar tallers de robòtica educativa per a nens 



d’entre 6 i 15 anys acompanyats d’un adult: Tallers en família. (4, 11, 18 i 25 
JUL 2018). 

 Jornades per a professionals de la Fundació Caraso (26-28 JUNY 2018). 

 Debat amb la participació d’Artur Mas, expresident de la Generalitat, 
organitzat per Menorca[a]Debat (26 JUL 2018).  

 

10. JUNTA DIRECTIVA 

 
En l’Assemblea general ordinària del 27 de juny de 2018 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 
Conservació Immoble 
Assessoria jurídic-legal 
Belles Arts 
Cineclub 
Grup FotoClub Ateneu de 
Maó 
Grup Filharmònic 
Grup Filatèlic i Numismàtic 
Vocal Ciutadania 

Margarita Orfila Pons 
Antoni López Pons 

Mª Paz Seguí Chinchilla 
Eulàlia Olives Casteyó 
Martí Carbonell Salom 

José Luis Sastre Gardés 
Francisco Pérez Orfila 

Antoni López Pons 
vacant 

Mª Paz Seguí Chinchilla 
Jaume Verdaguer Sirerol 

 
 
 

Jaume Verdaguer Sirerol 
Mª José Hernández Ravanals 

Elisa Pons Guasch 
Júlia Pascual Cardona 
Martí Carbonell Salom 

Antoni Olives Camps 
Miguel Barca Mir 

Lourdes de Olives 
Josep Bagur Corominas 

César I. Rodríguez Merchán 
Diego Cívico 

Lola Mir Ortiz 
José Ametller Pons 

Roser Román 


